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  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 “การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล
ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้ค านึงถึงการ          
มีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล.... ”ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 
16 (1) โดยเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน ได้ก าหนดให้องค์กรปกคอรงส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
และหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ประกอบกับหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด 
ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก าหนดให้ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น              
(พ.ศ. 2561 – 2565) โดยใช้ข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ฉบับปัจจุบัน มาทบทวนและปรับใช้ในการ
ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด 
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) โดยในระยะเริ่มแรกของการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) ให้จัดท าประชาคมในระดับต าบล โดยคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น            
ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการ 
ประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้อง และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือน ามาก าหนด
แนวทางการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่าง ๆ และข้อมูล           
ในแผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  เพ่ือให้การด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ/หนังสือสั่งการดังกล่าว จึงจัดทบทวนแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และพร้อม          
ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติและสามารถใช้ในการประสานแผนการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามนโยบาย และวิสัยทัศน์ที่คณะผู้บริหารได้วางไว้ในการพัฒนาท้องถิ่น 

  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 
2565) องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง ฉบับนี้จะเป็นแนวทางการพัฒนาพ้ืนที่ต าบลมดแดงได้อย่าง          
มีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงต่อไป 
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   รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนา / รายงานการประชุมสภา 
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ส่วนที่ 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1 ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 

 ต าบลมดแดงมีประวัติยาวนานกวํา 200 ปี เลํากันวํา เมื่อสมัยกํอนเรียกวํา บ๎านตาลเสี้ยน ตั้งรวม             
อยูํกับต าบลวังยาง และมีต๎นตาลเสี้ยนซึ่งมีมดแดงมาก มีแมํน้ าไหลผําน หลังจากนั้นจึงมีการกํอตั้งเป็นต าบล        
จึงได๎ชื่อวํา ต าบลมดแดงที่ตั้ง ต าบลมดแดง อยูํหํางจากที่วําการอ าเภอศรีประจันต์ ประมาณ 7 กิโลเมตร   
ต าบลมดแดงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 19.77 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,421 ไรํ 

 

รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุํม สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่เหมาะแกํการท าการเกษตร มีพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 
จ านวน 1,000 กวําไรํ มีแหลํงน้ าตามธรรมชาติที่ส าคัญคือ บึงวังพลับ 

อาณาเขตติดตํอ ทิศเหนือ  ติดตํอกับต าบลบ๎านกรําง   อ าเภอศรีประจันต์ 
 ทิศใต ๎ ติดตํอกับต าบลโพธิ์พระยา  อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 ทิศตะวันออก  ติดตํอกับแมํน้ าทําจีน   อ าเภอศรีประจันต์ 
 ทิศตะวันตก  ติดตํอกับต าบลบางงาม  อ าเภอศรีประจันต์ 

 
ภาพแสดงที่ตั้งต าบลมดแดงจาก Google Map 

ที่มา : https://www.google.co.th/maps/place/ 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ เป็นเขตร๎อนชื้น มี 3 ฤดูกาล ได๎แกํ ฤดูฝน ฤดูร๎อน และฤดูหนาวในระยะสั้น ๆ 
 1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะดินในพ้ืนที่ต าบลมดแดงมีคุณภาพดี เหมาะแกํการเพาะปลูกพืช  
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

1.5.1 แหลํงน้ าธรรมชาต ิ
 1) บึงธรรมชาติ จ านวน  1 แหํง  (บึงวังพลับ) เป็นคลองระบายน้ า 1 ซ๎าย 2 ซ๎าย สองพ่ีน๎อง  

กว๎าง 20 เมตร ยาว 7,000 เมตร ไหลผําน หมูํที่ 1, 3, 4, 5 และ 6     
 2) แมํน้ า จ านวน  1  สาย  (แมํน้ าทําจีน) กว๎าง 40 เมตร ยาว 9,800 เมตร ไหลผําน หมูํที่ 1, 
2, 3, และ 6            
 3) คลอง จ านวน 10 สาย        
 4) คลองชลประทาน จ านวน 3 สาย       
  - คลองสํงน้ า 1 ซ๎าย 1 ขวา กว๎าง 8 เมตร ยาว 5,900 เมตร ไหลผําน หมูํที่ 1,2,3 และ 6
  - คลองระบายน้ า 2 ซ๎าย สองพ่ีน๎อง กว๎าง 15 เมตร กว๎าง 2,300 เมตร ไหลผําน หมูํที่ 7   

  - คลองสํงน้ า 2 ซ๎าย 1 ขวา  กว๎าง 8 เมตร ยาว 2,850 เมตร ไหลผํานหมูํที่ 4 และ 7 
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1.5.2 แหลํงน้ าที่สร๎างขึ้น 
  1) บํอโยก จ านวน 20 แหํง         
  2) ประปาหมูํบ๎าน จ านวน 13 แหํง 

 1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นพื้นที่ราบลุํมส าหรับเพาะปลูกทางการเกษตร จึงไมํมีปุาชุมชน 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

เขตการปกครองในพ้ืนที่ต าบลมดแดง แบํงเป็น 7 หมูํบ๎าน/ชุมชน ดังนี้     
หมู่ที่ 1 บ้านมดแดง     
ผู๎น าชุมชน ประกอบด๎วย  นายภาคศกร  นวมทอง   ผู๎ใหญํบ๎าน 
   นางสุจินต์  โพธิ์ศรี ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน 
   นายสุชิน  อํอนสุวรรณ์ ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน  

รูปแผนที่แสดงเขตการปกครองหมู่ที่ 1 บ้านมดแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาณาเขต หมู่ที่ 1 ทิศเหนือ ติดตํอหมูํที่ 2 บ๎านมดแดง ต าบลมดแดง 
 ทิศใต๎ ติดตํอต าบลโพธิ์พระยา อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดตํอแมํน้ าทําจีนและต าบลศรีประจันต์ 
 ทิศตะวันตก ติดตํอหมูํที่ 5 บ๎านวังพลับเหนือ ต าบลมดแดง 
 

หมู่ที่ 2 บ้านมดแดง  
ผู๎น าชุมชน ประกอบด๎วย นายเสนํห์  เอกประชา  ผู๎ใหญํบ๎าน 
 นงสาวปัตติมา  คงวัง ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน 
 นางสุขเกษม  ดอกเข็ม ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน  
 

รูปแผนที่แสดงเขตการปกครองหมู่ที่ 2 บ้านมดแดง 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  4 
 

อาณาเขต หมู่ที่ 2 ทิศเหนือ ติดตํอหมูํที่ 3 บ๎านกระดาษ ต าบลมดแดง 
 ทิศใต๎ ติดตํอหมูํที่ 1 บ๎านมดแดง ต าบลมดแดง 
 ทิศตะวันออก ติดตํอแมํน้ าทําจีนและต าบลศรีประจันต์ 
 ทิศตะวันตก ติดตํอหมูํที่ 5 บ๎านวังพลับเหนือ ต าบลมดแดง 
 

หมู่ที่ 3 บ้านกระดาษ     
ผู๎น าชุมชน ประกอบด๎วย  นายสมศักดิ์  แก๎วเจริญ   ผู๎ใหญํบ๎าน 
   นายสมทรง  บุญเลิศ ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน 
   นายสวิท  สอดศรี ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน  
 

รูปแผนที่แสดงเขตการปกครองหมู่ที่ 3 บ้านกระดาษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
อาณาเขต หมู่ที่ 3 ทิศเหนือ ติดตํอหมูํที่ 6 บ๎านศรีจันต์ ต าบลมดแดง 
 ทิศใต๎ ติดตํอหมูํที่ 2 บ๎านมดแดง ต าบลมดแดง 
 ทิศตะวันออก ติดตํอแมํน้ าทําจีนและต าบลศรีประจันต์ 
 ทิศตะวันตก ติดตํอหมูํที่ 4 บ๎านวังพลับใต๎ ต าบลมดแดง 
 

หมู่ที่ 4 บ้านวังพลับใต้    
ผู๎น าชุมชน ประกอบด๎วย  นายสุรินทร์  สุดจะหา    ผู๎ใหญํบ๎าน 
   นางสาวอ าไพวรรณ  สาหรํายสลับ ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน 
   นางสายฝน  ล าไย  ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน  

อาณาเขต หมู่ที่ 4 ทิศเหนือ ติดตํอหมูํที่ 1 บ๎านนาปุา ต าบลบางงาม 
 ทิศใต๎ ติดตํอหมูํที่ 7 บ๎านวังพลับใต๎ ต าบลมดแดง 
 ทิศตะวันออก ติดตํอหมูํที่ 5 บ๎านวังพลับเหนือ ต าบลมดแดง 
 ทิศตะวันตก ติดตํอหมูํที่ 2 บ๎านหนองเพียร ต าบลบางงาม 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  5 
 

รูปแผนที่แสดงเขตการปกครองหมู่ที่ 4 บ้านวังพลับใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมู่ที่ 5 บ้านวังพลับเหนือ   
ผู๎น าชุมชน ประกอบด๎วย  นายธงชัย  พํุมดารา   ก านันต าบลมดแดง 
   นายวิรัตน์  คล๎ายวรรณ ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน 
   นางส ารวย  ทวนเงิน ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน  
   นายสมบูรณ์ แตงหวาน สารวัตรก านัน 
   นายครรชิต  คล๎ายวรรณ สารวัตรก านัน 
   นางใกล๎รุํง  แก๎วเจริญ แพทย์ประจ าต าบล 
 

รูปแผนที่แสดงเขตการปกครองหมู่ที่ 5 บ้านวังพลับเหนือ 
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อาณาเขต หมู่ที่ 5 ทิศเหนือ ติดตํอหมูํที่ 6 บ๎านศรีจันต์ ต าบลมดแดง 
 ทิศใต๎ ติดตํอหมูํที่ 1,2 บ๎านมดแดง ต าบลมดแดง 
 ทิศตะวันออก ติดตํอหมูํที่ 2 บ๎านมดแดง และหมูํท่ี 3 บ๎านกระดาษ ต าบลมดแดง 
 ทิศตะวันตก ติดตํอหมูํที่ 4,7 บ๎านวังพลับใต๎ ต าบลมดแดง 
 

หมู่ที่ 6 บ้านศรีจันต์    
ผู๎น าชุมชน ประกอบด๎วย  นายอ านาจ  หรุํมเรืองวงษ์  ผู๎ใหญํบ๎าน 
   นางพะเยาว์  อํอนทิมวงษ์  ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน 
   นายมนัส  วงษ์สุวรรณ์  ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน  
 

รูปแผนที่แสดงเขตการปกครองหมู่ที่ 6 บ้านศรีจันต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาณาเขต หมู่ที่ 6 ทิศเหนือ ติดตํอหมูํที่ 1 บ๎านละหาร ต าบลบ๎านกรําง 
 ทิศใต๎ ติดตํอหมูํที่ 3 บ๎านกระดาษ ต าบลมดแดง 
 ทิศตะวันออก ติดตํอแมํน้ าทําจีน  และต าบลศรีประจันต์ 
 ทิศตะวันตก ติดตํอหมูํที่ 4 บ๎านวังพลับใต๎ และติดตํอหมูํที่ 1 ต าบลบางงาม 
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หมู่ที่ 7 บ้านวังพลับใต้    
ผู๎น าชุมชน ประกอบด๎วย  นายเกริกชัย  แตงโต   ผู๎ใหญํบ๎าน 
   นางเพชรน้ าหนึ่ง  โพธิ์หอม ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน 
   นายธนวัฒน์  แชํมช๎อย  ผู๎ชํวยผู๎ใหญํบ๎าน  

อาณาเขต หมู่ที่ 7 ทิศเหนือ  ติดตํอหมูํที่ 4 บ๎านวังพลับใต๎ ต าบลมดแดง 
 ทิศใต๎  ติดตํอหมูํที่ 1 บ๎านมดแดง ต าบลมดแดง 
 ทิศตะวันออก  ติดตํอหมูํที่ 1, 2 บ๎านมดแดง ต าบลมดแดง 
 ทิศตะวันตก  ติดตํอหมูํที่ 2 บ๎านหนองเพียร ต าบลบางงาม 

 
 

รูปแผนที่แสดงเขตการปกครองหมู่ที่ 7 บ้านวังพลับใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 2.2 การเลือกตั้ง 
  2.2.1 เขตการเลือกตั้ง 
  1) นายกองค์การบริหารสํวนต าบล  มีจ านวน 1 เขต 
  2) สมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  มีจ านวน 7 เขต 
  2.2.2 หนวํยเลือกตั้ง  มีจ านวน 8 หนํวย 
 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อจ านวนประชากร ระหว่างปี พ.ศ. 2557 – 2561 
 

ประเภทของข๎อมูล 
ข๎อมูลในปี พ.ศ. ..... 

2557 2558 2559 2560 2561 
จ านวนหลังคาเรือน (หลัง) 1,655 1,714 1,714 1,763 1,786 
ประชากรชาย (คน) 2,577 2,564 2,564 2,557 2,543 
ประชากรหญิง (คน) 2,835 2,824 2,826 2,831 2,835 
รวม (คน) 5,412 5,388 5,390 5,388 5,378 
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 3.2 จ านวนประชากร และช่วงอายุ  
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร พ.ศ. 2562 

 

หมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
หมูํที่ ๑ บ๎านมดแดง 483 675 730 1,405 
หมูํที่ ๒ บ๎านมดแดง 262 364 422 786 
หมูํที่ ๓ บ๎านกระดาษ 216 275 353 628 
หมูํที่ ๔ บ๎านวังพลับใต๎ 192 263 323 586 
หมูํที่ ๕ บ๎านวังพลับเหนือ 199 311 302 613 
หมูํที่ ๖ บ๎านศรีจันต์ 230 333 342 675 
หมูํที่ ๗ บ๎านวังพลับใต๎ 210 317 351 668 

รวม 1,792 2,538 2,823 5,361 
 

 พ้ืนที่ต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  มีความหนาแนํนของประชากรโดยเฉลี่ย  
271.16  คน / ตารางกิโลเมตร    

ที่มา :  ทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอศรีประจันต์ โดยส านักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง  ณ  เดือน เมษายน 2562 

 
ช่วงอายุและจ านวนประชากร พ.ศ. 2562 

 

ช่วงอายุ (ปี) 
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
 น๎อยกวํา 1 – 3 87 76 163 

 4 – 5 51 49 100 
   6 – 11 163 142 305 
12 – 18 191 204 395 
19 – 25 226 199 425 
26 – 59 1,326 1,465 2,791 
60 – 69 287 332 619 
70 – 79 149 215 364 
80 – 89 51 116 167 
90 ขึ้นไป 6 23 29 

รวม 2,537 2,821 5,358 
 

ที่มา :  ทะเบียนราษฎร์ของอ าเภอศรีประจันต์ โดยส านักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง  ณ  เดือน เมษายน 2562 
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  4.1.1 ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษาของประชากรต าบลมดแดง (ที่อาศัยอยู่จริง) ปี 2561 

ระดับการศึกษา 
เพศ รวม (คน) % 

ชาย (คน) % หญิง (คน) % 
ไมํเคยศึกษา 61 1.40 67 1.54 128 2.94 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 45 1.03 61 1.40 106 2.43 
ต่ ากวําประถมศึกษา 37 0.85 52 1.19 89 2.04 
จบชั้นประถมศึกษา 
(ป.4/ป.7/ป.6) 

998 22.91 1,183 27.15 2,181 50.06 

มัธยมศึกษาตอนต๎น 
(มศ. 1-3/ ม. 1-3) 

402 9.23 341 7.83 743 17.05 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 
(มศ. 4-5/ม. 4-6/ปวช.)  

243 5.58 230 5.28 473 10.86 

อนุปริญญา/หรือเทียบเทํา 82 1.88 83 1.90 165 3.79 
ปริญญาตรี หรือเทียบเทํา 174 3.99 266 6.11 440 10.10 
สูงกวําปริญญาตรี 13 0.30 19 0.44 32 0.73 

รวม 2,055 47.17 2,302 52.83 4,357 100.00 
ที่มา :  ข๎อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจ าปี 2561 

ส านักงานพัฒนาชุมชนอ าเภอศรีประจันต์  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 สถานศึกษา/แหล่งข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ต าบลมดแดง 

1) โรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 4  แหํง  ได๎แกํ  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส  ตั้งอยูํหมูํที่ 1    จ านวนนักเรียน  59 คน 

  โรงเรียนวัดเสาธงทอง  ตั้งอยูํหมูํที่ 2    จ านวนนักเรียน  83 คน 
โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ  ตั้งอยูํหมูํที่ 5    จ านวนนักเรียน  45 คน 

  โรงเรียนวัดวังพลับใต๎  ตั้งอยูํหมูํที่ 7   จ านวนนักเรียน  68 คน 
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ านวน  2  แหํง  ได๎แกํ  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มแดง  ตั้งอยูํหมูํที่ 2   จ านวนนักเรียน  34 คน 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันต์  ตั้งอยูํหมูํที่ 2   จ านวนนักเรียน  16 คน 

3) ที่อํานหนังสือประจ าหมูํบ๎าน  จ านวน  2 แหํง  ตั้งอยูํหมูํที่ 2  และหมูํที่  6 
4) ศูนย์ข๎อมูลขําวสารประจ าต าบล  จ านวน  1  แหํง  ตั้งอยูํที่ท าการ อบต.มดแดง หมูํที่ 2 
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 4.2 สาธารณสุข 
4.2.1 สถานพยาบาลในต าบล 

1) โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลมดแดง  จ านวน ๑ แหํง  ตั้งอยูํหมูํที่ 2 

2) คลินิกรักษาโรคทั่วไป (เอกชน)  จ านวน 1 แหํง  ตั้งอยูํหมูํที่ 3 
 

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมดแดง 

 
 4.3 อาชญากรรม 
 

แผนภูมิข้อมูลสถิติคดีอาชญากรรมในพื้นที่ต าบลมดแดง ในช่วงปี พ.ศ. 2557 - 2561 
 

  
  

ที่มา :  ข๎อมูลสถิตการเกิดอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ต าบลมดแดง 
สถานีต ารวจภูธรศรีระจันต์ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
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 4.4 ยาเสพติด 
 

  แผนภูมิข้อมูลสถิติคดียาเสพติดในพื้นที่ต าบลมดแดง ในช่วงปี พ.ศ. 2557 – 2561 
 

 
 

ที่มา :  ข๎อมูลสถิตการเกิดอาชญากรรมและยาเสพติดในพื้นที่ต าบลมดแดง 
สถานีต ารวจภูธรศรีระจันต์ อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 

สถิติจ านวนผู้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในพื้นที่ต าบลมดแดง(ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2561) 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมในต าบลมดแดง  ใช๎เส๎นทางคมนาคมโดยรถยนต์ได๎หลายเส๎นทาง  การติดตํอกับต าบล   
อ่ืน ๆ  อ าเภอ จังหวัด ไปมาสะดวก  เส๎นทางการคมนาคมสํวนใหญํเป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง  และถนน
ในหมูํบ๎านมีทั้งท่ีเป็นคอนกรีตและถนนหินคลุก-ลูกรัง ถนนสายหลักท่ีตัดผํานหมูํบ๎าน จ านวน 2 สายได๎แกํ 

1) ถนนสายโพธิ์พระยา-บ๎านกล๎วย (กรมทางหลวงชนบท) กว๎าง 12 เมตร ยาว 7,800 เมตร  
เส๎นทางผํานหมูํที่ 1, 2, 3 และหมูํที่ 6        
 2) สายวังพลับ (กรมทางหลวงชนบท) กว๎าง 8 เมตร ยาว 3,600 เมตร เส๎นทางผํานหมูํที่ 2, 4, 5 
และหมูํที ่7 

ต าบลมดแดงมีรถสองแถวโดยสารประจ าทาง จ านวน 1 สาย จากศูนย์บริการประชาชนต าบลมดแดง 
(ปูอมต ารวจหรือที่พักสายตรวจ) – ตลาดอ าเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 5.2 การไฟฟ้า 

ไฟฟูาเข๎าถึงครบทั้ง  7  หมูํบ๎าน  จ านวนประชากรที่ใช๎ไฟฟูาคิดเป็นร๎อยละ  100  ของประชากร
ทั้งหมดในต ำบล 

 5.3 การประปา 
  5.3.1 ประปาหมู่บ้าน มีจ านวน 10 แหํง ได๎แกํ 
  1) หมูํที่ 1 บ๎านมดแดง  จ านวน 3 แหํง อยูํในความดูแลของคณะกรรมการประปาหมูํบ๎าน 
  2) หมูํที่ 2 บ๎านมดแดง  จ านวน 2 แหํง อยูํในความดูแลของคณะกรรมการประปาหมูํบ๎าน 
  3) หมูํที่ 3 บ๎านกระดาษ  จ านวน 1 แหํง อยูํในความดูแลขององค์การบริหารสํวนต าบลมดแดง 
  4) หมูํที่ 4 บ๎านวังพลับใต๎  จ านวน 1 แหํง อยูํในความดูแลขององค์การบริหารสํวนต าบลมดแดง 
  5) หมูํที่ 5 บ๎านวังพลับเหนือ  จ านวน 1 แหํง อยูํในความดูแลของคณะกรรมการประปาหมูํบ๎าน 
  6) หมูํที่ 6 บ๎านวังพลับเหนือ  จ านวน 1 แหํง อยูํในความดูแลของคณะกรรมการประปาหมูํบ๎าน 
  7) หมูํที่ 7 บ๎านวังพลับเหนือ  จ านวน 1 แหํง อยูํในความดูแลของคณะกรรมการประปาหมูํบ๎าน 
  5.3.2 บ่อบาดาล มีจ านวน 143 บํอ ได๎แกํ 
  1) หมูทํี่ 1 บ๎านมดแดง  บํอบาดาลสํวนบุคคล จ านวน 23 บํอ บํอสาธารณะ จ านวน 1 บํอ 
  2) หมูทํี่ 2 บ๎านมดแดง  บํอบาดาลสํวนบุคคล จ านวน 14 บํอ บํอสาธารณะ จ านวน 5 บํอ
  3) หมูํที ่3 บ๎านกระดาษ  บํอบาดาลสํวนบุคคล จ านวน 10 บํอ บํอสาธารณะ จ านวน 1 บํอ 
  4) หมูํที่ 4 บ๎านวังพลับใต๎  บํอบาดาลสํวนบุคคล จ านวน 13 บํอ บํอสาธารณะ จ านวน 2 บํอ 
  5) หมูํที่ 5 บ๎านวังพลับเหนือ  บํอบาดาลสํวนบุคคล จ านวน 38 บํอ บํอสาธารณะ จ านวน 0 บํอ
  6) หมูํที่ 6 บ๎านวังพลับเหนือ  บํอบาดาลสํวนบุคคล จ านวน   5 บํอ บํอสาธารณะ จ านวน 0 บํอ 
  7) หมูํที่ 7 บ๎านวังพลับเหนือ  บํอบาดาลสํวนบุคคล จ านวน 30 บํอ บํอสาธารณะ จ านวน 1 บํอ 
 5.4 โทรศัพท์ 
  - 
 5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  5.5.1 การไปรษณีย์  ที่ประชาชนสํวนใหญํใช๎บริการ ได๎แกํ ที่ท าการไปรษณีย์อ าเภอศรีประจันต์ และ             
รถตู๎บริการไปรษณีย์เคลื่อนที่จุดตลาดโพธิ์พระยา 
  5.5.2 การสื่อสาร  สามารถใช๎การสื่อสารผํานโทรศัพท์เคลื่อนที่ได๎ทุกระบบ และมีบริการอินเตอร์เน็ต
ต าบล และบริการ Free Wi-Fi ณ ที่ท าการองค์การบริหารสํวนต าบลมดแดง 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร   
  พืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยมปลูกสํวนใหญํ ได๎แกํ ข๎าว มะมํวง แห๎วจีน มันเทศ พุทรา ข๎าวโพด                  
ถั่วเขียว ฯลฯ 
 6.2 การประมง 
  - ไมํมี – 
 6.3 การปศุสัตว ์
  ข๎อมูลการเลี้ยงปศุสัตว์ในพ้ืนที่ต าบลมดแดง ได๎แกํ 
  1) วัว   จ านวน 1 ราย  
  2) ไกํ   จ านวน 2 ราย 
  3) แพะ/แกะ  จ านวน 3 ราย 
  4) หม ู  จ านวน 1 ราย 
  5) เป็ด  จ านวน 2 ราย (ท่ีมา : งานจัดเก็บรายได๎ อบต.มดแดง มกราคม 2561)     

 6.4 การบริการ 
  การบริการในพ้ืนที่ต าบลมดแดง ได๎แกํ 
  1) บริการห๎องเชํา/บ๎านเชํา จ านวน 6 แหํง และโรงแรม/รีสอร์ท จ านวน 2 แหํง 
  2) บริการล๎างอัดฉีด จ านวน 2 แหํง 
  3) บริการอินเตอร์เน็ต  จ านวน 1 แหํง 
  4) บริการซํอมรถจักรยานยนต์/รถยนต์  จ านวน 10 แหํง 
  5) บริการร๎านตัดผม/ร๎านเสริมสวย  จ านวน 6 แหํง 
  6) บริการร๎านถํายภาพ จ านวน 1 แหํง 
  7) เสาสํงสัญญาณโทรศัพท์ จ านวน 2 แหํง 
  8) ลานตากข๎าวสาธารณะ จ านวน 7 แหํง 
  9) ลานตากข๎าวเอกชน จ านวน 1 แหํง (ที่มา : งานจัดเก็บรายได๎ อบต.มดแดง มกราคม 2561)  
 6.5 การท่องเที่ยว 
  แหลํงทํองเที่ยวส าคัญในต าบลมดแดง ได๎แกํ 

๑)  วัดเทพสุธาวาส   ตั้งอยูํหมูํที่ 1 บ๎านมดแดง 
๒)  วัดเสาธงทอง   ตั้งอยูํหมูํที่ 2 บ๎านมดแดง 
๓)  วัดวังพลับเหนือ   ตั้งอยูํหมูํที่ 5 บ๎านวังพลับเหนือ 
๔)  วัดวังพลับใต๎   ตั้งอยูํหมูํที่ 7 บ๎านวังพลับใต๎ 
๕)  วัดศรีจันต์    ตั้งอยูํหมูํที่ 6 บ๎านศรีจันต์ 

 6.6 อุตสาหกรรม 
  อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ต าบลมดแดง ได๎แกํ 
  1) โรงงานท าหุํน  จ านวน 1 แหํง 
  2) โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จ านวน 1 แหํง 
  3) โรงสีข๎าว    จ านวน 1 แหํง 
  4) โรงกลึง    จ านวน 1 แหํง (ท่ีมา : งานจัดเก็บรายได๎ อบต.มดแดง มกราคม 2561) 
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 6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
  6.7.1 การพาณิชย์ กิจการพาณิชย์ในเขตพ้ืนที่ต าบลมดแดง มีดังนี้ 
  1) ร๎านจ าหนํายน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 1 แหํง และสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง จ านวน 1 แหํง 
  2) ร๎านจ าหนํายปุ๋ยยา และเคมีการเกษตร จ านวน 7 แหํง 
  3) ร๎านจ าหนํายอะไหลํรถยนต์  จ านวน 1 แหํง 
  4) ร๎านจ าหนํายเครื่องเขียนและเครื่องใช๎ส านักงาน  จ านวน 1 แหํง 
  5) ร๎านจ าหนํายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา  จ านวน 2 แหํง 
  6) ร๎านผลิตและจ าหนํายอุปกรณ์กํอสร๎าง  จ านวน 2 แหํง 
  7) กิจการค๎าแห๎ว จ านวน 1 แหํง 
  8) กิจการผลิตและจ าหนํายน้ าดื่ม จ านวน 6 แหํง 
  9) ร๎านกาแฟ  จ านวน 4 แหํง 
  10) ร๎านขายยาบรรจุเสร็จ จ านวน 1 แหํง 
  11) ร๎านรับซื้อของเกํา  จ านวน 2 แหํง 
  12) ร๎านค๎าปลีกสินค๎าอุปโภค/บริโภค จ านวน 30 แหํง และมินิมาร์ท จ านวน 2 แหํง 
  13) ร๎านจ าหนํายพันธุ์ข๎าว จ านวน 8 แหํง 
  14) ร๎านอาหาร จ านวน 11 แหํง 
  15) ร๎านจ าหนํายกระเป๋าผ๎า จ านวน 1 แหํง 
  16) ร๎านจัดดอกไม๎ จ านวน 1 แหํง 
  17) ร๎านจ าหนํายน้ ายาดับเพลิง ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดเคมีภัณฑ์ทุกชนิด จ านวน 1 แหํง 
         (ท่ีมา : งานจัดเก็บรายได๎ อบต.มดแดง มกราคม 2561) 
  6.7.2 กลุ่มอาชีพ ในเขตพ้ืนที่ต าบลมดแดง มีดังนี้ 
  1) กลุํมอาชีพหมูํที่ 1 บ๎านมดแดง  (จักสาน, ถนอมอาหาร) 
  2) กลุํมอาชีพหมูํที่ 4 บ๎านวังพลับใต๎  (จักสาน) 
  3) กลุํมเกษตรอินทรีย์บ๎านกระดาษ (ผลิตข๎าว/ผักปลอดสารพิษ, ผลิตสารปุ๋ยชีวภาพ, ผลติสารชีวภาพ) 
 6.8 แรงงาน 
  แรงงานตํางด๎าว ในต าบลมดแดง มีจ านวน ทั้งสิ้น 32 คน  
          (ข๎อมูล ณ วันท่ี 27 กันยาย 2559 : ส านักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี) 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 

ศาสนาที่ประชากรต าบลมดแดงนับถือ (ที่อาศัยอยู่จริง) ปี 2591 

ศาสนา 
เพศ รวม (คน) % 

ชาย (คน) % หญิง (คน) % 
พุทธ 2,053 47.12 2,302 52.83 4,355 99.95 
คริสต์ 2 0.05 - - 2 0.05 
อิสลาม - - - - - - 
ซิกส์ - - - - - - 
ฮินดู 
อ่ืน ๆ 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

รวม 2,055 47.17 2,302 52.83 4,357 100.00 
ที่มา : ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ประจ าปี 2561 
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 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  7.2.1 ประเพณี ในพ้ืนที่ต าบลมดแดงมีประเพณีท่ีส าคัญ ได๎แกํ 
  1) ประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษา ณ ศาสนสถานในต าบลมดแดง 
  2) ประเพณีลอยกระทง ณ วัดวังพลับใต๎ 
  3) ประเพณีสงกรานต์ ณ ศาสนสถานในต าบลมดแดง 
  4) ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ ศาสนสถานในต าบลมดแดง (กิจกรรมเปิดโลก 3 โลก ได๎แกํ 
สวรรค์ นรก และโลกมนุษย์ โดยการแสดงของเด็กเรียน ในระหวํางการตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดเสาธงทอง) 
   
 

    
 

ภาพกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ เปิด 3 โลก ณ วัดเสาธงทอง 
 

  7.2.2 งานประจ าปี ในพ้ืนที่ต าบลมดแดงมีงานประจ าปีที่ส าคัญ ได๎แกํ 
  1) งานปิดทองประจ าปี รอยพระพุทธบาทลอยน้ า ณ วัดเสาธงทอง 
  2) งานปิดทองประจ าปี พระพุทธชินสีห์ ณ วัดเทพสุธาวาส 
 

           
 

                    ภาพพระพุทธบาทลอยน้ า                                ภาพสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินสีห ์
                         ณ วัดเสาธงทอง                                                  ณ วัดเทพสุธาวาส 

 

 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  7.3.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ประชาชนในต าบลมดแดงมีการอนุรักษ์ และสืบตํอกัน
มาช๎านาน เชํน ภูมิปัญญาการถนอมอาหาร ประเภทปลา ผัก ผลไม๎ ภูมิปัญญาด๎านการเกษตร ได๎แกํ การใช๎
ผลิตสารชีวภาพที่ได๎จากธรรมชาติ มาใช๎ในการท าการเกษตร และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได๎แกํ การแสดง
พ้ืนบ๎านเพลงอีแซว เป็นต๎น 
  7.3.2 ภาษาถิ่น  ภาษาถิ่นสํวนใหญํที่ชาวต าบลมดแดงใช๎กัน คือ ภาษาไทยภาคกลาง ซึ่งมีส าเนียง
ภาษาท่ีเหนํอ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวสุพรรณบุรีมาช๎านาน 
  7.3.3 การท าขวัญข๎าว (บวงสรวงพระแมํโภสพ) ณ หมูํที่ 6 บ๎านศรีจันต์ 
 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  สินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกในต าบลมดแดง ได๎แกํ ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จักสานตําง ๆ 
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ภาพผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ  
เช่น ต้นอ่อนทานตะวัน ข้าวไรซ์เบอร่ี  
โดยกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านกระดาษ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์จักสานจากกลุ่มอาชีพต าบลมดแดง 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 

แหลํงน้ าธรรมชาติที่ส าคัญของต าบลมดแดง คือ แมํน้ าทําจีน และบึงธรรมชาติ (บึงวังพลับ) ในชํวง             
ฤดูแล๎ง แมํน้ าทําจีนจะลดลงอยํางมาก สํวนบึงวังพลับ จะขาดน้ าจนไมํมีน้ าอยูํในบึงอยูํเลย  

ชาวต าบลมดแดง ให๎ความรํวมมือรํวมใจในการดูแลรักษาแมํน้ า สายส าคัญที่ไหลผํ านพ้ืนที่ต าบล                
มดแดง โดยไดม๎ีการจัดตั้งกลุํมอนุรักษ์แมํน้ าทําจีน จ านวน 1 กลุํม 
 8.2 ป่าไม้ 
  พ้ืนที่ต าบลมดแดง ไมํมีเขตพ้ืนที่ปุาไม๎ สํวนใหญํเป็นพ้ืนที่ราบลุํม โดยพ้ืนที่สีเขียวสํวนใหญํ จะเป็น
พ้ืนที่เพาะปลูกพืช สวน ไรํนา 
 8.3 ภูเขา 
  พ้ืนที่ต าบลมดแดง เป็นพ้ืนที่ราบลุํม ไมํมีพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา 
 8.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  
 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ต าบลมดแดง ไมํวําจะเป็นดิน น้ า อากาศ จัดอยูํในเกณฑ์           
ที่ดี ไมํเกิดมลพิษที่เป็นอันตรายตํอสิ่งมีชีวิต แตํคุณภาพดินที่ใช๎ในการเพาะปลูกสํวนใหญํเริ่มเสื่อมสภาพ
เนื่องจากการใช๎สารเคมีในการเพาะปลูก แตํยังมีประชาชนบางกลุํมได๎หันมาให๎ความส าคัญโดยมีการหันมา
สนใจในการท าการเกษตรอินทรีย์ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้  ต าบลมดแดง มีหมูํบ๎านที่ได๎รับ
การตั้งให๎เป็นหมูํบ๎านต๎นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จ านวน 3 หมูํบ๎าน ได๎แกํ หมูํที่ ๒ บ๎านมดแดง หมูํที่ ๓                 
บ๎านกระดาษ และหมูํท่ี ๖ บ๎านศรีจันต์ 

9. อื่น ๆ  
 9.1 จ านวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 

9.1.1 พนักงานสํวนต าบล  จ านวน  25  คน  ได๎แกํ 
1) ต าแหนํงบริหาร     จ านวน   2  คน 
2) ต าแหนํงในส านักปลัด     จ านวน   7  คน 
3) ต าแหนํงในกองคลัง       จ านวน   5  คน 
4) ต าแหนํงในกองชําง     จ านวน   3  คน 
5) ต าแหนํงในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม  จ านวน   2  คน 
6) ต าแหนํงในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  จ านวน   6  คน 
9.1.2 พนักงานจ๎าง  จ านวน  16  คน  ได๎แกํ 
1) พนักงานจ๎างภารกิจ/พนักงานจ๎างทั่วไป    จ านวน   4  คน 
2) พนักงานจ๎างเหมาบริการ      จ านวน 16  คน 
9.1.3 บุคลากรในสํวนของสมาชิกองค์การบริหารสํวนต าบล  จ านวน  1๙  คน  ได๎แกํ 

  1) สํวนของคณะผู๎บริหารองค์การบริหารสํวนต าบล   จ านวน   4  คน 
2) สํวนของสภาองค์การบริหารสํวนต าบล             จ านวน 11  คน 
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     9.2 ระดับการศึกษาของบุคลากร 
10.2.1 พนักงานสํวนต าบล  จ านวน  ๒5  คน  (ต าแหนํงวําง 1 ต าแหนํง) ได๎แกํ   
1) ประถมศึกษา        จ านวน    -  คน 
2) มัธยมศึกษาตอนต๎น     จ านวน    -  คน 
3) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.    จ านวน    -  คน 
4) อนุปริญญา / ปวส.               จ านวน     2 คน 
5) ปริญญาตรี      จ านวน   12 คน 
6) ปริญญาโท      จ านวน   11 คน 
10.2.2 พนักงานจ๎างภารกิจ / พนักงานจ๎างทั่วไป  จ านวน  4  คน  ได๎แกํ 
1) ประถมศึกษา      จ านวน      - คน 
2) มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                จ านวน      1 คน   
3) ปริญญาตรี      จ านวน     3 คน 
10.2.3 บุคลากรในสํวนของสมาชิกสภาองค์การบริหารสํวนต าบล  จ านวน  ๑5  คน  ได๎แกํ 
1) ประถมศึกษา      จ านวน    10 คน 
2) มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                 จ านวน      3 คน    
3) ปริญญาตรี      จ านวน      2 คน 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นติพจน์ประจ าชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกลําวจะต๎อง
สนองตอบตํอผลประโยชน์แหํงชาติ อันได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหํงเขตอ านาจรัฐ การด ารง
อยูํอยํางมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การด ารงอยูํอยํางมั่นคงของชาติ และประชาชนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุขเป็นปึกแผํนมีความมั่นคงทางสังคมทํามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต๎การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศ 
และการอยูํรํวมกันอยํางสันติ ประสานสอดคล๎องกัน ด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
อยํางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ไมํเป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด๎อยกวํา 

 
   1) ความม่ันคง 
  1.1) การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับทั้งประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง 
  1.2) ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ที่เข๎มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสูํการ
บริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
  1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชน มีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุํน 
  1.4) ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคงพอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่
อยูํอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
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  1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า 
  2) ความม่ังคั่ง 
   2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุํม
ประเทศรายได๎สูงความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรรายได๎สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง 
ประชากรได๎รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้น 
   2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขํงขันสูง สามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ สร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้ง
การคมนาคมขนสํง การผลิต การค๎า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค๎าอยํางมีพลัง 
   2.3) มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่อง ได๎แกํ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
   3) ความย่ังยืน 
  3.1) การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎
เพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะ
ตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
  3.2) ภาวะผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับรํวมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพ                 
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์สํวนรวม 
  3.3) มุํงประโยชน์สํวนรวมอยํางยั่งยืนให๎ความส าคัญกับการมีสํวนรํวมของประชาชน               
ทุกภาคสํวน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอยํางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
  3.4) ประชาชนทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือ และปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ชาติ (Country Strategic Position) ที่จะใช๎เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา                 
ในระยะ 20 ปี ตํอจากนี้ไป จะประกอบด๎วย 6 ยุทธศาสตร์ ได๎แกํ 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร๎างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ชํวยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร๎างความเชื่อม่ันในกลุํมประเทศอาเซียนและประชาคมโลก
ที่มีตํอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิต 
   1.1) การเสริมสร๎างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โดยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง                   
ขจัดคอร์รัปชั่น สร๎างความเชื่อม่ันในกระการยุติธรรม 
   1.3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร๎อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   1.4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรํวมมือระหวํางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหมํ 
   1.5) การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพในประเทศ สร๎างความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎าน
และมิตรประเทศ 
   1.6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร๎อมแหํงชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม 
   1.7) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เก่ียวข๎องกับแนวดิ่งสูํแนวระนาบมากขึ้น 
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  2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   เพ่ือให๎ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสูํการเป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ซึ่งจ าเป็นต๎องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช๎นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขํงขันและการพัฒนาอยํางยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร๎าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด๎านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค๎าและการเป็นผู๎ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหํงอนาคต ทั้งนี้ภายใต๎กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด๎าน อัน
ได๎แกํ โครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 
   2.1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได๎แกํ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร๎าง
ความเชื่อมั่น การสํงเสริมการค๎าและการลงทุนที่อยูํบนการแขํงขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบตํอสังคม ตลอดจน
พัฒนาประเทศสูํความเป็นชาติการค๎าเพ่ือให๎ได๎ประโยชน์จากหํวงโซํมูลคําในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสูํ
สํวนบนของหํวงโซํมูลคํามากข้ึน 
   2.2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยมีภาระใช๎ดิจิทัลและการค๎าที่เข๎มข๎นเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุํงสูํความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการด าเนินชีวิตและการด าเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหลํงอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 
    - ภาคเกษตร โดยเสริมสร๎างฐานการผลิตที่เข๎มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขํงขันของภาคเกษตร สํงเสริมเกษตรกรรายยํอยให๎ปรับไปสูํการท าการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม และรวมกลุํมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข๎มแข็ง และการพัฒนาสินค๎าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
    - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช๎ดิจิทัลและการค๎า
มาเพ่ิมมูลคําและยกระดับหํวงโซํมูลคําในระดับสูงขึ้น 
    - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให๎มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได๎เดิม เชํน การทํองเที่ยว และพัฒนาให๎ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการให๎บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด๎านการเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต๎น 
   2.3) การพัฒนาผู๎ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู๎ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม (SMEs) สูํสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
   2.4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีสํวนรํวม มีการจัดการ
สิ่งแวดล๎อมเมือง และโครงสร๎างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล๎องกับศักยภาพ 
   2.5) การลงทุนพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน ในด๎านการขนสํง ด๎านพลังงาน ระบบ                    
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
   2.6) การเชื่อมกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สํงเสริมความรํวมมือกับนานาชาติในการสร๎างความมั่นคงด๎านตําง ๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหวํางประเทศ รวมถึงสร๎างองค์ความรู๎ด๎านการตํางประเทศ 
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  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให๎เป็น
รากฐานที่แข็งแกรํงของประเทศ มีความพร๎อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด 
วิเคราะห์อยํางมีเหตุผล มีระเบียบวิจัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู๎คุณคําความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 
   3.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชํวงชีวิตให๎สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   3.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู๎ให๎มีคุณภาพเทําเทียม และท่ัวถึง 
   3.3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คํานิยมท่ีพึงประสงค์ 
   3.4) การสร๎างเสริมให๎คนมีสุขภาวะที่ดี 
   3.5) การสร๎างความอยูํดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร๎างบทบาทของสถาบันครอบครัว
ในการบํมเพาะจิตใจให๎เข๎มแข็ง 
  4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม   เพ่ือเรํง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร๎างความมั่นคงให๎ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ าไปสูํสังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 
   4.1) การสร๎างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ าทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม 
   4.2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   4.3) การสร๎างสภาพแวดล๎อมและนวัตกรรมที่เอ้ือตํอการด ารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   4.4) การสร๎างความเข๎มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข๎มแข็งของ
ชุมชน 
  5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเรํง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร๎างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด๎านน้ า รวมทั้งมีความสามารถ
ในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวตํอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุํง
สูํการเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 
   5.1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.2) การวางระบบบริหารจัดการน้ าให๎มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุํมน้ า เน๎นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอยํางบูรณาการ 
   5.3) การพัฒนาและใช๎พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
   5.4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
   5.5) การรํวมลดปัญหาโลกร๎อนและปรับตัวให๎พร๎อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   5.6) การใช๎เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล๎อม 
  6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครั ฐ เพ่ือให๎
หนํวยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจาย
บทบาทภารกิจไปสูํท๎องถิ่นอยํางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต๎องให๎ความส าคัญ อาทิ 
   6.1) การปรับปรุงโครงสร๎าง บทบาท ภารกิจของหนํวยงานภาครัฐ ให๎มีขนาดที่เหมาะสม 
   6.2) การวางระบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   6.3) การพัฒนาระบบริหารจัดการก าลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   6.4) การตํอต๎านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   6.5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตําง ๆ ให๎ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   6.6) การพัฒนาระบบให๎บริการประชาชนของหนํวยงานภาครัฐ 
   6.7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได๎และรายจํายของภาครัฐ 
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 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   ในชํวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล๎อม และบริบทของการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ที่อาจกํอให๎เกิดความเสี่ยง
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี การท๎าทายของเทคโนโลยีใหมํ ๆ การ
เข๎าสูํสังคมผู๎สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด๎านตําง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมของประเทศในปัจจุบันยังคงปะสบปัญหาในหลายด๎าน เชํน ปัญหาการ
พัฒนาการผลิต ความสามารถในการแขํงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ าทางสังคม เป็นต๎น ท าให๎การ
พัฒนาในชํวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจ าเป็นต๎องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ 
  1) การน๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม 
  3) การสนับสนุนและสํงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
  4) การพัฒนาสูํความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูํรํวมกันอยํางมีความสุข  
  กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
  1) กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตําง ๆ ที่ประเทศก าลังประสบอยูํ ท าให๎
การก าหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความตํอเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น๎อมน าและประยุกต์ใช๎หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอยํางมีสํวนรํวม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต๎องให๎ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพัฒนาที่มุํงสูํ การเปลี่ยนแปลงผําน
ประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได๎ปานกลางไปสูํประเทศที่มีรายได๎สูง มีความมั่นคง  และยั่งยืน สังคมอยูํ
รํวมกันอยํางมีความสุข และน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
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  2) การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
ก าหนดต าแหนํงทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สคช. ได๎จัดท าข้ึน 
   ประเทศไทยเป็นประเทศรายได๎สูงที่มีการกระจายรายได๎อยํางเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด๎าน
การขนสํงและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสูํความเป็นชาติการค๎าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น
แหลํงผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหลํงอุตสาหกรรมสร๎างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตร
ตํอสิ่งแวดล๎อม 
  3) เป้าหมาย 
  3.1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   3.1.1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ 5.0 
   3.1.2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศตํอหัว (GDP Per Capital) และรายได๎ประชาชาติตํอ
หัว (GNP Per Capital) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ตํอคนตํอปี 
   3.1.3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 2.5 ตํอปี 
   3.1.4) การลงทุนรวมขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ
ไมํต่ ากวําร๎อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมํต่ ากวําเฉลี่ยร๎อยละ 7.5 ในขณะที่ปริมาณ
การสํงออกขยายตัวเฉลี่ยไมํต่ ากวําร๎อยละ 4.0 ตํอปี 
  3.2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
   3.2.1) ประชาชนทุกชํวงวัยมีความมั่นคงทางด๎านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
   3.2.2) การศึกษาและการเรียนรู๎ได๎รับการพัฒนาคุณภาพ 
   3.2.3) สถาบันทางสังคมมีความเข๎มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือตํอการพัฒนาคน 
  3.3) การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   3.3.1) การกระจายรายได๎มีความเทําเทียมกันมากขึ้น 
   3.3.2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยํางทั่วถึง 
  3.4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   3.4.1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร๎างสมดุลระหวํางการอนุรักษ์และการใช๎
ประโยชน์อยํางยั่งยืนและเป็นธรรม 
   3.4.2) ขับเคลื่อนประเทศสูํเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
   3.4.3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   3.4.4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร๎างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม  
   3.4.5) มีการบริหารจัดการน้ าให๎สมดุลระหวํางการอุปสงค์และอุปทานของน้ า 
  3.5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
   3.5.1) การบริหารภาครัฐที่โปรํงใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสํวนรํวม 
   3.5.2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   3.5.3) มีการกระจายอ านาจที่เหมาะสม 
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  ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบด๎วย 
  1) การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  2) การเสริมความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
  3) การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 
  4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
  5) ด๎านความม่ันคง 
  6) การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  7) การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8) ด๎านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
  9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  10) การตํางประเทศ ประเทศเพ่ือนบ๎าน และภูมิภาค 
 
 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1) แผนพัฒนาภาคกลาง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง  
 ๑.1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให๎มีการพัฒนาอยํางตํอเนื่อง เพ่ือรักษาเสถียรภาพการ
พัฒนาอุตสาหกรรม  เกษตร  การบริการ  การลงทุนให๎มีความมั่นคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แขํงขันของประเทศ  เชํน สํงเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม  สํงเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดยํอม  พัฒนาการเกษตร  ฟื้นฟูการบริหารจัดการแหลํงทํองเที่ยว  พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 
 1.๒) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให๎มีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล เพ่ือพร๎อมรับ
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคูํกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให๎ดีขึ้น เชํน สํงเสริมการเรียน
การสอนนอกระบบ  การอาชีวศึกษา  สํงเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด๎านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
สํงเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร๎างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
 1.๓) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎มีความสมดุลตํอระบบนิเวศ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเรํงแก๎ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  ปูองกัน
ปัญหาสิ่งแวดล๎อม  ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ าแมํน้ าเจ๎าพระยา  สํงเสริมการมีสํวนรํวมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 1.๔) เสริมสร๎างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือน
บ๎านทั้งแนวเหนือ-ใต๎ และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพ่ือเป็นประตูการค๎าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ๎านและ
นานาชาติ 
 1.๕) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอยํางมีสํวนรํวม
และเก้ือกูลกัน เพื่อให๎มีการ          จัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและ
ชุมชนได๎สอดคล๎องกับการพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและความต๎องการของ
ชุมชน 
 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่ม 1 

       
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

(จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรรณบุร)ี 
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ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
วิสัยทัศน์ (VISION) 

“ศูนย์กลางสินค๎าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพื่อสุขภาพครบวงจร การทํองเที่ยวหลากหลาย 
เชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี การค๎าการลงทุนระดับสากลที่มคีวามสามารถในการแขํงขัน และการค๎าผํานแดนสูํเอเชีย” 
 

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุม่ 1 
(จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
     

ประเด็นยุทธศาสตร์ STRATEGIC ISSUES (4)  เป้าประสงค์ GOALS (4)  กลยุทธ ์STRATEGES (11) 
     

    1. สํงเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
2. สํงเสริมและสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธ์ สินค๎าและบริการ 
3. พัฒนาสินค๎าและบริการให๎มีคุณภาพและมาตรฐาน 
4. พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยงสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
5. พัฒนาผู๎ประกอบการและผู๎ผลิตให๎มีความพร๎อมและศักยภาพในการผลิตสินค๎าและบริการ 
6. ปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานสนับสนุนการผิตสินค๎าเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ 

1. พัฒนาสินค๎าเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการให๎ได๎คุณภาพมาตรฐาน ยกระดับสูํการ
เป็นศูนย์กลางสุขภาพ 

 1. รายได๎จากการจ าหนําย
สินค๎าและบริการทางสุขภาพ 

 

    

     

2. สํงเสริมอัตลักษณ์การทํองเที่ยวหลากหลาย
เช่ือมโยงกลุํมจังหวัด อารยธรรมทวารวดี ไปยัง
แหลํ งทํอง เที่ ยว ในภูมิภาคอา เ ซียน และ
ยกระดับการทํองเท่ียวให๎มีชื่อเสียง 

   7. การสํงเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์การทํองเที่ยวของกลุํมจังหวัด 
8. การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมสํงเสริมการทํองเที่ยวของกลุํมจังหวัด 
9. สํงเสริมสินค๎าและบริการการทํองเที่ยวเชื่อมโยง แหลํงทํองเที่ยวรวมถึงสินค๎าสนับสนุน
ด๎านการทํองเที่ยวอื่น ๆ เชํน ของที่ระลึกฯ 
10. พัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการ รวมถึงบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว 
11. ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพเส๎นทางคมนาคมเพื่ออ านวยความสะดวกความ
ปลอดภัยแกํนักทํองเที่ยว และสร๎างเส๎นทางเชื่อมโยงแหลํงทํองเที่ยว  

 2. เพิ่มรายได๎และจ านวน
นักทํองเที่ยว 

 

    

    12. พัฒนาระบบอ านวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์ และเครือขํายคมนาคม เพื่อกระต๎ุน
ให๎เกิดการค๎าการลงทุน เชื่อมโยงการค๎าสูํอาเซียน 
13. พัฒนาดํานชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
14. สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและ
ตํางประเทศ 
15. พัฒนาสินค๎า ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อการสํงออก 
16. ยกระดับผู๎ประกอบการของกลุํมจังหวัดให๎มีขีดความสามารถในการแขํงขันและสามารถ
ประกอบธุรกิจระหวํางประเทศได๎ 
17. พัฒนาระบบสํงเสริมและกระต๎ุนให๎เกิดการค๎าการลงทุนในกลุํมจังหวัดและผลักดันให๎มี
การลงทุนในตํางประเทศ 

3. พัฒนาและสํงเสริมการค๎าชายแดนและ
กา ร ค๎ าผํ า นแดน ให๎ มี ศั ก ยภ าพ  ผลั ก ดั น              
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ น าไปสูํการกระตุ๎น
ให๎เกิดการค๎าการลงทุน เช่ือมโยงการค๎าสูํเอเซีย 

 3. มูลคําการค๎าบริเวณดําน
ชายแดนเพิม่ขึน้ 

 

    
    

4. ยกระดับการผลิต  ภาค เกษตรกรรม                   
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค๎าชุมชน และ
ภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดย
เน๎นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม                    
สูํประเทศไทย 4.0 

 4 .  เ พิ่ ม ผู๎ ผ ลิ ต ภ า ค
เกษตรกรรมพาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม สินค๎าชุมชน 
แ ล ะ ภ า ค แ ร ง ง า น ที่
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ                      
สูํประเทศไทย 4.0 

 18. พัฒนาสินค๎า ผลิตภัณฑ์ และบริการโดยใช๎นวัตกรรม 
19. สํงเสริมและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยใช๎วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง 
Small Batch 
20. สํงเสริมการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุนสินค๎าเชิงนวัตกรรม 
21. สํงเสริมความรู๎และความสามารถให๎กับแรงงานภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม สินค๎าชุมชน ให๎สนับสนุนการท างานเชิงนวัตกรรม 
22. พัฒนาระบบสํงเสริม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการยอมรับการปรับเปลี่ยนเป็น
ประเทศไทย 4.0 
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แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“สุพรรณบุรีเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตร และอาหารปลอดภัยชั้นน า ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ บ้านเมืองสะอาด ธรรมชาติสมบรูณ์ ศูนย์การศึกษา และการกฬีา ประชาชนคุณภาพชีวิตดี” วิสยัทศัน์ VISION 

ประเด็นยุทธศาสตร ์
Strategic Issues  (5) 

กลยุทธ ์ Strategies (17) 

3. การสํงเสริมคุณภาพสิ่งแวดล๎อมควบคํูกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตอิยํางยั่งยืน 

4. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

6. การน าการเปลี่ยนแปลงด๎านการบริหารและ
บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

1. การเพิ่มขีดความสามารถดา๎นเกษตร เช่ือมโยง    
สูํเกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อการ
บริโภคและการสํงออก 

2. การพัฒนาดา๎นการทอํงเที่ยวสูํสากล 

1. การสํงเสริมและวิจัยและพัฒนา (Research and Development R&D) และยกระดับปัจจัยพื้นฐาน 
2. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต๎นทุนการผลิตสินค๎าอาหารปลอดภัยเพื่อการแขํงขันทางการค๎า 
และสํงออก 
3. การแปรรูปเพื่อสร๎างและเพิ่มมูลคําให๎แกํผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
4. การพัฒนาระบบสารการตลาดสินค๎าอาหารปลอดภัย 
5. การพัฒนาขนสํงสินค๎า และการบริหารจัดการสินค๎า (Logistics) 
6. การพฒันาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 7. การพัฒนาและปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยว สํงเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ทางการทํองเที่ยว 
8. การพัฒนาศักยภาพประกอบการ ผู๎ประกอบการ และบุคลากรด๎านการทํองเที่ยว 
9. การพัฒนาด๎านสื่อสารการตลาด และการประชาสัมพันธ์ 
10. การพัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน และสิ่งอ านวยความสะดวก 
 11. สร๎างกระแสนิยมรกัความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ๎ยของบ๎านเมอืง 
12. สร๎างความรํวมมือประชาชนและพฒันาศักยภาพองค์กรปกครองสวํนท๎องถิ่นในการจัดการขยะและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
13. สร๎างและพฒันาระบบเครอืขํายความรวํมมือการอนุรกัษ์แหลํงน้ าของชุมชนและบริหารจัดการน้ า 
14. สนับสนุนการอนุรกัษ์ปุาโดยการมีสํวนรํวมของชมุชน 
15. สํงเสริมธุรกิจการปลกูไม๎เศรษฐกิจอยํางถูกตอ๎งตามกฎหมาย 
16. การสํงเสรมิการใช๎พลังงานทดแทน 

17. การสร๎างความปรองดองสมานฉนัทแ์ละเทิดทูนสถาบัน 
18. การพัฒนาปัจจัยพืน้ฐานและสังคม และการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 
19. การพัฒนาคุณภาพชวีิต การดแูลสุขภาพตามกลุมํวัย การมีงานท ามีรายได๎ และชีวติครอบครวัอบอุนํ 
20.การบริหารจัดการพืน้ที ่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดระเบียบสังคมและการพัฒนาความรํวมมือ สร๎าง
ความเขม๎แขง็ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
21. การเตรียมความพรอ๎มของประชาชนให๎มีจิตส านกึด๎านความมั่นคง 

22. การพัฒนาโครงสร๎างพืน้ฐาน ระบบบรหิารและมาตรฐานการศกึษา และกฬีา 
23. การพัฒนาศกัยภาพความพรอ๎มของบุคลากร โดยสํงเสรมิสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาและกฬีา 

1. เพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ์ สินค๎าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตร
อุตสาหกรรม เพื่อการบริโภคและการสํงออก และเพิ่มมูลคําทาง
เศรษฐกิจจังหวัด 

2. เพิ่มรายได๎จากการทอํงเทีย่วและการจ าหนํายผลติภัณฑ์สินค๎าท๎องถิน่ 
 

3. จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองสะอาดปราศจากขยะตกค๎าง 
4 .การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอยํางเป็นธรรมภายใต๎การมี

สํวนรํวมของทุกภาคสํวน 

5. ยกระดับคุณภาพชีวิตดา๎นเศรษฐกิจและสังคม 
6. เสริมสร๎างคุณภาพชีวิต ให๎มีสุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุํน 
ชุมชนเข๎มแข็ง และมีความมั่นคงปลอดภัย 
 

9. การยกระดับคุณภาพการบรกิารตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์ GOALS (9) 
 

   ค่านิยม "ซ่ือสัตย์  โปร่งใส  มีคุณธรรม  เต็มใจให้บริการ ท างานมุง่ผลสัมฤทธิ”์ 

5. การสํงเสริมการศึกษา การกีฬามุํงความเป็นเลิศใน
ระดับสากล 

7. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดบัคุณภาพการศึกษาให๎ได๎
มาตรฐานการศึกษาระดับสากล 

8. ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข๎าสูํมาตรฐานสากล 
 

24.การใช๎หลักธรรมาภิบาลในการบริการประชาชน 
25. การสํงเสรมิการท างานรวํมกันระหวํางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
26. การติดตามประเมนิผลการพัฒนาจังหวัดอยํางตํอเนือ่ง 
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1.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  1) วิสัยทัศน์ (VISION) 
    “องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรชั้นน าในด๎านแหลํงผลิต
อาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสูํสากล เป็นศูนย์การศึกษา การกีฬา และการทํองเที่ยว โดยใช๎
ทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน คุณภาพชีวิตดี ชุมชนเข๎มแข็ง” 
  2) ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ประกอบด๎วย 7 ยุทธศาสตร์ คือ 
   ยุทธศาสตร์ที่  1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม                     
พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพ่ือการบริโภคและการสํงออก ประกอบด๎วย 
    เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด๎วย 2 เปูาประสงค์ ดังนี้ 
    เปูาประสงค์ 1 เพ่ิมมูลคําผลิตภัณฑ์ สินค๎าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตร อุตสาหกรรมและ
สํงเสริมการสํงออกสินค๎าเกษตรอุตสาหกรรม 
    เปูาประสงค์ 2 เพ่ิมมูลคําและคุณภาพด๎านผลิตภัณฑ์อาหาร 
    กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด๎วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการแปรรูปและเพ่ิมมูลคําสินค๎าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให๎มีคุณภาพ
มาตรฐาน 
    กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาข๎อมูลสารสนเทศด๎านการผลิตและด๎านการตลาดให๎เกิด
ความก๎าวหน๎าและทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
    กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการสร๎างเครือขําย องค์กรตํางๆ เพ่ือสร๎างผลิตภัณฑ์ให๎มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
    กลยุทธ์ที่ 4 คุณภาพความปลอดภัยและความม่ันคงด๎านอาหาร 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดความสมดุล ประกอบด๎วย 
    เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด๎วย 4 เปูาประสงค์ ดังนี้ 
    เปูาประสงค์ 1 เพ่ิมรายได๎จากการทํองเที่ยวและการจ าหนํายผลิตภัณฑ์สินค๎าท๎องถิ่น 
    เปูาประสงค์ 2 มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในจังหวัดให๎
เอ้ืออ านวยประโยชน์อยํางยั่งยืน 
    เปูาประสงค์ 3 พัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวและแหลํงอนุรักษ์
พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ยั่งยืน 
    เปูาประสงค์ 4 พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวเดิมพร๎อมสํงเสริมแหลํงทํองเที่ยวใหมํในท๎องถิ่นให๎ได๎
มาตรฐาน 
    กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด๎วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และการทํองเที่ยว 
    กลยุทธ์ที่ 2 สร๎างและพัฒนาปรับปรุงแหลํงทํองเที่ยวของจังหวัด 
    กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมสินค๎าและผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งทางด๎านเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
ให๎มีคุณภาพ 
    กลยุทธ์ที่ 4 ฟ้ืนฟูคุณภาพแมํน้ าทําจีนและคลองสาขาให๎อยูํในเกณฑ์มาตรฐาน 
    กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบึงฉวากให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวระดับสากล 
    กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหลํงน้ าและทรัพยากรธรรมชาติให๎มีความสมดุล 
    กลยุทธ์ที่ 7 การจัดการขยะมูลฝอยอยํางมีระบบ 
    กลยุทธ์ที่ 8  สํงเสริมพ้ืนที่สีเขียวและการใช๎พลังงานทดแทน 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบด๎วย 
    เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด๎วย 4 เปูาประสงค์ ดังนี้ 
    เปูาประสงค์ 1 เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก๎ไขปัญหาความยากจน 
    เปูาประสงค์ 2 เสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทา           
สาธารณภัย การแก๎ไขปัญหายาเสพติด และนโยบายของรัฐ 
    เปูาประสงค์ 3 เสริมสร๎างคุณภาพชีวิตให๎ประชาชนตามแนวยุทธศาสตร์อยูํดีมีสุข 
    เปูาประสงค์ 4 สนับสนุนสํงเสริมแนวนโยบายคนดีศรีสุพรรณ 
    กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด๎วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) 
    กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริม สนับสนุนการปูองกันแก๎ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนครอบคลุมระดับ
จังหวัด 
    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคนเป็นพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาสังคม เชํน โครงการคนดีศรีสุพรรณ 
    กลยุทธ์ที่ 5 สํงเสริมพัฒนาระบบข๎อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
    กลยุทธ์ที่ 6 สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครตําง ๆ 
    กลยุทธ์ที่ 7 สํงเสริม สนับสนุนองค์กรเครือขํายตําง ๆ ในการแก๎ไขปัญหาความยากจน 
    กลยุทธ์ที่ 8 สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 
    กลยุทธ์ที่ 9 เสริมสร๎างหมูํบ๎านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    กลยุทธ์ที่ 10 สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎ติดเชื้อเอดส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให๎ตรงกับความต๎องการประชาชน 
ประกอบด๎วย 
    เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด๎วย 1 เปูาประสงค์ ดังนี้ 
    เปูาประสงค์ 1 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให๎ได๎มาตรฐาน
การศึกษาชาติ  
    กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด๎วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสถาบันการศึกษาทุกระดับ สนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับต าบล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหํงชาติ 
    กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสํงเสริมให๎กีฬาอยูํในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถทางด๎านกีฬาสูํความ 
เป็นเลิศ 
    เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด๎วย 2 เปูาประสงค์ ดังนี้ 
    เปูาประสงค์ 1 พัฒนากีฬาข้ันพื้นฐานและกีฬาเพ่ือมวลชน 
    เปูาประสงค์ 2 สํงเสริม และพัฒนาการกีฬาสูํระดับอาชีพ  
    กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด๎วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ 1 สํงเสริมพัฒนาการกีฬาเพ่ือก๎าวสูํความเป็นเลิศ 
    กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริมการเลํนกีฬาเพ่ือการออกก าลังกายของประชาชน 
    กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมสนับสนุนการกีฬาระดับเยาวชนในสถานศึกษา 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสํงเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด๎านการบริหารและบริการเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน ประกอบด๎วย 
    เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด๎วย 3 เปูาประสงค์ ดังนี้ 
    เปูาประสงค์ 1 การเทิดทูนสถาบันของชาติ 
    เปูาประสงค์ 2 ยกระดับคุณภาพการบริหารและการบริการด๎วยความโปรํงใส 
    เปูาประสงค์ 3 บูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
    กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด๎วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ 1 การเทิดทูนสถาบันของชาติและสํงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    กลยุทธ์ที่ 2 สํงเสริมการท างานรํวมกันในทุกภาคฝุายทั้งภาคราชการและเอกชน 
    กลยุทธ์ที่ 3 สํงเสริมองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน 
    กลยุทธ์ที่ 4 บริการประชาชนด๎วยความรวดเร็วและโปรํงใส 
    กลยุทธ์ที่ 5 สํงเสริมการมีสํวนรํวมและบูรณาการแบบพหุภาคีและจริยธรรม คุณธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดี ได๎มาตรฐาน 
ประกอบด๎วย 
    เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด๎วย 2 เปูาประสงค์ ดังนี้ 
    เปูาประสงค์ 1 มีโครงสร๎างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นและกํอให๎เกิดประโยชน์แกํ
ประชาชนอยํางสูงสุด 
    เปูาประสงค์ 2 สํงเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม ก าหนดเขตพ้ืนที่ในการกํอสร๎างตํางๆ 
    กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด๎วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ 1 กํอสร๎างและปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานให๎เป็นตามมาตรฐาน 
    กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให๎มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด 
    กลยุทธ์ที่ 3 การจัดท าผังเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนสํง 
    กลยุทธ์ที่ 4 สํงเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ์ กํอเกิดกระบวนการในการ จัดท าโครงการกิจกรรม
ตําง ๆ 
    กลยุทธ์ที่ 5 สํงเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ 
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2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
  “ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรและอาชีพ ประชาชนได้รับการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                               
    ใส่ใจสุขภาพท่ีดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมในต าบล ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” 
 2.2 ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ประกอบด๎วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ 
  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเกษตร 
  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต และสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารและการบริการประชาชน 
 2.3 เป้าประสงค์ (GOALS) มีดังนี้ 
  1) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได๎เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได๎ 
  2) การมีทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไม๎ แหลํงน้ า ดินอุดมสมบูรณ์ รวมถึงทรัพยากรสัตว์น้ า และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
  3) ประชาชนได๎รับประโยชน์จากการใช๎บริการจากโครงสร๎างพ้ืนฐานให๎เป็นไปตามมาตรฐาน 
  4) การเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชานด๎านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยที่ดี 
  5) การสร๎างความมั่นคงและปลอดภัยให๎กับชุมชน 
  6) นักเรียนได๎รับการสํงเสริมความรู๎ สติปัญญา และการสํงเสริมการพัฒนาทักษะของเด็กกํอนวัยเรียน 
  7) สํงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการเลํนกีฬาเพ่ือสุขภาพหํางไกลยาเสพติด 
  8) การบริหารจัดการและการให๎บริการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  9) การมีสํวนรํวมของประชาชนในการเทิดทูนสถาบันส าคัญของชาติ 
 2.4 ตัวช้ีวัด (KPIs) มีดังนี้ 
  1) ชุมชนมีรายได๎เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได๎มากขึ้น 
  2) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
  3) ปริมาณขยะลดลง และมีการจัดการขยะมูลฝอยอยํางเป็นระบบ 
  3) ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ดีขึ้น 
  4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  5) ชุมชนมีความม่ันคงปลอดภัย 
  6) เด็กและเยาวชนได๎รับการสํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะ 
  7) ประชาชนและเยาวชนมีสํวนรํวมในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และการเลํนกีฬาเพ่ือสํงเสริม
สุขภาพและสร๎างความสัมพันธ์ที่ดี หํางไกลจากยาเสพติด 
  8) ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการให๎บริการของประชาชน 
  9) ประชาชนมีสํวนรํวมในการแสดงความจงรักภักดีตํอสถาบันส าคัญของชาติ 
  2.5 ค่าเป้าหมาย (Target values) มีดังนี ้
  1) การพัฒนาแหลํงน้ าและโครงสร๎างพ้ืนฐานในการท าการเกษตรร๎อยละ 52 
  2) การฝึกอบรมและสํงเสริมอาชีพเกษตรกรรมร๎อยละ 80 
  3) การรณรงค์และสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และการสํงเสริมพ้ืนที่     
สีเขียว ร๎อยละ 80 
  4) การลดปริมาณขยะ และการก าจัดขยะมูลฝอยอยํางเป็นระบบ ร๎อยละ 60 
  5) การกํอสร๎างและปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานให๎เป็นไปตามมาตรฐานร๎อยละ 75 
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  6) การสํงเสริมด๎านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการทางสังคม พัฒนาอาชีพสร๎างรายได๎ให๎คนในชุมชน
อยํางทั่วถึง ร๎อยละ 80 
  7) การเสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ร๎อยละ 90 
  8) การสํงเสริมและสนับสนุนการเรียนสังคมและพัฒนาการของเด็ก ร๎อยละ 95 
  9) การสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเลํนกีฬา ร๎อยละ 95 
  10) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให๎บริการประชาชน ร๎อยละ 60 
  11) การสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการแสดงความจงรักภักดีตํอสถาบันส าคัญของชาติ 
ร๎อยละ 95 
 2.6 กลยุทธ์ (Strategies) มีดังนี้ 
  1) การพัฒนาแหลํงน้ าและโครงสร๎างพ้ืนฐานในการท าการเกษตร 
  2) การฝึกอบรมและสํงเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
  3) การรณรงค์และสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สํงเสริมพ้ืนที่สีเขียว 
  4) การจัดการขยะมูลฝอยอยํางมีระบบ 
  5) การกํอสร๎างและปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานให๎เป็นไปตามมาตรฐาน 
  6) การสํงเสริมด๎านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการทางสังคม พัฒนาอาชีพสร๎างรายได๎ให๎คนในชุมชน
อยํางทั่วถึง  
  7) การเสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  8) การสํงเสริมและสนับสนุนการเรียนสังคมและพัฒนาการของเด็ก  
  9) การสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเลํนกีฬา  
  10) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให๎บริการประชาชน  
  11) การสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการแสดงความจงรักภักดีตํอสถาบันส าคัญของชาติ  
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic stances) มีดังนี้ 
  1) การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเพื่อการเกษตร 
  2) การสํงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
  3) การพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหลํงทํองเที่ยว 
  4) การจัดการขยะมูลฝอย 
  5) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
  6) การสํงเสริมและสนับสนุนทางด๎านสาธารณสุข 
  7) การเสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  8) การสํงเสริมและชํวยเหลือเด็ก ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส 
  9) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
  10) การแก๎ไขปัญหาความยากจน 
  11) การพัฒนาด๎านการศึกษา 
  12) การพัฒนาด๎านการกีฬา 
  13) การพัฒนาด๎านศาสนา วัฒนาธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
  14) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการให๎บริการประชาชน 
  15) การบูรณาการรํวมกันระหวํางภาครัฐและสํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 
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 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  2.8.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(Strategic Issues of Subdistrict Administrative Organization) 

ความเชื่อมโยง (Linkage) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเกษตร 
เป้าประสงค์ (GOALS)  
 1) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได๎เพียงพอสามารถ
พ่ึงตนเองได ๎
ตัวช้ีวัด (KPIs)  
 1) ชุมชนมีรายได๎เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได๎ 
ค่าเป้าหมาย (Target values) มีดังนี้ 
 1) ชุมชนมีรายได๎เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได๎มากขึ้น 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 1) การพัฒนาแหลํงน้ าและโครงสร๎างพ้ืนฐานในการ
ท าการเกษตร 
 2) การฝึกอบรมและสํงเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic stances) 
 1) การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานเพื่อการเกษตร 
 2) การสํงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตร 
แผนงาน 
    1) แผนงานการเกษตร 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี 
    1 )ปร ะ เด็ น ยุ ทธศ าสตร์ ที่  1  กา ร เ พ่ิ มขี ด
ความสามารถด๎านการเกษตรเชื่อมโยงสูํ เกษตร
อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพ่ือการบริโภคและ
การสํงออก 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                
(พ.ศ. 2560-2579) 
    1) ด๎านการสร๎างความสามารถในการแขํงขัน 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 
    1) การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขํงขันได๎อยํางยั่งยืน 
    2) การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบ            
โลจิสติกส์ 
4. วิสัยทัศน์ประเทศ 
    1) มั่งค่ัง 
    2) ยั่งยืน 
5. นโยบายรัฐบาล 
    1) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    2) การสํงเสริมบทบาทและการใช๎โอกาสใน
ประชาคมอาเซ๏ยน 
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  2.8.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค                              
                   และแหล่งท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(Strategic Issues of Subdistrict Administrative Organization) 

ความเชื่อมโยง (Linkage) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
เป้าประสงค์ (GOALS)  
 1) การมีทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไม๎ แหลํงน้ า ดินอุดม
สมบูรณ์ รวมถึงทรัพยากรสัตว์น้ าและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 2) ประชาชนได๎รับประโยชน์จากการใช๎บริการจาก
โครงสร๎างพื้นฐานให๎เป็นไปตามมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด (KPIs)  
    1) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

     2) ปริมาณขยะลดลง และมีการจัดการขยะอยํางเป็นระบบ 

    3) ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ดีข้ึน 
ค่าเป้าหมาย (Target values) มีดังนี้ 
 1) การรณรงค์และสนับสนุนการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และการสํงเสริมพ้ืนที่        
สีเขียว ร๎อยละ 80 

    2) การลดปริมาณขยะ และการจัดจัดขยะมูลฝอยอยํางเป็น
ระบบ ร๎อยละ 60 

 3) การกํอสร๎างและปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานให๎เป็นไป
ตามมาตรฐาน ร๎อยละ 75 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 1) การรณรงค์และสนับสนุนการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สํงเสริมพ้ืนที่สีเขียว 

    2) การจัดการขยะมูลฝอยอยํางมีระบบ 

 3) การกํอสร๎างและปรับปรุงโครงสร๎างพื้นฐานให๎เป็นไป
ตามมาตรฐาน  
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic stances) 
 1) การพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหลํง
ทํองเที่ยว 

    2) การจัดการขยะมูลฝอย 

 2) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน 
    1) แผนงานเคหะและชุมชน     2) แผนงานการเกษตร 
    3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    4) แผนงานการพาณิชย์ 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี 
    1) การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูํสากล 
    2) การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐาน 
พัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูํ
มั่นคงยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                
(พ.ศ. 2560-2579) 
    1) ด๎านการสร๎างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 
    1) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม
เพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน 
    2) การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและ 
ระบบโลจิสติกส์ 
   3)  ก าร พัฒนาภาค เมื อ ง  และ พ้ืนที่
เศรษฐกิจ 
4. วิสัยทัศน์ประเทศ 
    1) มั่นคง 
    2) มั่งค่ัง 
    3) ยั่งยืน 
5. นโยบายรัฐบาล 
    1)  เ พ่ิมศั กยภาพทาง เศรษฐกิจของ
ประเทศ 
     2) การรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และสร๎างสมดุลระหวํางการ
อนุรักษ์กับการใช๎ประโยชน์อยํางั่งยืน 
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2.8.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(Strategic Issues of Subdistrict Administrative Organization) ความเชื่อมโยง (Linkage) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต และสร๎างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์ (GOALS)  
    1) การเสริมสร๎างคุณภาพชีวิตของประชาชนด๎านเศรษฐกิจ สังคม    
สุขภาพอนามัยที่ดี 
 2) การสร๎างความมั่นคงและปลอดภัยให๎กับชุมชน 
ตัวช้ีวัด (KPIs)  
 1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 2) ชุมชนมีความม่ันคงปลอดภัย 
ค่าเป้าหมาย (Target values) มีดังนี้ 
 1) การสํงเสริมด๎านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการทางสังคม พัฒนา
อาชีพสร๎างรายได๎ให๎คนในชุมชนอยํางท่ัวถึง ร๎อยละ 80 
 2) การสํงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ร๎อยละ 90 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 1) การสํงเสริมด๎านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการทางสังคม พัฒนา
อาชีพสร๎างรายได๎ให๎คนในชุมชนอยํางท่ัวถึง  
 2) การสํงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic stances) 
 1) การสํงเสริมและสนับสนุนทางด๎านสาธารณสุข 
 2) การเสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 3) การสํงเสริมและชํวยเหลือเด็ก ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ และผู๎ด๎อยโอกาส 
 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
 5) การแก๎ไขปัญหาความยากจน 
แผนงาน 
    1) แผนงานสาธารณสุข 
    2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    3) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    4) แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
    5) แผนงานงบกลาง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี 
    1) การยกระดับคุณภาพชีวิต 
และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) 
    1 )  ด๎ า น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
เสริมสร๎างศักยภาพคน 
    2) ด๎านการสร๎างโอกาส ความ
เสมอภาค และความเทําเทียมทาง
สังคม 
    3) ด๎านความม่ันคง 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 
    1) การเสริมสร๎างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
    2) การสร๎างความเป็นธรรมลด
ความเลื่อมล้ าในสังคม 
   3) การเสริมสร๎างความมั่นคง
แหํงชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศ   
สูํความม่ังคั่งและยั่งยืน 
4. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ  
5. วิสัยทัศน์ประเทศ 
    1) มั่นคง 
    2) ยั่งยืน 
6. นโยบายรัฐบาล 
    1) การลดความเหลื่อมล้ าของ
สังคม และสร๎างโอกาสการเข๎าถึง
บริการของรัฐ 
     2) การยกระดับคุณภาพการ
บริ ก ารด๎ านสาธารณสุ ข  และ
สุขภาพของประชาชน 
     3) การสํงเสริมบทบาทและ
การใช๎โอกาสในประชาคมอาเซียน 
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2.8.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

(Strategic Issues of Subdistrict Administrative Organization) 
ความเชื่อมโยง (Linkage) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา๎นการศึกษา การกีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ (GOALS)  
 1) นักเรียนได๎รับการสํงเสริมความรู๎ สติปัญญา และการสํงเสริมการ
พัฒนาทักษะของเด็กกํอนวัยเรียน 
 2) สํงเสริมวัฒนธรรม ประเพณ ีและการเลํนกีฬาเพื่อสุขภาพ หํางไกล 
ยาเสพติด 
ตัวชี้วัด (KPIs)  
 1) เด็กและเยาวชนได๎รับการสํงเสริมการเรียนรู๎และพัฒนาทักษะ 
 2) ประชาชนและเยาวชนมีสํวนรํวมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
และการเลํนกีฬาเพื่อสํงเสริมสุขภาพและสร๎างความสัมพันธ์ที่ดี หํางไกลจาก
ยาเสพติด 
ค่าเป้าหมาย (Target values) มีดังนี ้
 1) การสํงเสริมและสนับสนุนการเรียน สังคม และพัฒนาการของเด็ก
ร๎อยละ 95 
 2) การสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเลํนกีฬา ร๎อยละ 95 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 1) การสํงเสริมและสนับสนุนการเรียน สังคม และพัฒนาการของเด็ก 
 2) การสํงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเลํนกีฬา  
จุดยืนทางยุทธศาสตร ์(Strategic stances) 
 1) การพัฒนาด๎านการศึกษา 
 2) การพัฒนาด๎านการกีฬา 
 3) การพัฒนาด๎านศาสนา วัฒนาธรรมประเพณีและภูมปิัญญาทอ๎งถ่ิน 
แผนงาน 
    1) แผนงานการศึกษา 
    2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี 
    1) การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูํ
สากล 
    2) การสํงเสริมการศึกษา การกีฬา
มุํงความเป็นเลิศในระดับสากล 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
    (พ.ศ. 2560-2579) 
    1) ด๎านการสร๎างความสามารถใน
การแขํงขัน 
    2) ด๎านการพัฒนาและเสริมสร๎าง
ศักยภาพคน 
    3) ด๎านความมั่นคง 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 
    1 )  การ เสริ มสร๎ า งและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
    2) การเสริมสร๎างความมัน่คง
แหํงชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ สูํ
ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 
4. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  
5. วิสัยทัศน์ประเทศ 
    1) มั่นคง 
    2) มั่งคั่ง 
    3) ยั่งยืน 
6. นโยบายรัฐบาล 
    1) การศึกษาและเรียนรู๎ การท านุ
บ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2) การสํงเสริมบทบาทและการใช๎
โอกาสในประชาคมอาเซียน 
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2.8.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(Strategic Issues of Subdistrict Administrative Organization) 

ความเชื่อมโยง (Linkage) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารและ
การบริการประชาชน 
เป้าประสงค์ (GOALS)  
 1) การบริหารจัดการและการให๎บริการที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 2) การมีสํวนรํวมของประชาชนในการเทิดทูนสถาบัน
ส าคัญของชาติ 
ตัวช้ีวัด (KPIs)  
 1) ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการ
ให๎บริการของประชาชน 
 2) ประชาชนมีสํวนรํวมในการแสดงความจงรักภักดีตํอ
สถาบันส าคัญของชาติ 
ค่าเป้าหมาย (Target values) มีดังนี้ 
 1) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการ
ให๎บริการประชาชนไมํต่ ากวําร๎อยละ 60 
 2) การสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการแสดง
ความจงรักภักดีตํอสถาบันส าคัญของชาติ ร๎อยละ 95 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 1) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการ
ให๎บริการประชาชน 
 2) การสํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการแสดง
ความจงรักภักดีตํอสถาบันส าคัญของชาติ  
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic stances) 
 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการให๎บริการประชาชน 
 2) การบูรณาการรํวมกันระหวํางภาครัฐและสํงเสริมการ
มีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน 
แผนงาน 
    1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี 
    1) การน าการเปลี่ยนแปลงด๎านการบริหาร
และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
    (พ.ศ. 2560-2579) 
    1) ด๎านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 
    1) การบริหารจัดการภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
    2) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 
4. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ  
5. วิสัยทศัน์ประเทศ 
    1) มั่นคง 
6. นโยบายรัฐบาล 
    1) การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และ
การสร๎างโอกาสการเข๎าถึงบริการของรัฐ 
     2) การสํงเสริมการบริหารราชการแผํนดิน
ที่ มี ธ ร ร ม า ภิ บ า ล แ ล ะ ก า ร ปู อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  3.1.1 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินการพัฒนาท๎องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย                  
การวิเคราะห์โอกาส และภาวะคุกคามหรือข๎อจ ากัด อันเป็นสภาวะแวดล๎อมภายนอกที่มีผลตํอการพัฒนาด๎าน
ตําง ๆ ขององค์การบริหารสํวนต าบล รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอํอนของท๎องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล๎อม
ภายในของท๎องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท๎องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบต าถามวํา 
“ปัจจุบันท๎องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยูํจุดไหน” ส าหรับใช๎เป็นประโยชน์ในการก าหนดการด าเนินงาน              
ในอนาคตตํอไป 

ปัจจัยภายใน (Internal Factor) 

จุดแข็ง (Strength – S) จุดอ่อน (Weekness – W) 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. พ้ืนที่ในต าบลมดแดง เป็นพ้ืนที่ราบติดแมํน้ าและมี
ระบบชลประทาน สภาพดินเหมาะแกํการเพาะปลูก 
2. ประชาชนในพ้ืนที่มีการตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช๎เป็นสํวนมาก 
ด้านสังคม 
1. พ้ืนที่การปกครองในเขตองค์การบริหารสํวนต าบล
มดแดงมีพ้ืนที่ไมํมาก ท าให๎งํายตํอการบริหาร 
2. ราษฎรในชุมชนไมํหนาแนํนสํวนมากเป็นคนใน
พ้ืนที่สะดวกในการติดตํอประสานงานในการท า
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาตําง ๆ 
3. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิ
ปัญญาท๎องถิ่นท่ีใช๎ในการด ารงชีวิต 
4. ประชาชนมีลักษณะจิตอาสา ชํวยเหลือกันใน
ชุมชน ทั้งด๎านการดูแลสุขภาพ ด๎านอาชีพและการใช๎
ประโยชน์สาธารณะรํวมกัน 
5. ประชาชนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. เครื่องจักร เครื่องมือ ที่ใช๎ในการปฏิบัติงานพัฒนา
ตําง ๆ หากขาดเหลือประการใดสามารถติดตํอ
ประสานขอความรํวมมือจากหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องได๎ 
เชํน องค์การบริหารสํวนจังหวัดสุพรรณบุรี 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. พ้ืนที่ต าบลมดแดงมีความอุดมสมบูรณ์ ดินและน้ า
มีคุณภาพท่ีดี  

ด้านเศรษฐกิจ 
1. การจ๎างงานในพ้ืนที่มีการจ๎างแรงงานตํางด๎าว 
เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน 
2. ระบบโครงสร๎างพ้ืนฐานในพ้ืนที่บางสํวน ยังพัฒนา
ไมํทั่วถึง เชํน ถนน คูคลอง ระบบระบายน้ า ระบบ
ประปา ไฟฟูาสาธารณะ 
ด้านสังคม 
1. ประชาชนบางสํวนยังขาดความรํวมมือในการ
พัฒนากับภาครัฐ 
ด้านบริหารจัดการ 
1. งบประมาณที่ได๎รับจัดสรรไมํเพียงพอตํอความ
ต๎องการพัฒนาของท๎องถิ่น 
2. การประสานงานกับหนํวยราชการ ด๎านการศึกษา
ในพ้ืนที่ยังไมํสามารถประสานความรํวมมือได๎อยําง
เต็มที่ในการพัฒนาด๎านการศึกษา 
3. บุคลากรขององค์การบริหารสํวนต าบล  มดแดง 
ยังขาดทักษะ และความคิดสร๎างสรรค์ในการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งกํอให๎เกิดการพัฒนาในพ้ืนที่ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. เกษตรกรในพ้ืนที่ประสบทั้งปัญหาภัยแล๎ง ในชํวง
ฤดูแล๎ง และปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่บางสํวนที่ติดกับ  
แมํน้ าทําจีน 
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ปัจจัยภายนอก (External Factor) 

โอกาส (Opportunity – O) อุปสรรค (Threat – T) 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. มีสถานที่ใกล๎เคียงส าหรับจ าหนํายสินค๎าในชุมชน 
และผลิตผลทางการเกษตร 
2. นโยบายชํวยเหลือเกษตรกรผู๎ปลูกข๎าว และรักษา
เสถียรภาพราคาข๎าว (ชาวนายุค 4.0) จากรัฐบาล 
3.  รั ฐบาล ให๎ความส าคัญและสํ ง เสริ มการท า
การเกษตรและพัฒนาแหลํงน้ าเพื่อการเกษตร 
4. รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เน๎นการน า
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช๎ ในการผลิต โดยให๎
ความส าคัญกับการเกษตรเป็นหลัก 
ด้านสังคม 
1. มีศาสนสถานในพ้ืนที่ จัดกิจกรรมสํงเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามในท๎องถิ่น 
2. ได๎รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐด๎าน
โครงสร๎างพื้นฐาน ด๎านการสํงเสริมคุณภาพชีวิต 
3. รัฐสํงเสริมการเรียนรู๎คํานิยม 12 ประการให๎แกํ
เด็กและเยาวชน อันเป็นรากฐานของการเป็น
ประชาชนที่ดีในสังคม 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. การตรวจสอบการทุจริตของภาครัฐมีความเข๎มแข็ง
ขึ้นท าให๎งบประมาณแผํนดินสามารถน ามาพัฒนาให๎
เกิดประโยชน์แกํราษฎรมากข้ึน 
2. การสํงเสริมให๎เกิดการพัฒนาและบูรณาการรํวมกัน
ทุกภาคสํวน หรือที่เรียกวํานโยบายประชารัฐ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับที่ 8 
เน๎นการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
สํงเสริมการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สร๎างความ
เข๎มแข็งในการแขํงขันอยํางยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาที่
เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ปัญหาคําครองชีพสูง ท าให๎ผู๎มีรายได๎น๎อยด าเนิน
ชีวิตคํอนข๎างล าบาก 
2. ปัญหาราคาสินค๎าปรับตัวสูงขึ้นสํงผลตํอต๎นทุนการ
ผลิตที่สูงขึ้น 
ด้านสังคม 
1. สภาพปัญหาความเป็นอยูํทางครอบครัวและสังคม
เปลี่ยนแปลง ท าให๎คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดี
ของไทยเริ่มเสื่อมถอย เกิดปัญหาการทอดทิ้งคนชรา       
ผู๎ ทุพลภาพ เด็กก าพร๎ า  และปัญหายาเสพติ ด 
อาชญากรรมตามมา 
2. ความนิยมการบริโภคตามวัฒนธรรมตํางชาติ ท าให๎
เสี่ยงตํอโรคเรื้อรัง และสุขภาพอํอนแอ 
3. ปัญหาการขาดความรู๎ความเข๎าใจด๎านสาธารณสุข 
และขาดความรํวมมือในการปูองกันโรคระบาด             
ในพ้ืนของประชาชน 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. ระเบียบ ข๎อกฎหมาย จ ากัดการเบิกจํายเงินที่ใช๎ใน
การพัฒนาด๎านการศึกษา ด๎านสาธารณสุข ด๎านการ
กีฬา ด๎านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ในพ้ืนที่
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํสามารถด าเนิน
กิจกรรมตามอ านาจหน๎าที่ได๎ 
2.  ปัญหาการขาดความชัด เจนบทบาทหน๎ าที่
หนํวยงานภาครัฐ ที่เข๎ามาแก๎ปัญหามีความทับซ๎อนกัน 
ขาดระเบียบ/ข๎อกฎหมายรองรับในการปฏิบัติหน๎าที่ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ภัยธรรมชาติ และภัยสาธารณะ เชํน วาตภัย 
อุทกภัย อัคคีภัย และภัยแล๎ง 
2. ปัญหาสภาวะแวดล๎อม ซึ่งได๎รับผลกระทบจาก
ธุรกิจ อุตสาหกรรม มลพิษ กํอให๎เกิดผลกระทบตํอ
สิ่งแวดล๎อม และการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยําง
สิ้นเปลือง โดยไมํค านึงถึงผลกระทบ 
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 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล๎อมภายนอกที่มีผลตํอการพัฒนาพ้ืนที่ต าบลมดแดง                     
โดยวิเคราะห์มาจากปัญหาและความต๎องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารสํวนต าบลมดแดง การจัดเวที
ประชาคมหมูํบ๎าน เพ่ือพัฒนาท๎องถิ่นและชุมชน และใช๎ข๎อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข๎อมูช กชช. 2ค 
และแผนชุมชนของแตํละหมูํบ๎าน สรุปได๎ดังนี้ 

ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ต าบลมดแดง 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1. ปัญหาด้านการเกษตร 
    1.1 ปัญหาการขาดแคลนน้ าในการท า
การเกษตร 
    ลักษณะของปัญหา 
    - คูคลองตื้ น เขิน มี วั ชพืชขึ้นปกคลุม               
กีดขวางทางน้ า /การใช๎งานประตูปิด-เปิดน้ า
ช ารุด และแบํงแหํงไมํมีประตูปิด-เปิดน้ า 
   - การท าการเกษตรในชํวงฤดูแล๎งจะขาด
แคลนน้ าใช๎ในการท าการเกษตร 
   1.2 ปัญหาการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 
   ลักษณะของปัญหา 
   - การขนสํงพืชผลทางการเกษตรผํานคู
คลอง ต๎องใช๎เส๎นทางอ๎อม ไมํมีสะพานข๎าม 
และบางสํวนช ารุดทรุดโทรม ไมํปลอดภัย 
   1.3 ปัญหาต้นทุนการผลิต และราคา
ผลผลิตตกต่ า 
   ลักษณะของปัญหา 
   - ต๎นทุนการผลิตสูง ในขณะที่ราคาผลผลิต
ตกต่ า ท าให๎เกษตรกรมีรายได๎ลดลง 

 
 พื้นที่คูคลองสํงน้ า บริเวณไรํนา

ในพื้นทีท่ าการเกษตรของต าบล
มดแดง ที่ประชาชนได๎ เสนอ
ปัญหาความต๎องการในเวที
ประชาคมหมูํบ๎าน 

 เกษตรกรในต าบลมดแดง 
 

 
 พื้นที่เส๎นทางหลักในการขนสํง

ผลผลิตทางการเกษตร ข๎าม
คลองชลประทาน 

 
 
 

 เกษตรกร หมูํที่ 1 - 7 ในพื้นที่
ต าบลมดแดง 

 
 อบต.จัดงบประมาณในการขุดลอก

ดินตะกอนพร๎อมก าจัดวัชพืชและ
ซํอมแซมประตูปิด-เปิดทางสํงน้ า 

 
 
 จัดฝึกอบรมให๎ความรู๎ และสนับสนุน

การปลูกพืชที่ใช๎น้ าน๎อยทดแทนการ
ปลูกข๎าวหรือพืชอื่น ๆ ท่ีใช๎น้ ามาก 

 อบต.จัดงบประมาณในการซํอมแซม
สะพาน  และกํ อส ร๎ า งบริ เ วณที่
เกษตรกรสํวนใหญํใช๎ในการขนสํง
ผลผลิตทางการเกษตร 

 
 
 อบต.จัดโครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎

แ กํ เ ก ษ ต ร ก ร  เ ชํ น  ก า ร ผ ลิ ต
สารชีวภาพก าจัดศัตรูพืช การใช๎ปุ๋ย
พืชสด การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกจาก
วัสดุที่หาได๎ในท๎องถิ่น เป็นต๎น 

 อบต.จัดโครงการฝึกอบรมให๎ความรู๎
และสนับสนุนการท าการ เกษตร
ทฤษฎีใหมํ  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดต๎นทุน เพิ่ม
รายได๎ให๎แกํเกษตรกร 

2. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.1 ปัญหาเส้นทางการคมนาคม 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ถนนภายในหมูํบ๎านสํวนใหญํเป็นถนน 
หินคลุก ซึ่งไมํได๎มาตรฐาน เมื่อฝนตกจะท าให๎
น้ าทํวมขัง ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบํอ 
 
  

 
 พื้นที่ทุกหมูํบ๎านในเขตต าบลมด

แดงประสบปัญหาการคมนาคม
ไมํสะดวก 

 
 

 

 
  อบต.จัดงบประมาณในการซํอมแซม

ถนนโดยการลงหินคลุก หรือซํอมแซม
ถนน คสล. ให๎อยูํในสภาพที่พร๎อมใช๎
และกํอสร๎างถนน คสล./ถนนลาดยาง
ในพื้ นที่ ที่ เ ป็ นแหลํ ง ชุมชน และ
ประชาชนใช๎สัญจรไปมาจ านวนมาก 
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ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ต าบลมดแดง 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

2. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.2 ปัญหาน้ าอุปโภค/บริโภค 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ระบบประปา ในชุมชนประสบปัญหา
การสํงน้ าไปยังครัวเรือนเพื่ออุปโภค/บริโภค 
 
    2.3 ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ไฟฟูาสาธารณะในหมูํบ๎านมีปริมาณไมํ
เพียงตํอความต๎องการของประชาชน 

 
 ประปาหมูํบ๎านที่อยูํ ในความ

ดูแลขององค์การบริหารสํวน
ต าบลมดแดง 
 
 

 

 พื้นที่ที่หมูํบ๎านชุมชน ได๎เสนอ
ปัญหาความต๎องการในเวที
ประชาคมหมูํบ๎าน 
 

 
 อบต.จัดงบประมาณในการบริหาร

จัดการระบบประปาหมูํบ๎านที่อยูํใน
ความดูแลของ อปท. ได๎แกํ  การ
บ ารุ งรักษา การเปลี่ยนทํอเมนต์
ประปา 

  อบต.ประเมินสภาพปัญหา และ
ระยะทางในการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ และจัดงบประมาณในการ
ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 

 

3. ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากร     
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    3.1 ปัญหาการจัดขยะในชุมชน 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ปริมาณขยะในครัวเรือนที่มีจ านวนมาก 
 
 
 
    3.2 ปัญหาการเสื่อมสภาพของ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ปัญหาดินเสื่อมสภาพจากการใช๎สารเคม ี
   - ปัญหาคุณภาพน้ า และวงจรการขยาย 
พันธุ์ของสัตว์น้ า 
 
 

 
 
 ทุกหมูํบ๎านชุมชนในพื้นที่ต าบล

มดแดง 

 
 
 
 

 พื้นที่การท าการเกษตรในต าบล
มดแดง 

 แมํน้ าทําจีน และแหลํงน้ าอื่น ๆ 
ในต าบลมดแดง 

 

 

 
 

 อบต.จัดงบประมาณในการจัดเก็บ
และก าจัดขยะในชุมชน 

 จัดโครงการรณรงค์สํงเสริมการคัด
แยกขยะในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณ
ขยะ และสามารถน าขยะมาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน์ 

 อบต . จั ด งบประมาณในการจั ด
ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ สํ ง เ ส ริ ม ก า ร ท า
การ เกษตรแบบอินทรี ย์  การ ใ ช๎
สารชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพในการท า
การเกษตร และปรับสภาพคุณภาพ
ดินให๎เหมาะแกํการท าการเกษตร 

 รณรงค์การอนุรักษ์แมํน้ าล าคลอง 
และพันธุ์สัตว์น้ า การงดการจับสัตว์
น้ าในฤดูวางไขํ 
 

4. ปัญหาด้านสังคม 
    4.1 ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ปัญหายาเสพติด 
   - ปัญหาอาชญากรรม 
 
 

 
 ประชาชน เยาวชน และ

นักเรียนในพ้ืนท่ีต าบลมดแดง 
 
 

 

 

 
 อบต.จัดงบประมาณในการให๎ความรู๎

แกํเด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป
ในการปูองกัน และหลีกเลี่ยงการใช๎
ยาเสพติด / การสํงเสริมการเลํนกีฬา 
การออกก าลังกาย  

 อบต.จัดงบประมาณสนับสนุนองค์กร
ในการแก๎ไขปัญหายาเสพติดในระดับ
จังหวัด 
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ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ต าบลมดแดง 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

4. ปัญหาด้านสังคม 
    4.2 ปัญหาผู้ยากไร้ คนชรา และ          
คนพิการ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ผู๎ยากไร๎ คนชรา และคนพิการ ขาดการ
ให๎ความชํวยเหลือ 
 
 

 
 ผู๎ยากไร๎ คนชรา และคนพิการ

ในพื้นที่ต าบลมดแดง 
 
 

 

 

 
 อบต.จัดงบประมาณ หรือประสานขอ

ค ว า ม ชํ ว ย เ ห ลื อ ไ ป ยั ง อ ง ค์ ก ร /
หนํ วยงาน เพื่ อ เข๎ าม า ชํวย เหลื อ 
กลุํม เปูาหมายดังกลําวที่ประสบ
ปัญหา 

 รั บ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น เ พื่ อ ข อ รั บ เ งิ น
ชํวยเหลือเบี้ยยังชีพแกํ คนชรา คน
พิการ และผู๎ปุวยเอดส์ในพื้นที่ 
 

5. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
    5.1 ปัญหาความยากจน  
    ลักษณะของปัญหา 
    - ปัญหาการวํางงาน 
    - ปัญหารายได๎ไมํเพียงพอตํอการใช๎จําย 
    - ปัญหาการขาดแหลํงเงินทุน 
 
 

 
 ประชากรวัยท างานที่ไมํมีงาน

ท าและงานท่ีท าอยูํไมํมั่นคง 

 เยาวชนบางสํวนที่จบการศึกษา
ภาคบังคับแล๎วไมํได๎ศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น 

 กลุํมสตรี/กลุํมแมํบ๎านท่ีต๎องการ
อาชีพเสริม 
 
 

 

 

 
 อบต.จัดงบประมาณ ฝึกอบรมอาชีพ

ให๎แกํประชาชน 
 สํงเสริมให๎ประชาชนรวมกลุํมในการ

ประกอบอาชีพ 
 สนับสนุนงบประมาณ และวิทยากร 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบ
อาชีพ 

 สํ ง เสริมการน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอ เพี ยงมาใ ช๎ ใน ชีวิ ต 
ประจ าวันของประชาชน 
 

6. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
    6.1 ปัญหาด้านการศึกษา  
    ลักษณะของปัญหา 
    - อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)
ส าหรับเด็กกํอนวัยเรียน และระดับประถม
ศึกษา 
    - การขาดสื่อในการพัฒนาการเรียนรู๎ของ
เด็กปฐมวัย 
 
 
 
    6.2 ปัญหาด้านศาสนา และวัฒนธรรม 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ขาดการให๎ความรู๎ทางศาสนาและพัฒนา
จริยธรรมแกํประชาชน 
    - ขาดการสํงเสริมด๎านวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

 
 
 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 นักเรียน ร.ร.สังกัด สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
  
   
 

 เด็ก เยาวชน นักเรียน และ
ประชาชนในต าบลมดแดง 

 

 

 
 อุ ดหนุนอาหา รกล างวั น  ให๎ กั บ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 จัดหาอาหาร เสริ ม  (นม )  ให๎ กั บ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 จัดหาอาหารกลางวันให๎แกํนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 จัดหาสื่อการเรียนการสอน และสื่อ
พัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย 
 

 อบต.จัดสรรงบประมาณ ในการ
สํงเสริม ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท๎องถิ่น 

 สํงเสริมความรู๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นสูํชน
รุํนหลังอยํางตํอเนื่อง 
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ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ต าบลมดแดง 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

7. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
    7.1 ปัญหาโรคติดต่อ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่ มี ผู๎ ปุ ว ย โ ร ค
ไข๎เลือดออก 
    - ปัญหาการปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 
    ลักษณะของปัญหา 
    - การใช๎สารเคมีของเกษตรกรที่มีผลตํอ
สุขภาพรํางกาย 
    - สุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนใน
พื้นที ่
 

 
 พื้นที่ต าบลมดแดง 
 
 
 
 
 
 

 
 สุนัขที่มีการขึ้นทะเบียนอยําง

ถูกต๎อง 
 

 
 
 เกษตรกรในต าบลมดแดง 
 
 
 
 
 เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัดองค์การบริหารสํวน
ต าบลมดแดง 
 
 

 

 

 
 อบต.จัดงบประมาณ ในการฉีดพํน

หมอกควันในระยะที่ก าหนดรอบ
บริเวณบ๎านที่มีการแจ๎งจาก รพ.สต.
มดแดงวํามีผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก 

 บูรณาการรํวมกับหมูํบ๎าน/ชุมชน             
อสม. รพ.สต.มดแดง ในการรณรงค์
ปูองกันการเกิดโรคไข๎เลือดออก 

 ประสานงานกับปศุสัตว์ระดับอ าเภอ/
จั งหวัด  แจ๎ งราย ช่ือผู๎ น าสุ นัขมา         
ขึ้นทะเบียนเพื่อขอการสนับสนุนยา
ฉีดส าหรับสุนัขเพื่อปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ๎าในพ้ืนท่ี 
 

 ประสานการจัดท าโครงการ จาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารสํ วนต าบลมดแดงจัดท า
โครงการตรวจสารเคมีในเลือดของ
เกษตรกรในต าบลมดแดง 

 ประสานการจัดท าโครงการ จาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารสํ วนต าบลมดแดงจัดท า
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอด
โรค เพื่อสํงเสริมสุขภาพอนามัยให๎แกํ
เด็กนักเรียนกํอนวัยเรียน 

7. ปัญหาการเมืองการบริหาร 
    7.1 ปัญหาด้านงบประมาณ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - งบประมาณไมํเพียงพอตํอการพัฒนา 
    7.2 ปัญหาด้านอ านาจหน้าที่ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ระเบียบ ข๎อกฎหมายที่จ ากัดในอ านาจ
หน๎าท่ี ในการชํวยเหลือและพัฒนาพื้นที่ 
    7.3 ปัญหาด้านบุคลากรและเครื่องมือ/
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
    ลักษณะของปัญหา 
    - การขาดทักษะ ความคิดสร๎างสรรค์ใน
การปฏิบัติงาน 
    - การขาดเครื่ อ งมือ /อุปกรณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
 ผู๎บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน

สํวนต าบล และพนักงานจ๎าง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 บริหารงบประมาณ รายจํายบุคลากร 

/รายจํายประจ า และควบคุมการ
บริหารงบประมาณอยํางประหยัด 

 การวิเคราะห์ปัญหา วิธีแก๎ไขปัญหา
ในพื้นที่ โดยประเมินอ านาจหน๎าที่ 
ประกอบกับระเบียบ/ข๎อกฎหมายที่
เกี่ยวข๎องในการท าโครงการ/กิจกรรม 

 จัดสํงบุคลากรเข๎ารับการฝึกอบรมใน
สายงานที่ปฏิบัติ  

 สํงเสริมคุณธรรมจริยธรรมให๎กับ
บุคลากรในหนํวยงาน 

 จัดงบประมาณเพื่อสรรหาเครื่องมือ/
อุปกรณ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน 
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ส่วนที่ 3 

การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
 
1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1. การพัฒนาด๎านการเกษตร  ด๎านการเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร กองชําง 
ส านักปลดั 

 

อบจ./ 
เกษตร/ 

สนง.พัฒนา
ที่ดิน 

2. การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สาธารณูปโภค  
และแหลํงทํองเที่ยว 

 ด๎านบริการชุมชน
และสังคม 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 
กองชําง 

กฝอ. 
ศรีประจันต ์

 
 

   ด๎านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 แผนงานการเกษตร 
 แผนงานการพาณิชย์ 

 

กองสาธารณสุขฯ 
กองชําง 

กรมสํงเสรมิฯ 

3. การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิต
และสร๎างความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

 ด๎านบริการชุมชน
และสังคม 

 แผนงานสาธารณสุข 
 แผนงานสังคม

สงเคราะห ์
 แผนงานสร๎างความ

เข๎มแข็งของชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 
ส านักปลดั 

 

   ด๎านบริหารงาน
ทั่วไป 

 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

 แผนงานงบกลาง 
 

ส านักปลดั  

4. การพัฒนาด๎านการศึกษา 
การกีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 ด๎านบริการชุมชน
และสังคม 

 แผนงานการศึกษา 
 แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

กองการศึกษา  

5. การพัฒนาด๎านการบริหาร
และการบริการประชาชน 

 ด๎านบริหารงาน
ทั่วไป 

 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองชําง 

กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษาฯ 

 

 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 10 แผนงาน 5 ส่วน  
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2. บัญชีโครงการพัฒนา 
 บัญชีโครงการพัฒนา ประกอบด๎วย 
 2.1 แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 เป็นบัญชีสรุปโครงการที่จะด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 2.2 แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 เป็นการน าโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพของชุมชน โดยผํานการประชุมประชาคมหมูํบ๎าน/
ประชาคมต าบล ที่ได๎ท าการจัดล าดับความส าคัญ และประมาณการราคาคําใช๎จํายในโครงการแล๎ว และอยูํใน
อ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามแบบ ผ.02 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น 
 2.3 แบบ ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนา ส าหรับโครงการที่เกินศักยภาพของ อปท. 
 เป็นการน าโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามแบบ ผ.02/1 
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
 2.4 แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ์ 
 เป็นการน าครุภัณฑ์ที่อยูํในโครงการพัฒนาที่ดินเนินการจัดท าบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะ เพ่ือประชาชนได๎ใช๎/รับประโยชน์จากครุภัณฑ์นั้น และเป็นไปตามอ านาจหน๎าที่ขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น ส าหรับโครงการรายจํายตามแผนงานที่เป็นรายจํายประจ า ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวํา
ด๎วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2541 แก๎ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 และ 3) พ.ศ. 
2543 ไมํต๎องน ามาบรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่น 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ยุทธศาสตร ์
 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) การพัฒนาด้านการเกษตร 
  1.1 แผนงานการเกษตร 

7 341,300 10 1,705,000 9 2,670,000 16 6,415,000 5 5,035,000 47 16,166,300 

รวม 7 341,300 10 1,705,000 9 2,670,000 16 6,415,000 5 5,035,000 47 16,166,300 

2) การพัฒนาด้านสิ่งแวดลอ้ม 
ทรพัยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค  
และแหล่งท่องเที่ยว   

            

  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 220,000 2 320,000 9 1,200,000 7 595,000 3 1,220,000 23 3,555,000 
  2.2 แผนงานการเกษตร 1 20,000 1 20,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 130,000 
  2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 26 6,604,893 62 8,367,400 41 6,307,600 19 6,664,000 17 21,561,750 165 49,505,643 
  2.4 แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0    0 0 1 300,000 0 0 1 300,000 

รวม 29 6,844,893 65 8,707,400 51 7,537,600 28 7,589,000 21 22,811,750 194 53,490,643 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสร้ า งความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพย์สิน 

            

  3.1 แผนงานสาธารณสุข 5 200,000 5 200,000 7 261,000 7 261,000 7 261,000 31 1,183,000 
  3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 6 132,000 6 332,000 6 1,089,000 4 309,000 4 309,000 26 2,171,000 
  3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 2,000 2 2,000 2 2,000 2 2,000 2 2,000 10 10,000 
  3.4 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
  3.5 แผนงานงบกลาง 

5 
5 

71,000 
10,266,800 

9 
5 

120,000 
10,620,000 

11 
5 

136,000 
10,730,000 

11 
5 

123,000 
11,548,000 

10 
5 

101,000 
12,040,000 

46 
25 

557,000 
55,204,800 

รวม 23 10,671,800 27 11,280,000 31 12,218,000 29 12,243,000 28 12,713,000 138 59,125,800 

 

แบบ ผ. 01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ยุทธศาสตร ์
 

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

  4.1 แผนงานการศึกษา 9 3,003,000 5 2,630,000 6 2,830,000 6 2,830,000 6 2,830,000 32 14,123,000 
  4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

7 320,000 4 200,000 4 200,000 4 200,000 4 200,000 23 1,120,000 

รวม 16 3,323,000 9 2,830,000 10 3,030,000 10 3,030,000 10 3,030,000 55 15,243,000 
5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิาร
และการบรกิารประชาชน 

            

  5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 17 1,643,000 19 1,372,000 17 1,457,000 15 1,262,000 15 1,262,000 83 6,996,000 
รวม 17 1,643,000 19 1,372,000 17 1,457,000 15 1,262,000 15 1,262,000 83 6,996,000 

รวมทั้งสิ้น 92 22,823,993 130 25,894,400 118 26,912,600 98 30,539,000 79 44,851,750 517 151,021,743 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด๎านการเกษตรเช่ือมโยงสูํเกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการสํงออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์  
    เพื่อการบริโภคและการสํงออก 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการดาดคอนกรตีคสูํงน้ าจาก 
แมํน้ าทําจีนบริเวณบ๎านนายสมศักดิ์  
เทพวงษ ์ถึงคันบึงวังพลับ หมูํที่ 1 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว  
2,500 เมตร 

- - - 1,500,000 2,000,000 ระยะทาง
ที่คาดค ู

สามารถระบาย
น้ าไดส๎ะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

๒ โครงการดาดคอนกรตีคสูํงน้ าจาก
บ๎านนายมณเฑียร ฉะอ๎อน ถึงที่นา              
นายภาคศกร นวมทอง หมูํที่ 1 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว   
700 เมตร 

- - - 550,000 500,000 ระยะทาง
ที่คาดค ู

สามารถระบาย
น้ าไดส๎ะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

3 โครงการดาดคอนกรตีคสูํงน้ าจาก
บ๎านนกเขา ถึงที่นานายประสงค์ 
เทพวงษ์  หมูํที่ 1 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว       
170 เมตร 

- - 200,000 - - ระยะทาง
ที่คาดค ู

สามารถระบาย
น้ าไดส๎ะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

4 โครงการขุดลอกดินตะกอนพร๎อม
ก าจัดวัชพืช คลองสํงน้ าจากบ๎าน
นายจ าเนียร ผลวงษ์ ถึงบ๎าน  
น.ส.สภุา ชํางยั่งยืน หมูํที่ 1 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว       
2,300 เมตร 

- 500,000 - - - ระยะทาง
ที่ด าเนิน 

การ 

สามารถระบาย
น้ าไดส๎ะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด๎านการเกษตรเช่ือมโยงสูํเกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการสํงออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์  
    เพื่อการบริโภคและการสํงออก 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการวางทํอระบายน้ าใหมํ หมูทํี่ 1  
   1) ที่นาน.ส.ซอย ทวนเงิน                                 
   2) ที่นานายสมจิต ฉะอ๎อน                                     
   3) ที่นานายบุญปลูก ทวนทอง                                   
4-5) ที่นานายภญิโญ เชิดฉันท์                                    
   6) ที่นานายบุญสํง เทพวงษ์                                        
   7) ที่นานายบัณฑิต ดอกเข็ม                                        
   8) ที่นานางศรีไพร วงษ์วานิช                                      
   9) ที่นานางหยวน                                                         
 10) ที่นานายประสิทธ์ิ พลายระหาร                                
 11) ที่นานายสวรรค์ เทพทอง 

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ า
และระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

จ านวน 11 
จุด 

200,000 - - - - จ านวน 
จุดที่

ด าเนิน 
การวาง

ทํอระบาย
น้ า 

สามารถระบาย
น้ าไดส๎ะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

6 โครงการซํอมแซมประตูปดิ-เปิดน้ า หน๎า
บ๎านนายธวัช เข็มเพชร หมูํที่ 1 
 

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ า
และระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

จ านวน 1 จุด - 20,000 - - - จ านวนจุด
ที่ด าเนิน 

การ 

สามารถระบาย
น้ าไดส๎ะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด๎านการเกษตรเช่ือมโยงสูํเกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการสํงออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์  
    เพื่อการบริโภคและการสํงออก 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

7 โครงการขุดลอกดินตะกอนพร๎อม
ก าจัดวัชพืช จากแมํน้ าทําจีน
บริเวณบา๎นนายพีร์ เกดิบุญ               
ถึงคันคลอง 1 ซ๎าย 1 ขวา                    
หมูํที่ 1  

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ า
และระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

-  จากแมํน้ าถึงถนน 
กว๎าง 5 เมตร                 
ยาว 120 เมตร 
- จากถนนถึงคลอง 
กว๎าง 2.30 เมตร               
ยาว 800 เมตร 

- 60,000 - - - ระยะทางที่
ด าเนินการ 
ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

8 โครงการขุดลอกดินตะกอนพร๎อม
ก าจัดวัชพืช จากถนนโพธ์ิพระยา-
บ๎านกล๎วย บริเวณบ๎าน                  
นายเตํง ไชยกิจ ถึงบ๎าน 
นายสมพิศ ศรีสวําง หมูํที่ 1               

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ า
และระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 
1,500 เมตร 

- 500,000 - - - ระยะทางที่
ด าเนินการ 
ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

9 โครงการวางทํอระบายน้ าบรเิวณ
ที่นานายหยวน หนูทอง หมูํที่ 1 

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ า
และระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

จ านวน 1 จุด 
ความยาว 6 เมตร 

- - 15,000 - - ระยะทางที่
ด าเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  51 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด๎านการเกษตรเช่ือมโยงสูํเกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการสํงออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์  
    เพื่อการบริโภคและการสํงออก 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการขุดลอกเหมืองสํงน้ า
จากท่ีนานางพยัพ แปลงแย๎ม 
ถึงคันบํอบริเวณที่นานายจ าปี 
น้ าค๎าง หมูํที่ 2 

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ า
และระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 
500 เมตร 

- - 20,000 - - ระยะทาง
ที่ขุดลอก 

สามารถ 
ระบายน้ า 
ได๎สะดวกข้ึน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

11 โครงการขุดลอกดินตะกอน
พร๎อมก าจัดวัชพืชและขนย๎าย 
จากปูอมสายตรวจฯ ถึงที่นา
นายบุญธรรม โพธ์ิพันธุ์ หมูํที่ 2 

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ า
และระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 
2,000 เมตร 

- 50,000 - - - ระยะทาง
ที่ขุดลอก 

สามารถ 
ระบายน้ า 
ได๎สะดวกข้ึน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

12 โครงการกํอสร๎างทําวิดน้ าพร๎อม
บานประตูปดิ-เปิด บริเวณตรง
ข๎ามปูอมสายตรวจต าบลมดแดง 
ฝั่งแมํน้ าทําจีน หมูํที่ 2 

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ า
และระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

จ านวน 1 แหํง 
วางทํอคูํ  

Ø 100 ซม. 

- - - 200,000 - จ านวนจุด
ที่ด าเนิน 

การ 

สามารถ 
ระบายน้ า 
ได๎สะดวกข้ึน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

13 โครงการวางทํอระบายน้ าใหมํ  
หมูํที่ 2  
  1) ที่นานายนุกูล โคตรสเีพชร 
  2) ที่นานายวินัย โพธิ์สุทธิ์  

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ า
และระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

จ านวน  2 จุด - - - 100,000 - จ านวนจุด
ที่ด าเนิน 

การ 
วางทํอ 

สามารถระบาย
น้ าไดส๎ะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  52 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด๎านการเกษตรเช่ือมโยงสูํเกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการสํงออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์  
    เพื่อการบริโภคและการสํงออก 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

14 โครงการวางทํอระบายน้ า และ
กํอสร๎าง ก าแพงกันดิน พร๎อมลงหนิ
คลุก บริเวณหน๎าร๎านค๎า น.ส.ประทุม 
ดาวลอย หมูํที่ 3 

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ าและ
ระบายน้ าเพื่อ
การเกษตร 

จ านวน 1 จุด 
ทํอระบายน้ า 
Ø 1.00 ม.  

- - 100,000 - - จ านวนจุด 
ที่ด าเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

15 โครงการขุดลอกดินตะกอนพร๎อม
ก าจัดวัชพืชจากคูบริเวณหน๎าบ๎าน
นายขวัญชัย อุบลบาน ถึงที่นา               
นายโกวิทย์ เกิดโพธ์ิ หมูํที่ 3 

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ าและ
ระบายน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทางยาว    
200 เมตร 

- - - 15,000 - ระยะทาง 
ที่ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

16 โครงการขุดลอกดินตะกอนพร๎อม
ก าจัดวัชพืช จากคูบริเวณที่นา             
นางเฉลียว สุวรรณประทีป ถึงที่นา
นายบรรจง พงษ์เพ็ง หมูํที่ 4 

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ าและ
ระบายน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทางยาว    
3,000 เมตร 

- - - 90,000 - ระยะทาง 
ที่ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

17 โครงการกํอสร๎างบานประตูปดิ-เปดิ  
บริเวณที่นานายคนอง มณีวงษ์       
หมูํที่ 4 

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ าและ
ระบายน้ าเพื่อ
การเกษตร 

จ านวน 
1 แหํง 

ทํอ Ø 40 - 
60 ซม. 

51,300 - - - - จ านวนจุด 
ที่ด าเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  53 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด๎านการเกษตรเช่ือมโยงสูํเกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการสํงออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์  
    เพื่อการบริโภคและการสํงออก 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

18 โครงการดาดเหมือง คสล.จากบรเิวณ
ที่นานายประดิษฐ์ ผลวงษ์ ถึงที่นา
นายประชุม พงษ์พันธ์ หมูํที่ 4 

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ าและ
ระบายน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทางยาว    
500 เมตร 

- - - 750,000 - ระยะทาง 
ที่ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

19 โครงการฝังทํอระบายน้ า บริเวณ 
ที่นานางบรรเจดิ แตงหวาน หมูํที่ 4 

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ าและ
ระบายน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ทํอขนาด 
0.80 เมตร 

- - 20,000 - - จ านวนจุด 
ที่ด าเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

20 โครงการดาดคอนกรตีบรเิวณคลอง
จากบ๎านนางพะนอ สอดศรี ถึงบ๎าน
นายวิรัตน์ สอดศรี หมูํที่ 5 

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ าและ
ระบายน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทางยาว 
165 เมตร 

- - - 350,000 - ระยะทาง 
ที่ด าเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

21 โครงการดาดคอนกรตีจากปูอมสาย
ตรวจต าบลมดแดง ถึงที่นา 
นายบรรเจิด พงษ์เพ็ง หมูํที่ 5 

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ าและ
ระบายน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทางยาว 
3,000 เมตร 

- - 1,000,000 1,000,000 2,500,000 ระยะทาง 
ที่ด าเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  54 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด๎านการเกษตรเช่ือมโยงสูํเกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการสํงออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์  
    เพื่อการบริโภคและการสํงออก 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

22 โครงการวางทํอระบายน้ า บรเิวณข๎าง 
บ๎านนายประคอง แตงหวาน ถึงบึงวังพลับ    
หมูํที่ 5 

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ า
และระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

จ านวน 1 จุด 
ทํอระบายน้ า 
Ø 80 ซม..  

- - - 800,000 - จ านวนจุดที ่
ด าเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

23 โครงการขุดลอกดินตะกอน พร๎อมก าจัด
วัชพืชพร๎อมขนย๎าย และด าเนินการ              
วางทํอระบายน้ าใหมํ ตลอดสาย จากปูอม
สายตรวจต าบลมดแดง ถึงที่นา 
นายบรรเจิด พงษ์เพ็ง  หมูํที่ 5 

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ า
และระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 
3,000 เมตร 

- - 900,000 - - ระยะทางที่
ด าเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

24 โครงการดาดเหมือง จากบ๎านนายวิรัตน์ 
สอดศรี ถึงที่นา น.ส.เฉลี่ย พํุมจันทร์  
หมูํที่ 5 

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ า
และระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 
300 เมตร 

- - - 450,000 - ระยะทางที่
ด าเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

25 โครงการกํอสร๎างทําวิดน้ าบริเวณบ๎าน 
นางวาสนา มาประยูร พร๎อมฝังทอํ ถึง
ถนนโพธ์ิพระยา-บ๎านกล๎วย พร๎อมท า 
ถนนดินและลงหินคลุก หมูํที่ 6 

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ า
และระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

จ านวน 1 แหํง 
ทํอระบายน้ า 
Ø 60 ซม..  

- - 400,000 - - จ านวนจุดที ่
ด าเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  55 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด๎านการเกษตรเช่ือมโยงสูํเกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการสํงออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์  
    เพื่อการบริโภคและการสํงออก 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

26 โครงการขุดลอกดินตะกอน 
พร๎อมก าจัดวัชพืช เหมืองสํงน้ า  
จากบ๎านนางฝา แชํมช๎อย ถึงที่นา 
นางจ านงค์ ตู๎แก๎ว หมูํที่ 7 

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ าและ
ระบายน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทางยาว 
2,200 เมตร 

- 40,000 - - - ระยะทางที ่
ด าเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

27 โครงการขุดลอกดินตะกอนพร๎อม
ก าจัดวัชพืช จากคลองชลประทาน 
บริเวณศาลารอรถประจ าทาง  
ถึงที่นานายสมศักดิ์ ยวนคง หมูํที่ 7 

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ าและ
ระบายน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทางยาว 
2,000 เมตร 

- - - 100,000 - ระยะทางที ่
ด าเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

28 โครงการขุดลอกคลองชลประทาน    
2 ซ๎าย 1 ขวา จากเขตตดิตํอ            
ต าบลบางงาม ถึงเขตติดตํอหมูํที่ 4
ต าบลโพธิ์พระยา (หมูํท่ี 7)  

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ าและ
ระบายน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทางยาว 
3,000 เมตร 
กว๎าง 6 เมตร 

- 500,000 - - - ระยะทางที ่
ด าเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

29 โครงการดาดเหมือง คสล. จากท่ีนา 
นางประทุม สอดศรี ถึงคันคลอง              
2 ซ๎าย สองพี่น๎อง หมูํที่ 7  

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ าและ
ระบายน้ าเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทางยาว 
230 เมตร 
กว๎าง 2 เมตร 

- - - 460,000 - ระยะทางที ่
ด าเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  56 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด๎านการเกษตรเช่ือมโยงสูํเกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการสํงออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์  
    เพื่อการบริโภคและการสํงออก 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

30 โครงการฝึกอบรมการเพาะ 
เชื้อราบิวเวอร์เรีย 

เพื่อฝึกอบรมและสํงเสริม
การผลิตสารชีวภาพก าจดั
ศัตรูพืช 

เกษตรกรต าบล
มดแดง 

20,000 - - - - จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เกษตรกรลด
ต๎นทุนการผลิต        
สูํเกษตรชีวภาพ 

ส านักปลดั 
(แผนชุมชน) 

31 โครงการฝึกอบรมการปลูกพืช
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อฝึกอบรมให๎ความรู๎การ
ปลูกพืชตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชน
ต าบลมดแดง 

20,000 - 15,000 15,000 15,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนมีวิถี
ชีวิตกินอยูํอยําง
พอเพียง 

ส านักปลดั 
(แผนชุมชน) 

32 โครงการปลูกพืชผักสมุนไพร
พื้นบ๎าน (กินอาหารให๎เป็นยา) 

เพื่อฝึกอบรมและ 
สํงเสริมการปลูกพืชผัก
สมุนไพรพื้นบ๎าน 

ประชาชน
ต าบลมดแดง 

 

15,000 15,000 - 15,000 - จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนรู๎จัก
การปลูกพืชผัก
สมุนไพร 

ส านักปลดั 
(แผนชุมชน) 

33 โครงการฝึกอบรมการท า
การเกษตรทฤษฎีใหมํ                 
เพื่อความยั่งยืน 

เพื่อฝึกอบรมให๎ความรู๎การ
ท าการเกษตรทฤษฎีใหม ํ

ประชาชน
ต าบลมดแดง 

 

15,000 15,000 - - - จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนรู๎จัก
การท าการเกษตร
ทฤษฎีใหมํ 

ส านักปลดั 
(แผนชุมชน) 

34 โครงการฝึกอบรมการเพาะ 
เห็ดฟางในครัวเรือน 

เพื่อฝึกอบรมให๎ความรู๎การ
เพาะเหด็ฟาง 

ประชาชน
ต าบลมดแดง 

 

20,000 - - - - จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนมี
ความรู๎ในการ
เพาะปลูกเห็ดฟาง 

ส านักปลดั 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  57 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด๎านการเกษตรเช่ือมโยงสูํเกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการสํงออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์  
    เพื่อการบริโภคและการสํงออก 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

35 โครงการฝึกอบรมการปลูกมะมํวง
เพื่อการสํงออก 

เพื่อฝึกอบรมให๎แกํ
เกษตรกรผู๎สนใจในการ
ท าท าสวนมะมํวงเพื่อ
การค๎า 

จ านวน 
25 คน 

- - - 20,000 20,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
ฝึกอบรม 

เกษตรกรไดร๎ับ
ความรู๎ในการปลูก
มะมํวงเพื่อการค๎า
เพื่อการสํงออก 

ส านักปลดั 
 

36 โครงการแกไ๎ขปัญหาผักตบชวา
อยํางยั่งยืนขององค์การบริหารสํวน
ต าบลมดแดง 

เพื่อก าจัดผักตบชวาใน
พื้นที่ต าบลมดแดง 

บึงวังพลับ/
แมํน้ าทําจีน 

- 5,000 - - - ผักตบชวา 

ในพื้นที่
น๎อยลง 

แมํน้ าล าคลองใส
สะอาด มภีูมิทัศน์ 
ที่สวยงาม 

ส านักปลดั 
 

รวม 36 โครงการ - - 341,300 1,705,000 2,670,000 6,415,000 5,035,000    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  58 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการสํงเสริมการคัดแยกขยะ
ขององค์การบริหารสํวนต าบล        
มดแดง 

เพื่อแก๎ไขปัญหาขยะล๎นเมือง 
และสํงเสรมิจิตส านึกในการ
รักษาสิ่งแวดล๎อม 

พื้นที่ หมูํที่ 
1 – 7 

ต าบลมดแดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนคนท่ีเข๎า
รํวมโครงการ 

ต าบลมดแดง
มีสิ่งแวดล๎อม

ที่ด ี

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการติดตั้งเสาหอกระจายขําว
และงานระบบเสียงหอกระจาย
ขําวและเสียงตามสาย หมูํที่ 1 

เพื่อติดตั้งเสาหอกระจายขําว
และตดิตั้งระบบเสียงหอ
กระจายขําวและเสียงตามสาย 

หมูํที่ 1 
บ๎านมดแดง 

- - 200,000 - - ระบบหอ
กระจายขําว

สามารถใช๎งานดี 

ประชาชนรับ
ฟังขําวสาร
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

3 โครงการติดตั้งเสาหอกระจายขําว
และงานระบบเสียงหอกระจาย
ขําวและเสียงตามสาย หมูํที่ 4 

เพื่อติดตั้งเสาหอกระจายขําว
และตดิตั้งระบบเสียงหอ
กระจายขําวและเสียงตามสาย 

หมูํที่ 4 
บ๎าน 

วังพลับใต ๎

- - 200,000 - - ระบบหอ
กระจายขําว

สามารถใช๎งานดี 

ประชาชนรับ
ฟังขําวสาร
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

4 โครงการติดตั้งเสาหอกระจายขําว
และงานระบบเสียงหอกระจาย
ขําวและเสียงตามสาย หมูํที่ 7 

เพื่อติดตั้งเสาหอกระจายขําว
และตดิตั้งระบบเสียงหอ
กระจายขําวและเสียงตามสาย 

หมูํที่ 7 
บ๎าน 

วังพลับใต ๎

- - 200,000 - - ระบบหอ
กระจายขําว

สามารถใช๎งานดี 

ประชาชนรับ
ฟังขําวสาร
อยํางทั่วถึง 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
จากศาลสามหลัง ถึงถนนเลี่ยงเมืองสาย 357 
และจากศาลสามหลัง ถึงบ๎านนายจุน วงษ์
จันทร์ หมูํที่ 5 

เพื่อให๎มีไฟฟูา
สํองสวํางบริเวณ
ทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูํที่ 5 

200,000 - - - - จ านวนเส๎นทาง 

ที่ใช๎ประโยชน์ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ. 

ศรีประจันต ์
(แผนชุมชน) 

6 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ
จากบ๎านนายประคอง  
ศรีบุญเพ็ง ถึงบ๎านนางรุํง  พุํมจันทร์ เลียบบึง
วังพลับ หมูํที่ 5 

เพื่อให๎มีไฟฟูา
สํองสวํางบริเวณ
ทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูํที่ 5 

- - - - 200,000 จ านวนเส๎นทาง 

ที่ใช๎ประโยชน์ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ. 

ศรีประจันต ์
(แผนชุมชน) 

7 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
แยกซอย 11 หมูํที่ 5 

เพื่อให๎มีไฟฟูา
สํองสวํางบริเวณ
ทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูํที่ 5 

- - 100,000 - - จ านวนเส๎นทาง 

ที่ใช๎ประโยชน์ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ. 

ศรีประจันต ์
(แผนชุมชน) 

8 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
ซอย 6,7,8 และ 11 หมูํที่ 3 

เพื่อให๎มีไฟฟูา
สํองสวํางบริเวณ
ทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูํที่ 3 

- - - - 1,000,000 จ านวนเส๎นทาง 

ที่ใช๎ประโยชน์ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ. 

ศรีประจันต ์
(แผนชุมชน) 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
หลังบ๎านนางละเอียด ทองมาเอง ถึงที่นา 
นางเฉลี่ย พํุมจันทร์ หมูํที่ 5 

เพื่อให๎มีไฟฟูา
สํองสวํางบริเวณ
ทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูํที่ 5 

- - 300,000 - - จ านวนเส๎นทาง 

ที่ใช๎ประโยชน์ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ.ศรีประจันต ์

(แผนชุมชน) 
10 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 

จากบริเวณถนนลาดยาง ซอย 2  
บ๎านนายโสภา ล้ าเลิศ หมูํที่ 5 

เพื่อให๎มีไฟฟูา
สํองสวํางบริเวณ
ทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูํที่ 5 

- - - 100,000 - จ านวนเส๎นทาง 

ที่ใช๎ประโยชน์ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ.ศรีประจันต ์

(แผนชุมชน) 
11 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ

บริเวณหน๎าโรงเรียนวัดวังพลบัเหนือ              
(สนามกีฬา) หมูํที่ 5 

เพื่อให๎มีไฟฟูา
สํองสวํางบริเวณ
ทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูํที่ 5 

- - - 100,000 - จ านวนเส๎นทาง 

ที่ใช๎ประโยชน์ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ.ศรีประจันต ์

(แผนชุมชน) 
12 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 

จากสามแยกหน๎าบ๎าน น.ส.เอกสุชา                
คล๎ายวรรณ ถึงบ๎านนายวิฑูรย์ ปูอมสถิต             
หมูํที่ 5 

เพื่อให๎มีไฟฟูา
สํองสวํางบริเวณ
ทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูํที่ 3 

- 300,000 - - - จ านวนเส๎นทาง 

ที่ใช๎ประโยชน์ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ.ศรีประจันต ์

(แผนชุมชน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจาก
บ๎านนายเปลื้อง ตู๎แก๎ว ถึงบ๎าน 
นางบัวลอย น่ิมนวล หมูํที่ 7 

เพื่อให๎มีไฟฟูา
สํองสวํางบริเวณ
ทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูํที่ 7 

- - - 300,000 - จ านวนเส๎นทาง 

ที่ใช๎ประโยชน์ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ.ศรีประจันต ์

(แผนชุมชน) 
14 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 

บริเวณหน๎าบ๎านนายนิพล สุขถาวร หมูํที่ 2 
 

เพื่อให๎มีไฟฟูา
สํองสวํางบริเวณ
ทางสาธารณะ 

จ านวน 1 จุด - - - 20,000 - จ านวนเส๎นทาง 

ที่ใช๎ประโยชน์ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ.ศรีประจันต ์

(แผนชุมชน) 
15 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา 

สาธารณะ บรเิวณหน๎าบ๎านนางเอือ้ม ขาวเนตร 
หมูํที่ 2 
 

เพื่อให๎มีไฟฟูา
สํองสวํางบริเวณ
ทางสาธารณะ 

จ านวน 1 จุด - - - 20,000 - จ านวนเส๎นทาง 

ที่ใช๎ประโยชน์ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ.ศรีประจันต ์

(แผนชุมชน) 

16 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  
จากบ๎านนายจุน วงษ์จันทร์ ถึงที่นานายจุน  
วงษ์จันทร์ และจากบ๎านนายบรรเจิด พงษ์เพ็ง 
ถึงบ๎านนางกาหลง หนูทอง หมูํที่ 5  

เพื่อให๎มีไฟฟูา
สํองสวํางบริเวณ
ทางสาธารณะ 

ระยะทาง 400 
เมตร 

- - - 35,000 - จ านวนเส๎นทาง 

ที่ใช๎ประโยชน์ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ.ศรีประจันต ์

(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  62 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

17 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  
จากบ๎านนางชาลี ตู๎แก๎ว ถึงคันคลอง 2 ซ๎าย              
สองพี่น๎อง หมูํที่ 7 

เพื่อให๎มีไฟฟูา
สํองสวํางบริเวณ
ทางสาธารณะ 

ระยะทาง 
ยาว 1,500 

เมตร 

- - 120,000   จ านวน
เส๎นทาง 
ที่ใช๎ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ.ศจ. 

 (แผนมชน) 
18 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  

จากบ๎านนายสมาน แสงอรณุ ถึงบ๎าน 
นางระเบียบ แชํมช๎อย หมูํที่ 7 

เพื่อให๎มีไฟฟูา
สํองสวํางบริเวณ
ทางสาธารณะ 

ระยะทาง 
ยาว 400 

เมตร 

- - 35,000   จ านวน
เส๎นทาง 
ที่ใช๎ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ.ศจ. 

 (แผนมชน) 
19 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  

จากทางเข๎าบ๎านนายเกริกชัย แตงโต ถึงบ๎าน 
นายสมหวัง แชํมน๎อย หมูํที่ 7 

เพื่อให๎มีไฟฟูา
สํองสวํางบริเวณ
ทางสาธารณะ 

ระยะทาง 
ยาว 260 

เมตร 

- - 25,000   จ านวน
เส๎นทาง 
ที่ใช๎ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ.ศจ. 

 (แผนมชน) 
รวม 19 โครงการ - - 220,000 320,000 1,200,000 595,000 1,220,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการวัฒนธรรมชุมชนกับการอนุรักษ์
และพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อมของ อบต.มดแดง 

เพื่อฟ้ืนฟูการอนุรักษ์
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม 

ประชาชน 
ในพื้นที่ต าบล 
มดแดง 

20,000 20,000 - - - จ านวน
กิจกรรมที่
ด าเนินการ 

ต าบลมดแดงมี
สิ่งแวดล๎อมและ
ระบบนิเวศท่ีด ี

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อเพ่ิมพื้นท่ีสีเขียวใน
ต าบลมดแดง 

ปลูกต๎นไม๎ 
100 ต๎น 

- - 30,000 30,000 30,000 จ านวนต๎นไม๎
ที่เพ่ิมขึ้น 

มีพื้นท่ีสีเขียว
เพิ่มมากข้ึน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

รวม 2 โครงการ - - 20,000 20,000 30,000 30,000 30,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางคันบึง 
วังพลับ ฝั่งตะวันออก จากบริเวณที่นา
นายสมยศ เดชอํุม ถึงสะพานเลี่ยงเมือง 
หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,700 เมตร 
กว๎าง 6 เมตร 

- - - - 4,000,000 ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

2 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน 
คสล.เดิม บริเวณที่นานายจ านง คณะโต 
ถึงที่นานายบรรจง นวมทอง หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
330 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

500,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

3 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหิน
คลุกจากถนน คสล.เดิม บรเิวณทีน่า 
นายประสงค์ เทพวงษ์ ถึงที่นา 
นายสมยศ  เดชอุํม หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
950 เมตร กว๎าง 
2.30 เมตร 

- 80,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

4 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ดงตาช๎าง
จากท่ีนานางซอย ทวนทอง ถึงคันบึง           
วังพลับ หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,228 เมตร 
กว๎าง 3.00 เมตร 

(320) 
480,000 

(360) 
500,000 

(360) 
500,000 

(188) 
260,000 

- - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  65 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลง               
หินคลุกจากคันคลอง 1 ซ๎าย 1 ขวา                 
(ฝั่งตะวันออก) ถึงหัวอุด หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,850 เมตร 
กว๎าง 2.50 เมตร 

- 122,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

6 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลง 
หินคลุกจากคันคลอง 1 ซ๎าย 1 ขวา  
(ฝั่งตะวันตก) ถึงหัวอุด หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
350 เมตร กว๎าง 
2.50 เมตร 

- - 23,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

7 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลง 
หินคลุกจากคันคลอง 1 ซ๎าย 1 ขวา  
ถึงที่นานายฉาย นุชสงดี หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
880 เมตร กว๎าง 
2.30 เมตร 

- - 53,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

8 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลง 
หินคลุกจากคันคลอง 1 ซ๎าย 1 ขวา  
บริเวณที่นานางอุดม ศรีวิเชียร ถึงที่นา
นายธีรพล เกดิบุญ หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
400 เมตร กว๎าง 
2.50 เมตร 

- - 40,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  66 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน 
คสล.เดิม บริเวณที่นานายสรุศักดิ์ ทวีผล 
ถึงคันบึงวังพลับ หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
940 เมตร กว๎าง 
2.50 เมตร 

- (800) 
800,000 

(140) 
175,000 

- - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

10 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากที่นา 
นายประเทือง เชิดฉันท์ ถึงที่นา 
นายเชาว์ เสือสกลุ หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
100 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

- 150,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

11 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน 
คสล.เดิมบริเวณที่นานายสุชิน  
อํอนสุวรรณ์ ถึงที่นานายอนันต์ ทวนทอง 
หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
400 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

- - - 600,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

12 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลง 
หินคลุกจากคันบึงวังพลับ บรเิวณบ๎าน
นายหอมสมสกลุ ถึงที่นานายเชาว์  
เสือสกลุ หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
400 เมตร กว๎าง 
2.50 เมตร 

- 41,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  67 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

13 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลง 
หินคลุกบรเิวณซอย 1 หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
50 เมตร กว๎าง 
2.30 เมตร 

- 4,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

14 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลง 
หินคลุกบรเิวณซอย 4 หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
35 เมตร กว๎าง 
2.30 เมตร 

- 3,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

15 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน 
โพธิ์พระยา-บ๎านกล๎วย ถึงบ๎านนายสมบตัิ 
พิทักษ์ หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
125 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

- 169,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

16 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน 
โพธิ์พระยา-บ๎านกล๎วย ถึงบ๎าน 
นายประทีป แจงโพธิ์ หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
230 เมตร กว๎าง 
2.50 เมตร 

- 259,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  68 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

17 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน 
คสล.เดิม บริเวณที่นานายบรรจง               
นวมทอง ถึงบริเวณหัวอุด (คันคลอง                 
1 ซ๎าย 1 ขวา ฝั่งตะวันตก) หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,700 เมตร 
กว๎าง 3.00 เมตร 

- - - (370) 
500,000 

(1,330) 
1,800,000 

ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

18 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากท่ีนานายใบ แก๎วเจรญิ ถึงที่นา 
นางเตียง ปานบุญ  
(บริเวณหลัง อบต.มดแดง) หมูํที่ 2 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
400 เมตร กว๎าง 
2.50 เมตร 

- 30,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

19 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนน คสล.เดิม คันคลอง 1 ซา๎ย                
1 ขวา ฝั่งตะวันตก บริเวณที่นานายอุดม           
ศรีวิเชียร ถึงถนนเลีย่งเมืองสาย 357               
หมูํที่ 2 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
40 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

4,000     ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

20 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.จากถนน 
คสล.เดิมที่นานายมงคล ศรีสวําง ถึง
บริเวณคันคลอง 1 ซ๎าย 1 ขวา หมูํที่ 2 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
303 เมตร กว๎าง 
2.50 เมตร 

382,100 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  69 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

21 โครงการขยายถนน คสล. จากท่ีนา 
นายสุธี รักชาติ ถึงถนนเลีย่งเมือง 
สาย 357 หมูํที่ 2 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
965 เมตร กว๎าง 
6.00 เมตร 

- - - - 2,895,000 ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

22 โครงการซํอมแซมถนน คสล. จากถนน
โพธิ์พระยา-บ๎านกล๎วย ทางเข๎าวัดเสาธง
ทอง ถึงเขตติดตํอวัดเสาธงทอง หมูํที่ 2 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ชํวงที่ 1 ระยะทาง
ยาว 198 เมตร 
กว๎าง 5 เมตร  
ชํวงที่ 2 ระยะทาง
ยาว 262 เมตร 
กว๎าง 4 เมตร 

- (198) 
446,000 

 
 

(262) 
472,000 

 
รวม 460 ม. 

918,000 

- - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

23 โครงการซํอมแซมถนนลาดยางจาก 
ปูอมสายตรวจต าบลมดแดง ถึงหน๎าบ๎าน
นายมงคล ถีระแก๎ว หมูํที่ 2 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
300 เมตร กว๎าง 
7.00 เมตร 

- - 750,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

24 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลง 
หินคลุก จากบ๎านนายวิน เพิ่มพูล  
ถึงถนนเลี่ยงเมืองสาย 357 หมูํที่ 2 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
650 เมตร กว๎าง 
2.30 เมตร 

- 39,500 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  70 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

25 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลง 
หินคลุก ถนนโพธ์ิพระยา-บ๎านกล๎วย  
ถึงที่นานายสุชิน หนูทอง หมูํที่ 2 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
200 เมตร กว๎าง 
2.30 เมตร 

- 13,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

26 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนน คสล.เดิม บริเวณซอย 29 
 ถึงที่นานายธีระพงษ์ อิทธิสาร หมูํที่ 2 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
150 เมตร กว๎าง 
2.30 เมตร 

- 9,800 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

27 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนน คสล.เดิม ซอย 29 จากที่นา
นายด ารง สกลุพราหมณ์ ถึงที่นา 
นายด ารง สกลุพรหมณ์ หมูํที่ 2 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
1,100 เมตร 
กว๎าง 2.20 เมตร 

- - 64,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

28 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลง 
หินคลุก จากคันคลอง 1 ซ๎าย 1 ขวา  
(ฝั่งตะวันออก) บริเวณถนนเลี่ยงเมือง 
สาย 357 ถึงบริเวณที่นานางส าอางค์  
ศรีวิเชียร หมูํที่ 2 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,570 เมตร 
กว๎าง 2.50 เมตร 

- - 103,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  71 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

29 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลง 
หินคลุก ซอย 23 จากถนน คสล.เดิม 
บริเวณบา๎นนางเอื้อม ขาวเนตร  
ถึงบริเวณบ๎านนายบุญมี ทิมปา หมูํที่ 2 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
25 เมตร กว๎าง 
2.20 เมตร 

- - 5,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

30 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จาก
ถนนลาดยางสายวังพลับเหนือ-วังพลับใต๎ 
บริเวณคลองสํงน้ า ถึงบริเวณบ๎าน              
น.ส.เจ็ก พานสัมฤทธ์ิ และแยกบา๎นนาง
ประสิทธ์ิ ศรีมะปรางค์ หมูํที่ 2              

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
200 เมตร 
กว๎าง 3 เมตร 

- 270,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

31 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากคลองสํงน้ า
บริเวณบา๎นนายมงคล ถีระแก๎ว ถึงบริเวณที่
นายประสิทธ์ิ ศรีมะปราง  หมูํที่ 2  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
110 เมตร  
กว๎าง 3 เมตร 

- - - - 149,000 ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

32 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนนโพธ์ิ
พระยา-บ๎านกล๎วย บริเวณที่นา            
นายเอกลักษณ์ ด าข า ถึงบริเวณบา๎น       
นางนุชนาฐ พราหมณ์โต หมูํที่ 2                    

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว  
220 เมตร  
กว๎าง 2.30 
เมตร 

- 248,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  72 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

33 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
บริเวณซอย 10 ถึงบ๎านนายโสภา น่ิมนวล 
หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
270 เมตร กว๎าง 
2.30 เมตร 

20,800 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

34 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากถนน คสล.เดิม บริเวณบ๎านนายเจียม 
แก๎วเจริญ ถึงเขตติดตํอหมูํที่ 2 บา๎นมดแดง 
(หมูํที่ 3) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
670 เมตร 
กว๎าง 2.2 เมตร 

- 50,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

35 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากแยกคันคลอง 1 ซ๎าย 1 ขวา บริเวณ             
ที่นานายค าพล ยอดศรี ถึงที่นา                    
นายประวิทย์ มังคดุ หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
200 เมตร  
กว๎าง 2.00 เมตร 

- 15,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

36 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนนโพธ์ิพระยา-บ๎านกล๎วย บริเวณ 
ที่นานางส าราญ เพชรพํวงพันธุ์ ถึงบริเวณ 
ที่นานางสาคร ดสีมสกุล หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว  
200 เมตร  
กว๎าง 2.20 เมตร 

- 20,000    ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  73 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

37 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน 
คสล.เดิม หน๎าร๎านนางจิราพร ศิรพิจน์ 
ถึงหน๎าบ๎าน น.ส.วัฒนา ดอกจันทร์  
(ตรงข๎ามทางเข๎าวัดเสาธงทอง) หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
127 เมตร กว๎าง 
2.50 เมตร 

150,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

38 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากสะพาน คสล. หมูํที่ 3 ถึงถนน คสล.
เดิม เขตติดตํอหมูํที่ 5 บ๎านวังพลบัเหนือ 
(ฝั่งตะวันออก) หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,000 เมตร 
กว๎าง 2.50 เมตร 

- 80,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

39 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน 
คสล.เดิม บ๎านนางสัมฤทธ์ิ สังขวรรณ ถึง
ถนน คสล.ซอย 8 หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
105 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

150,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

40 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากบ๎านนายพงษ์ศักดิ์ นุชประไพ ถึงที่นา
นายบุญชํวย อํอนทิมวงษ์ หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว
450 เมตร กว๎าง 
2.50 เมตร 

- - - 35,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  74 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

41 โครงการปรับภูมิทัศนโ์ดยการขนยา๎ย
วัชพืชจากท่ีพักสายตรวจต าบลมดแดง ถึง
แยกศาลารอรถประจ าทางบ๎านวังพลับใต ๎

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
900 เมตร 

25,200 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

42 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน 
คสล.เดิม บริเวณที่นา น.ส.ประไพ           
นิ่มนวล ถึงคลองทิ้งน้ า บริเวณที่นา                
นางโฉมยง หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
310 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

446,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

43 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน  
โพธิ์พระยา-บ๎านกล๎วย ถึงถนน คสล.เดิม 
ดอนคอก หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
105 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

1,400,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

44 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
ซอย 9 หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
100 เมตร กว๎าง 
2.30 เมตร 

- 6,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  75 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

45 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากสะพาน  คสล. บรเิวณที่นา 
นายปรีชา นุชประไพ ถึงที่นา  
น.ส.สมใจ เพชรพํวงพันธุ์ หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
600 เมตร 
กว๎าง 2.30 
เมตร 

- - 36,500 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

46 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากบ๎านนายขวัญชัย ศรคี า ถึงบ๎าน 
นางอุทัย ดอกมะสังข์ หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
20 เมตร กว๎าง 
2.30 เมตร 

- 1,200 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

47 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากคันคลองชลประทาน 1 ซ๎าย 1 ขวา 
(ฝั่งตะวันออก) บริเวณเขตตดิตํอหมูํที่ 6 ถึง
เขตติดตํอหมูํที่ 2 ท่ีนานายส าอาง หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,300 เมตร 
กว๎าง 2.30 
เมตร 

- - 79,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

48 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากท่ีนานางวิมล เช้ือศรี ถึงบ๎าน 
นางหทัยกาญ แก๎วเจรญิ หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
40 เมตร กว๎าง 
2.30 เมตร 

- - 16,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  76 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

49 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากบ๎านนางสนาม ดอกตาลยงค์ ถึงบ๎าน
นางสังเวียน พวงบุปผา หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
30 เมตร กว๎าง 
2.30 เมตร 

- - 1,800 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

50 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.เดิม ดอนคอก 
ถึงถนนลาดยางสายโพธ์ิพระยา-บา๎นกล๎วย 
หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
850 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

- (250) 
513,000 

(250) 
513,000 

(250) 
513,000 

(100) 
205,000 

ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

51 โครงการกํอสร๎างถนนดินพร๎อมลงหินคลุก 
และฝั่งทํอคูํ ขนาด 1 เมตร ด๎านแมํน้ า            
ทําจีน จากถนนโพธ์ิพระยา-บ๎านกล๎วย    
ข๎างโรงสีศิรลิาภ ธญัญาพานิชถึงแมํน้ า              
ทําจีน หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 75 
ฝังทํอ จ านวน 14 
ทํอน 

- 75,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

52 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ซอย 11               
หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
230 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

- - - - 311,000 ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  77 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

53 โครงการซํอมแซมถนน คสล. บรเิวณหน๎า
บ๎านนายเจียม แก๎วเจรญิ (ทํอทรุด) หมูํที่ 3  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทาง 
ยาว 5 เมตร 
กว๎าง 3.00 เมตร 

- - 10,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

54 โครงการซํอมแซมถนน คสล.จากบ๎าน 
นายสมชายบญุสิทธ์ิ ถึงทางเข๎าบ๎าน              
นายส าราญ เพชรพํวงพันธ์ หมูํที่ 3   

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทาง 
ยาว 20 เมตร 
กว๎าง 3.00 เมตร 

- - 38,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

55 โครงการซํอมแซมถนน คสล.                 
จากบ๎านนายเจยีม แก๎วเจริญ ถึงที่นา 
นางประสิทธ์ิ ปั้นบุญมี หมูํที่ 3                     

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทาง                  
ยาว  105 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

- - 199,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

56 โครงการซํอมแซมถนน คสล. ซอย 2  
หมูํที่ 3  
จุดที่ 1 บริเวณที่นานายจ านง ดอกกุหลาบ 
จุดที่ 2 บริเวณที่นานายน๎อย ดอกพุด 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

จุดที่ 1 ยาว 30 เมตร 
กว๎าง 3 เมตร 
จุดที่ 2 ยาว 220 เมตร 
กว๎าง 3 เมตร 

- - (จุดที่ 1) 
95,000 
(จุดที่ 2) 

416,000 

- - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  78 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

57 โครงการซํอมแซมถนน คสล. บรเิวณหน๎าบ๎าน
นางละมัย ดอกมะสังข์ หมูํที่ 3 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว  
15 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

- - 29,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

58 โครงการซํอมแซมถนน คสล. ซอย 8 บริเวณ
บ๎านนางสายชล บัวอุไร หมูํที่ 3 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว  
20 เมตร  
กว๎าง 2.50 เมตร 

- - 32,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

59 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน 
โพธิ์พระยา-บ๎านกล๎วย ถึงบ๎านนายโกวิทย์  
เกิดโพธ์ิ หมูํที่ 3  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว  
145 เมตร  
กว๎าง 3.00 เมตร 

- - - - 196,000 ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

60 โครงการขยายถนน คสล. ทางเข๎าหมูํนาลิง  
หมูํที่ 4  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
214 เมตร กว๎าง 
1 เมตร 

- - 97,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

61 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก               
จากถนนลาดยางเดิมบริเวณที่นานายไพเราะ 
นวมทอง ถึงบริเวณหน๎าบ๎านนางสายฝน                
ดอกล าไย หมูํที่ 4 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
150 เมตร กว๎าง 
2.20 เมตร 

- 9,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  79 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

62 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน       
คสล.เดิม หมูํที่ 4 บรเิวณบ๎าน 
นายวงษ์ ตู๎แก๎ว ถึงเขตติดตํอต าบลบางงาม  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
1,000 เมตร  
กว๎าง 3.00 เมตร 

- - - - 1,500,000 ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

63 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน  
คสล.เดิม บริเวณที่นานายวินัย สอดศร ี
ถึงที่นานางบรรเจิด แตงหวาน หมูทํี่ 4 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
300 เมตร  
กว๎าง 3.00 เมตร 

- - - 450,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

64 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากที่นา 
นายคนอง มณีวงษ์ ถึงที่นา 
นายบรรจบ พงษ์เพ็ง หมุํที่ 4 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทาง                  
ยาว  970 เมตร 
กว๎าง 2.50 เมตร 

(400) 
459,000 

- - (400) 
459,000 

(170) 
200,000 

ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

65 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จาก 
คันคลองสํงน้ า 2 ซ๎าย สองพี่น๎อง  
ถึงที่นานายนิรันดร์ นวมทอง หมูทํี่ 4 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทาง                  
ยาว  365 เมตร 
กว๎าง 3.00 เมตร 

500,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

66 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่4 จาก
ถนน คสล.เดิม รมิบึงวังพลับ ฝั่งตะวันตก 
ถึงเขตติดตํอหมูํที่ 3 บ๎านกระดาษ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
500 เมตร  
กว๎าง 4.00 เมตร 

- - - - 1,000,000 ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  80 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

67 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนนคสล.
เดิม บ๎านนายดิเรก สอดศรี ถึงถนนลาดยาง
บริเวณที่นานายอุดม แตงหวาน หมูํที่ 4 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
200 เมตร  
กว๎าง 4.00 เมตร 

- - - 400,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

68 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก  
จากร๎านนางกุหลาบ คล๎ายวรรณ ถึงที่นานาง
สุมาลี น้ าดอกไม๎ หมูํที่ 4 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 300 
เมตร กว๎าง 2.20 
เมตร 

- 18,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

69 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากบ๎านนายวินัย สอดศรี ถึงที่นานางจ าเนือง 
เสือวงษ์ และถึงที่นานายจ า โพธ์ิหอม หมูํที่ 4 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 300 
เมตร กว๎าง 2.00 
เมตร 

- 16,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

70 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก            
หมูํที่ 4 จากถนน คสล.เดิม ริมบึงวังพลับ                
(ฝั่งตะวันตก) ถึงเขตตดิตํอหมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
1,200 เมตร  
กว๎าง 2.50 เมตร 

- 80,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

71 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก  
หมูํที่ 4 จากสะพาน คสล. บ๎านนายเสมียน             
ตู๎แก๎ว ถึงเขตติดตํอต าบลบางงาม 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
950เมตร  
กว๎าง 2.30 เมตร 

- 58,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  81 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

72 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน 
คสล.เดิม บ๎านนายสมบูรณ์ ศรีศักดา  
ถึงที่นานายสมเกียรติ แชํมช๎อย หมูํที่ 4 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทาง 
ยาว 340 เมตร 
กว๎าง 2.30 เมตร 

- - - 300,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

73 โครงการขยายถนน คสล.และก าแพงกันดิน 
พร๎อมลงหินคลุก ถนนคสล. ทางเข๎า 
หมูํนาลิง หมูํที่ 4  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
214 เมตร  
กว๎าง 1 เมตร 

- 150,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

74 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากท่ีนานายกมล เชื้อศรี ถึงที่นา 
นางบรรเจดิ แตงหวาน หมูํที่ 4  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
600 เมตร 
กว๎าง 2.20 เมตร 

- 35,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

75 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากที่นานาย
ไพเราะ นวมทอง ถึงคลองทิ้งน้ า หมูํที่ 4 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ชํวงที่ 1  
กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 330 เมตร 
ชํวงที่ 2  
กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 867 เมตร  

- (3 x 330) 
445,500 

(5 x 220) 
495,000 

(5 x 220) 
495,000 

(5 x 427) 
960,750 

ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  82 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

76 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากที่นา 
นายดิเรก สอดศรี ถึงถนนลาดยาง หมูํที่ 4  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
180 เมตร กว๎าง 
4 เมตร 

- 324,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

77 โครงการกํอสร๎างก าแพงกันดินบรเิวณที่นา
นายฉลอง เพิ่มพูล หมูํที่ 4 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

จ านวน  
1 แหํง 

- 10,000 - - - จ านวนแหํงที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

78 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากบ๎านนายคนอง มณีวงษ์ ถึงบ๎าน 
นางนงลักษณ์ ครุฑมีชัย หมูํที่ 5 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว  
70 เมตร กว๎าง 
2.50 เมตร 

5,800 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

79 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน 
คสล.เดิม บริเวณบ๎านนายคมกฤษ  
คล๎ายวรรณ ถึงบ๎านนายสมพงษ์  
ศรีสุวรรณ หมูํที่ 5 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว  
130 เมตร 
กว๎าง 3.00 เมตร 

195,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  83 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

80 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน 
คสล.เดิม หลังปั้มน้ ามันมุํงเจรญิ                
ถึงถนนเลี่ยงเมืองสาย 357 หมูํที่ 5 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
195 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

- 293,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

81 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จาก
ถนนลาดยางสายวังพลับเหนือ-ใต๎  
ถึงที่นานายบุญเชิด สอดศรี หมูํที่ 5 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
180 เมตร 
กว๎าง 2.50 เมตร 

225,000 - - - - จ านวนแหํงที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

82 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก  
จากท่ีนานางค าปุุน ศรีบุญเพ็ง ถึงที่นา 
นายสมนึก หนูทอง หมูํที่ 5  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
170 เมตร กว๎าง 
2.20 เมตร 

- 11,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

83 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎าน 
นางแหมํม มังคุด ถึงที่นานายมนตรี มังคุด  
หมูํที่ 5  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 80 
เมตร กว๎าง 3.00 
เมตร 

120,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

84 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากสวนมะมํวงนายส าเร็จ นวมทอง                          
(ติดเลีย่งเมือง) ถึงที่นานายบุญเกดิ  
แชํมช๎อย หมูํที่ 5  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
290 เมตร  
กว๎าง 2.20 เมตร 

- 18,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  84 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

85 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก                   
จากท่ีนานายวิรัตน์ คล๎ายวรรณ ถึงสวน
มะมํวงนายช านาญ หนูทอง หมูํที่ 5  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
125 เมตร กว๎าง 
2.20 เมตร 

- 7,600 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

86 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากริมบึงวังพลับ ถนนลาดยางเดมิ หมูํที่ 5  
ถึงเขตติดตํอ หมูํที่ 3 (หมูํที่ 5)  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
980 เมตร กว๎าง 
2.50 เมตร 

- 95,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

87 โครงการซํอมแซมถนนลาดยางจากบ๎าน 
นายประคอง ศรีบญุเพ็ง ถึงที่นานายสมบรูณ์  
แตงหวาน หมูํที่ 5  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
850 เมตร กว๎าง 
6.00 เมตร 

- - - - 1,785,000 ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

88 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก  
จากท่ีนานายทวี มังคุด ถึงที่นา 
นางพนารัตน์ คล๎ายวรรณ หมูํที่ 5 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว  
100 เมตร 
กว๎าง 2.20 เมตร 

- 6,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

89 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากที่นา 
นางประภา โพธิ์พันธุ์ ถึงบ๎านนายสมภพ 
 ศรีบุญเพ็ง หมูํที่ 5 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว  
155 เมตร 
กว๎าง 3.00 เมตร 

- - - 210,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  85 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

90 โครงการขยายถนน คสล. จากซุ๎มประตูวดั
วังพลับเหนือ ถึงที่นานางน้ าอ๎อย วรรณชาลี 
หมูํที่ 5  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
400 เมตร  
กว๎าง 4 เมตร 

- 720,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

91 โครงการขยายถนน คสล. จากถนนลาดยาง
บริเวณบา๎นนายวิชาญ บุตรศรีขาว ถึงแยก
ที่นานางพะนอ สอดศรี หมูํที่ 5  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
150 เมตร  
กว๎าง 4 เมตร 

- - 270,000 - - จ านวนแหํงที่
ด าเนินการ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

92 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎าน 
นางลูกคิด บัวเอี่ยม ถึงบ๎านนายละเอียด 
เผําโพธิ์พันธุ์ หมูํที่ 5  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
48 เมตร 
กว๎าง 3  เมตร 

- - - 65,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

93 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากบ๎านนางจ านอง ศรีศักดา  
ถึงบ๎านนายละออ ศรีศักดา หมูํที่ 6 

เพื่อให๎ประชาชน 
มีเส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
45 เมตร  
กว๎าง 2.20 เมตร 

- 3,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

94 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนน คสล.เดิม บ๎านนายประกอบ      
ขวัญมี ถึงทางบริเวณบ๎านนางลูกคดิ อาวุธ 
หมูํที่ 6 

เพื่อให๎ประชาชน 
มีเส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
25 เมตร 
กว๎าง 2.20 เมตร 

- 2,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  86 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

95 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก  
จากถนน คสล.เดิม หน๎าบ๎านนายนิตย์ เสือแดง 
ถึงบ๎านนายบุญเลิศ พิกุลทอง หมูทํี่ 6 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว  
65 เมตร  
กว๎าง 2.2 เมตร 

- 4,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

96 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากบริเวณที่นา
นายชูชีพ พวงดอกไม๎ ถึงที่นานายอ านาจ  
แก๎วประหลาด หมูํที่ 6  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,250 เมตร 
กว๎าง 3.00 เมตร 

(200) 
300,000 

(200) 
300,000 

(200) 
300,000 

(320) 
480,000 

(330) 
495,000 

ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

97 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนนสายโพธิ์พระยา-บ๎านกล๎วย ถึงที่นา
นายสนิท คล๎ายวรรณ หมูํที่ 6 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
850 เมตร กว๎าง 
2.30 เมตร 

65,700 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

98 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุกจาก
ถนน คสล.เดิม บ๎านนางบังเอิญ พวงดอกไม๎  
ถึงสี่แยกทางเข๎าวัดศรีจันต์ หมูํที่ 6  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 50 
เมตร กว๎าง 2.50 
เมตร 

8,900 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

99 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากแยกบ๎าน 
นายสมคดิ ล๎อมวงษ์ ถึงแยกบ๎าน 
นางล ายอง ชาวอุทัย หมูํที่ 6  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 36 
เมตร กว๎าง 3.00 
เมตร 

55,900 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  87 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

100 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากคันคลองสํงน้ าบริเวณโรงงานปุ๋ย 
เขียวมรกต (ฝั่งใต๎) ถึงที่นานายบุญสืบ  
ดอกพุด หมูํที่ 6  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
500 เมตร กว๎าง 
2.20 เมตร 

- 30,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

101 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก  
จากถนนโพธ์ิพระยา-บ๎านกล๎วย ถึงบ๎าน 
นางสมใจ กลิ่นเย็น หมูํท่ี 6 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
60 เมตร กว๎าง 
2.20 เมตร 

- 4,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

102 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.จากถนน 
โพธิ์พระยา-บ๎านกล๎วย ถึงบ๎านนายจินดา  
แก๎วเจริญ หมูํที่ 6 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
68 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

100,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

103 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนนโพธ์ิพระยา-บ๎านกล๎วย ถึงบ๎าน 
นางจันทร์ ศรีแสงทอง หมูํที่ 6 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
55 เมตร กว๎าง 
2.20 เมตร 

- 3,200 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

104 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนนโพธ์ิพระยา-บ๎านกล๎วย ถึงบ๎าน 
นายคะนึง อุํนเรือน หมูํที่ 6  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
100 เมตร กว๎าง 
2.20 เมตร 

 6,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  88 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

105 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนน คสล.เดิม ข๎างวัดศรีจันต ์ถึงบ๎าน 
นางโสภา เปรมไพศาล หมูํที่ 6  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
60 เมตร กว๎าง 
2.20 เมตร 

 3,600 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

106 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุกจาก 
หน๎าบ๎านนายอ านาจ หรุํมเรืองวงษ์ ถึงบ๎าน 
นายวัชรินทร์ กบิลพัฒน์ หมูํที่ 6  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
100 เมตร กว๎าง 
2.20 เมตร 

 6,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

107 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุกจาก
คันคลองทิ้งน้ า (ฝั่งตะวันออก) ถนน คสล.เดิม  
เขตติดตํอบ๎านละหาร ถึงถนน คสล.เดมิ 
บริเวณที่นานายแทน พวงมาลัย และตํอจาก 
คสล.เดิม ถึงที่นานายสวิท สอดศร ีหมูํที่ 6  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
700 เมตร กว๎าง 
2.20 เมตร 

 41,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

108 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุกจาก
ถนน คสล.เดิม บรเิวณที่นานายส ารวย  
ศรีศักดา  (ฝั่งตะวันตก)ถึงที่นาวัดถั่ว หมูํที่ 6 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
300 เมตร กว๎าง 
2.30 เมตร 

- - 18,500 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  89 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

109 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก  
จากท่ีนานายบุญลือ เงินงาม ถึงที่นา 
นายมาโนช อ๎อภูมิ หมูํที่ 6  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
470 เมตร กว๎าง 
2.30 เมตร 

- - 25,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

110 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนน คสล.เดิม ถึงบ๎านนางทวน นิลธานี 
หมูํที่ 6 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 30 
เมตร กว๎าง 2.30 
เมตร 

- - 1,800 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

111 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากคันคลองทิ้งน้ า (ฝั่งตะวันตก) บริเวณที่นา 
นายณรงค์ เกตุแก๎ว หมูํที่ 6 ถึงเขตติดตํอ 
ต าบลบางงาม  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
800 เมตร กว๎าง 
2.30 เมตร 

- - 49,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

112 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากคันคลองทิ้งน้ า บริเวณที่นานายอ านาจ  
แก๎วประหลาด ถึงบ๎านนายวันชัย ปูอมทอง  
หมูํที่ 6  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
960 เมตร กว๎าง 
2.30 เมตร 

- - 58,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  90 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

113 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก  
จากคันคลองทิ้งน้ า หมูํที่ 6 (ทั้ง 2 ฝั่ง) 
บริเวณเขตตดิตํอหมูํที่ 3 บริเวณทีน่า 
นายพยุง วงษ์เวียง ถึงเขตติดตํอต าบลบางงาม  

เพื่อให๎ประชาชน 
มีเส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
3,200 เมตร  
กว๎าง 2.50 เมตร 

- - - 210,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

114 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก  
จากคันคลองทิ้งน้ า บริเวณที่นานายสมศักดิ์  
พลายระหาร ถึงที่นานายมนสั พวงดอกไม๎  
หมูํที่ 6  

เพื่อให๎ประชาชน 
มีเส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,200 เมตร  
กว๎าง 2.30 เมตร 

- - - 73,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

115 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน คสล.
เดิม บ๎านนางขันทอง เวชบุษกร ถึงบ๎าน 
นายประจวบ ศรีศักดา หมูํที่ 6 

เพื่อให๎ประชาชน 
มีเส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
100 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

150,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

116 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน คสล.
เดิมบ๎านนางบังเอิญ พวงดอกไม๎ ถึงบ๎าน 
นางลมโชย เทพวงษ์ หมูํที่ 6  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 94 
เมตร กว๎าง 3.00 
เมตร 

130,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

117 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน 
โพธิ์พระยา-บ๎านกล๎วย ถึงบ๎าน 
นายประคอง วงษ์เวียง หมูํที่ 6 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
70 เมตร  
กว๎าง 3.00 เมตร 

100,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

118 โครงการซํอมแซมถนน คสล. ทางเข๎า           
วัดศรีจันต์ ถึงเขตติดตํอวัดศรีจันต ์หมูํที่ 6 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
130 เมตร 
กว๎าง 4 เมตร 

- 234,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

119 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากคันคลองทิ้งน้ า (ฝั่งตะวันตก) บริเวณ 
ที่นานายณรงค์ เกตุแก๎ว หมูํที่ 6  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
600 เมตร กว๎าง 
2.20 เมตร 

- 35,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

120 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
บริเวณที่นานายบุญชํวย อํอนทิมวงษ์  
ถึงบ๎านนายวันชัย ปูอมทอง หมูํที่ 6  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
300 เมตร กว๎าง 
2.30 เมตร 

- - 19,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

121 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน 
โพธิ์พระยา-บ๎านกล๎วย ถึงบ๎าน 
นางสมใจ กลิ่นเย็น หมูํท่ี 6  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 65 
เมตร กว๎าง 2.50 
เมตร 

- - - 74,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  92 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

122 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.จากเขตติดตํอ
ต าบลบ๎านกรําง ถึงบ๎านนางกิมลั้ง  
ลักขณาเมธากร หมูํที่ 6     

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
480 เมตร กว๎าง 
3.00 ม. 

- - - - 645,000 ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

123 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุกจาก
ที่นานายประยุทธ์ ทองอินทร์  ถึงที่นา 
นางประภา ดอกพุด หมูํที่ 6                 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
1,000 เมตร 
กว๎าง 2.20 ม. 

- - 58,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

124 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากที่นา 
นายสมติ ตู๎แก๎ว ถึงที่นานายจ าเนยีร หนูทอง 
หมูํที่ 7 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
940 เมตร กว๎าง 
4.00 เมตร 

(270) 
500,000 

(270) 
500,000 

(270) 
500,000 

(130) 
300,000 

- ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

125 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากทางเข๎าบ๎าน
นายเกริกชัย แตงโต ถึงบ๎าน 
นายเจียม วงษ์รอดหมูํที่ 7  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
300 เมตร  
กว๎าง 2.50 เมตร 

- 340,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

126 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากท่ีนานายนิรันดร์ นวมทอง ถึงที่นา 
นายสายชล แชํมช๎อย หมูํที่ 7  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
300 เมตร  
กว๎าง 2.20 เมตร 

- 18,000 - -  ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

127 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากบ๎านนายส ารวย ตู๎แก๎ว ถึงบ๎านนายนภดล 
ทาวงษ์ หมูํที่ 7 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,700 เมตร 
กว๎าง 2.30 เมตร 

131,493 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

128 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากท่ีนานายเสนาะ แชํมช๎อย ถึงที่นา 
นายส าอางค์ พรายแก๎ว หมูํที่ 7  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
600 เมตร กว๎าง 
2.20 เมตร 

- 35,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

129 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากสวนมะมํวงนายประคอง พลายมี  
ถึงที่นานายสมศักดิ์ ยวนคง หมูํที่ 7 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
400 เมตร  
กว๎าง 2.20 เมตร 

- 24,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

130 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากบ๎านนายส ารวย ตู๎แก๎ว ถึงบ๎าน 
นายนภดล ทาวงษ์ หมูํที่ 7 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,700 เมตร 
กว๎าง 2.30 เมตร 

- - 103,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  94 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

131 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน  
คสล.เดิมบริเวณบ๎านนายส ารวย ตูแ๎ก๎ว 
ถึงบ๎านนายสมคดิ ใบเตย หมูํที่ 7 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
1,200 เมตร  
กว๎าง 3.00 เมตร 

- - (330) 
500,000 

(330) 
500,000 

 

(540) 
820,000 

ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

132 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากสวนพุทรา จอย-ยุทธ ถึงที่นา 
นายสะอาด มังคุด หมูํที่ 7 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
400 เมตร  
กว๎าง 2.20 เมตร 

- 24,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

133 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากท่ีนานายทรงกลด ทวนเงิน ถึงที่นา 
นายเดช เจรญิพันธ์ุ หมูํที่ 7 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
240 เมตร  
กว๎าง 2.20 เมตร 

- 14,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

134 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก  
จากท่ีนานายสมติ ตู๎แก๎ว ถึงคันคลอง 2 
ซ๎าย สองพี่น๎อง หมูํที่ 7  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
700 เมตร  
กว๎าง 2.50 เมตร 

- - 46,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

135 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากท่ีนานายประคอง พลายมี ถึงที่นา 
นายวงค์ ขุนคงมี และแยกไปท่ีนา 
นายเทียม แตงโต หมูํที่ 7 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
500 เมตร  
กว๎าง 2.00 เมตร 

- - 27,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  95 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

136 โครงการซํอมแซมถนน พร๎อมดิน  
บริเวณหน๎าบ๎านนายจ าเนียร ตู๎แกว๎ และ 
หน๎าบ๎านนายทนงค์ หนูทอง หมูํที่ 7  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
100 เมตร กว๎าง 
2.50 เมตร 

- - 10,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

137 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน 
คสล.เดิม ท่ีนานายไพเราะ นวมทอง                
ถึงคันคลอง 2 ซ๎าย สองพี่น๎อง หมูํที่ 7  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,500 เมตร  
กว๎าง 4.00 เมตร 

- - - (250) 
500,000 

 

(1,250) 
2,500,000 

ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

138 โครงการซํอมแซมถนน คสล. จากบ๎านนาย
เปลื้อง ตู๎แก๎ว ถึงคันคลอง 2 ซ๎าย สองพี่
น๎อง หมูํที่ 7 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
1,700 เมตร  
กว๎าง 3.00 เมตร 

- - - (330) 
500,000 

 

(1,370) 
2,100,000 

ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

139 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากคันคลอง 2 ซ๎าย 1 ขวา ถึงที่นา 
นางแสงดาว วงษ์สุวรรณ์ หมูํที่ 7  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 70 
เมตร กว๎าง 2.20 
เมตร 

- - 5,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

140 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากคันคลอง 2 ซ๎าย สองพี่น๎อง 
(ฝั่งตะวันออก) จากเขตตดิตํอต าบลบางงาม 
ถึงเขตติดตํอต าบลห๎วยวังทอง หมูํที่ 7 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
2,300 เมตร 
กว๎าง 2.50 ม. 

- - 151,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  96 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

141 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากคันคลอง 2 ซ๎าย สองพี่น๎อง  
(ฝั่งตะวันตก) จากเขตติดตํอต าบลบางงาม
ถึงเขตติดตํอต าบลห๎วยวังทอง หมูํที่ 7 

เพื่อให๎ประชาชน
มีเส๎นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
2,500 เมตร 
กว๎าง 2.50 
เมตร 

- - 164,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชน 
มีความ

ปลอดภัย 
ในการ 
ใช๎ถนน 

กองชาํง 
(แผนชุมชน) 

รวม 141 โครงการ - - 6,604,893 8,367,400 6,307,600 6,664,000 21,561,750    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  97 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให๎อยูํในเกณฑ์ที่ดไีด๎มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว 
 2.4 แผนงานการพาณิชย ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการขยายทํอเมนประปา หมูทํี่ 3  เพื่อปรับปรุงระบบ
การจํายน้ าประปา 

จ านวน 1 แหํง - - - 300,000 - ระยะทางที่
ด าเนินการ 

ระบบการจําย
น้ าประปาใช๎
งานได๎ดีขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

รวม 1 โครงการ - - - - - 300,000 -    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิตและสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์รํวมมือในการเฝูาระวัง
ควบคุมปูองกันและแก๎ปัญหาการระบาด
โรคไข๎เลือดออก ของ อบต.มดแดง 

เพื่อจัดกิจกรรมการ 
ควบคุมปูองกันแก๎ปัญหา
โรคไข๎เลือดออก 

จ านวน 1,586 ครัวเรือน 
วัด จ านวน 5 แหํง 
โรงเรียน จ านวน 4 แหํง  

30,000 30,000 - - - จ านวน 
ครัวเรือนใน
ต าบลมดแดง 

ต าบลมดแดง
ปลอดโรค
ไข๎เลือดออก 

กอง
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า 
รับรองพื้นท่ีปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ๎า 

เพื่อด าเนินการให๎สุนัข 
และแมวได๎รับวัคซีน 
ปูองกัน 
โรคพิษสุนัขบ๎า 

จ านวนสุนัข/แมวในต าบล            
มดแดงได๎รับวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ๎าอยํางน๎อย
ร๎อยละ 80 ของท้ังหมด 

30,000 30,000 - - - จ านวนสุนัข/
แมวท่ีได๎รับ
วัคซีน 

ต าบลมดแดง
ปลอดโรค 
พิษสุนัขบ๎า 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการรู๎ทันใจ รู๎จักเลี่ยง  
ไมํเสี่ยงเอดส์ 

เพื่อฝึกอบรมให๎ความรู๎
เกี่ยวกับโรคเอดส์ 

นักเรียน และประชาชน
จ านวน 60 คน  

- - 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู๎เข๎า 
รํวมอบรม 

ลดความเสี่ยง 
โรคเอดส์ 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ๎า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ๎าน๎อง 
นางเธอ เจ๎าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์  
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี 

เพื่อให๎สุนัขและแมว 
ได๎รับวัคซีนปูองกัน 
โรคพิษสุนัขบ๎า 

สุนัขและแมว  
ท่ีขึ้นทะเบียนขอรับวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า 

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวนสุนัข
และแมว 
ท่ีได๎รับวัคซีน 

ต าบลมดแดง
ปลอดโรคพิษ 
สุนัขบ๎า 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

5 โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมโรค
ไข๎เลือดออกและไข๎ซิก๎าอยํางยั่งยืน 

เพื่อรณรงค์ปูองกันและ
ควบคุมโรคไข๎เลือดออก 

ทุกครัวเรือนในพื้นท่ี 
ต าบลมดแดง 

- - 50,000 50,000 50,000 จ านวน
ครัวเรือน 

ลดอัตราผู๎ปุวย 
โรคไข๎เลือดออก
และไข๎ซิก๎า 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิตและสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการสํงเสริมสุขอนามัยใน
บ๎านเรือนให๎กับผูด๎๎อยโอกาส 

เพื่อ
ผู๎ด๎อยโอกาสมี
สุขภาพท่ีด ี

ผู๎ด๎อยโอกาส 
จ านวน  
7 คน 

- - 1,000 1,000 1,000 จ านวนผู๎ด๎อยโอกาส 
ที่ได๎รับการสํงเสรมิ 
สุขอนามัยใน
บ๎านเรือน 

ผู๎ด๎อยโอกาสมี
สุขอนามัยที่ด ี

ส านักปลัด 

7 โครงการสืบสานพระราชปณิธาน
สมเด็จยํา ต๎ายภัยมะเร็งเต๎านม 

เพื่อจัดกิจกรรม 
ต๎านภัยมะเร็ง
เต๎านม 

หมูํที่ 1-7 42,000 42,000 42,000 42,000 42,000 จ านวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนไดร๎ับ
ความรู๎เฝูาระวังการ
เกิดโรคมะเร็งเตา๎นม 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

8 โครงการควบคมุโรคขาดสารไอโอดีน
ตามพระราชด าริของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อจัดกิจกรรม 
สํงเสริมการ
ควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน 

หมูํที่ 1-7 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 จ านวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนไดร๎ับ
ความรู๎เฝูาระวังการ
เกิด 
โรคขาดสารไอโอดีน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

9 โครงการควบคมุโรคหนอนพยาธิ       
ตามพระราชด าริของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ๎า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

เพื่อจัดกิจกรรม 
สํงเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย 

หมูํที่ 1-7 49,000 49,000 49,000 49,000 49,000 จ านวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

แมํและเด็กได๎รับการ
สํงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัย 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

รวม 9 โครงการ - - 200,000 200,000 261,000 261,000 261,000    

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  100 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิตและสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์การเฝูาระวัง 
และปูองกันอัคคีภัย 
ในชํวงฤดูแล๎ง 

เพื่อประชาสัมพันธ์ในการ 
รํวมมือเฝูาระวังและปูองกัน
อัคคีภัยในชํวงฤดูแล๎ง 

บริเวณพื้นท่ีปุาชุมชน           
ท่ีสาธารณะ/บริเวณ
ถนนสาธารณะ  
ในพื้นท่ีต าบลมดแดง 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนกิจกรรม 
ท่ีด าเนินการ 

เกิดความรํวมมือ 
ในการเฝูาระวังและ
ปูองกันอัคคีภัยพื้นท่ี 

ส านักปลัด 
(แผนชุมชน) 

2 โครงการให๎ความชํวยเหลือ
ผู๎ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(สาธารณภัย) 

เพื่อให๎ความชํวยเหลือและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

ผู๎ประสบภัยพิบัติใน
พื้นท่ีต าบลมดแดง 

100,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 
ผู๎ประสบภัยท่ีได๎รับ 
การชํวยเหลือ 

ผู๎ประสบภัยได๎รับ 
การชํวยเหลือบรรเทา
ความเดือดร๎อน 

ส านักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมซ๎อมแผน 
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อฝึกความพร๎อม 
ในการใช๎อุปกรณ์ดับเพลิง 

พนักงานสํวนต าบล 
และประชาชนท่ัวไป 
ในพื้นท่ีต าบลมดแดง 

20,000 20,000 - - - จ านวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎ฝึกอบรมสามารถ 
ใช๎อุปกรณ์ดับเพลิง 
ได๎อยํางถูกต๎อง 

ส านักปลัด 

4 โครงการฝึกอบรม  
“อัคคีภัยปูองกันได๎  
ต๎องใสํใจไมํประมาท” 

เพื่อฝึกอบรมให๎ความรู๎ 
ในการปูองกันอัคคีภัย 

ประชาชน 
และเยาวชนในพื้นท่ี
ต าบลมดแดง 

3,000 3,000 - - - จ านวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

มีการปูองกันและ
ตระหนักถึงสาเหตุ 
ของการเกิดอัคคีภัย 

ส านักปลัด 

5 โครงการความปลอดภัยบริเวณ
หน๎าโรงเรียนบนทางหลวง
ท๎องถิ่น 

เพื่อจัดท าสัญลักษณ์จราจร 
หน๎าทางเข๎าโรงเรียน 

ร.ร.วัดวังพลับเหนือ - - 280,000 - - จ านวนจุดท่ี
ด าเนินการจัดท า
สัญลักษณ์จราจร 

ลดความเสียงตํอการ
เกิดอุบัติเหตุบริเวณ
หน๎าโรงเรียน 

กองชําง 

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  101 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิตและสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการรณรงค์ปูองกัน
อุบัติเหตุชํวงเทศกาล 
ปีใหมํ 

เพื่อประชาสัมพันธ์การ
สร๎างความปลอดภัยใน
การใช๎รถใช๎ถนน 

ประชาชนหมูํท่ี 1 – 7 
ต าบลมดแดง และผู๎สัญจร 
ไปมาในพื้นท่ีต าบลมดแดง 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนจุด 
ท่ีใช๎ในการ 

ประชาสัมพันธ์ 

การใช๎รถใช๎ถนนใน 
ชํวงเทศกาลปีใหมํ 
มีความปลอดภัย 

ส านักปลัด 
 

7 โครงการรณรงค์ปูองกัน
อุบัติเหตุชํวงเทศกาล
สงกรานต์ 

เพื่อประชาสัมพันธ์การ
สร๎างความปลอดภัยใน
การใช๎รถใช๎ถนน 

ประชาชนหมูํท่ี 1 – 7 
ต าบลมดแดง และผู๎สัญจร 
ไปมาในพื้นท่ีต าบลมดแดง 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนจุด 
ท่ีใช๎ในการ 

ประชาสัมพันธ์ 

การใช๎รถใช๎ถนนใน 
ชํวงเทศกาลสงกรานต์  

มีความปลอดภัย 

ส านักปลัด 

8 โครงการติดตั้งกล๎องวงจร
ปิดบริเวณจุดเสี่ยงภายใน
ต าบลมดแดง 

เพื่อติดต๎องกล๎องวงจร
ปิดบริเวณจุดเสียง 

บริเวณปูอมสายตรวจฯและ 
สะพาน คสล. หน๎าบ๎าน       
นายประคอง ศรีบุญเพ็ง 

- - 500,000 - - จ านวนจุด 
ท่ีด าเนินการ 

ติดกล๎องวงจรปิด 

เพื่อใช๎ในการ
ตรวจสอบอุบัติเหตุ
และอาชญากรรม 

ในพื้นท่ีเสี่ยง 

ส านักปลัด 
(แผนชุมชน) 

รวม 8 โครงการ - - 132,000 332,000 1,089,000 309,000 309,000    

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  102 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิตและสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการ อบต.มดแดง
รํวมใจหํวงใยผู๎พิการ 

เพื่อสํงเสริมคณุภาพ
ชีวิตให๎แกํผู๎พิการใน
ต าบลมดแดง 

ผู๎พิการที่ยากไร๎  
หรือขาดผูด๎ูแลในพื้นที่
ต าบลมดแดง 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวนผู๎พิการทีไ่ด๎รับ
ความชํวยเหลือ 

ผู๎พิการมีชีวิต 
ความเป็นอยู ํ
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

2 โครงการ อบต.มดแดง
รํวมใจดูแลผูส๎ูงอาย ุ

เพื่อสํงเสริมคณุภาพ
ชีวิตให๎แกํผู๎สูงอายุใน
ต าบลมดแดง 

ผู๎สูงอายุท่ียากไร๎  
หรือขาดผูด๎ูแลในพื้นที่
ต าบลมดแดง 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จ านวนผู๎พิการทีไ่ด๎รับ
ความชํวยเหลือ 

ผู๎สูงอายุมีชีวิต
ความเป็นอยู ํ
ที่ดีขึ้น 

ส านักปลดั 

รวม 2 โครงการ - - 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  103 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิตและสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 3.4 แผนงานสรา๎งความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการฝึกอบรมสตรีเรียนรู๎ 
การถนอมอาหาร 

เพื่อฝึกอบรมให๎
ความรู๎วิธีการถนอม
อาหาร 

ประชาชน 
ต าบลมดแดง 
จ านวน 40 คน 

20,000 20,000 - - - จ านวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ประชาชนรู๎จักวิธีการถนอม
อาหารไว๎รับประทาน 

ส านักปลัด 
(แผนชุมชน) 

2 โครงการเวทีประชาคมหมูํบ๎าน
เพื่อพัฒนาท๎องถิ่นและชุมชน 

เพื่อจัดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน
ในการพัฒนาท๎องถิ่น 

หมูํท่ี 1 – 7 
ต าบลมดแดง 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จ านวนหมูํบ๎านท่ีจัดเวที
ประชาคมหมูํบ๎าน 

ประชาชนมีสํวนรํวมเสนอ
ปัญหาความต๎องการพัฒนา
ท๎องถิ่น 

ส านักปลัด 
(แผนชุมชน) 

3 โครงการประชุมประชาคมต าบล เพื่อจัดประชุม
ประชาคมในระดับ
ต าบล 

ผู๎เข๎ารํวมมากกวํา 
ร๎อยละ 60/20/5  
ตามประกาศสัดสํวน 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จ านวนผู๎เข๎ารํวมการ
ประชุมประชาคมใน
ระดับต าบล 

เกิดกระบวนการมีสํวนรํวมใน
รูปแบบประชารัฐ 

ส านักปลัด 
(แผนชุมชน) 

4 โครงการสํงเสริมความรู๎เกี่ยวกับ
กระบวนการมีสํวนรํวมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี และ
การทบทวนการจัดท าแผนชุมชน 

เพื่อให๎ความรู๎ด๎านการ
จัดท าแผนพัฒนา 
ท๎องถิ่นและแผน
ชุมชน 

ประชาชนหมูํท่ี 
1 – 7 ต าบลมดแดง 

12,000 12,000 12,000 12,000 12,000 จ านวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

กํอให๎เกิดความเข๎าใจในการ          
มีสํวนรํวม ในการพัฒนา
ท๎องถิ่นและชุมชน 

ส านักปลัด 

5 โครงการแสดงนิทรรศการ      
สร๎างความโปรํงใสในการท างาน 
สํงตํอขําวสารสูํชุมชน 

เพื่อแสดงนิทรรศการ
เผยแพรํผลการปฏิบัติ 
งานและข๎อมูลขําวสาร
ของ อบต.มดแดง 

หมูํท่ี 1 – 7 
ต าบลมดแดง 

- - 15,000 2,000 2,000 จ านวนหมูํบ๎านที่มีการ
จัดแสดงนิทรรศการ 

ประชาชนไดร๎ับทราบข๎อมลู
ขําวสาร และผลการ
ปฏิบัติงานของ อบต.มดแดง 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  104 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิตและสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 3.4 แผนงานสรา๎งความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการสํงเสริมกิจกรรมของ
ชมรมผูส๎ูงอายุต าบลมดแดง 

เพื่อสํงเสริมกิจกรรม
ของชมรมผู๎สูงอาย ุ

ชมรมผูส๎ูงอาย ุ
ต าบลมดแดง 

30,000 30,000 - - - จ านวนกิจกรรม การให๎ความส าคัญกับผู๎สูงอายุ 
สํงเสริมกิจกรรมผู๎สูงอาย ุ

ส านักปลดั 
(แผนชุมชน) 

7 โครงการฝึกอบรมการท า 
ขนมไทย 

เพื่อฝึกอบรมพัฒนา
ความรู๎ และทักษะ
การท าขนมไทย 

ประชาชน 
ในพื้นที่ต าบล 
มดแดง 

- 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวนเข๎ารํวม
โครงการ 

สามารถท าขนมไทยไว๎รับประทาน 
ในครัวเรือน และมีรายได๎เสริม 

ส านักปลดั 
(แผนชุมชน) 

8 โครงการสํงเสริมการออกก าลังกาย
เพื่อสุขภาพของคนในชุมชนต าบล
มดแดง 

เพื่อสํงเสริมกิจกรรม
การออกก าลังกายเพื่อ
สุขภาพ 

ประชาชน 
ในพื้นท่ีต าบล 
มดแดง 

- 5,000 5,000 5,000 5,000 จ านวนผู๎เข๎ารํวม 
โครงการ 

คนในชุมชนมีสุขภาพรํางกายแข็งแรง 
และเกิดความสัมพันธ์อันดี 

ส านักปลัด 
(แผนชุมชน) 

9 โครงการฝึกอบรมเทคนิค 
การย๎อมผ๎า 

เพื่อให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
เทคนิคการย๎อมผ๎า 

ประชาชน 
ในพื้นท่ีต าบล 
มดแดง 

- 15,000 - - - จ านวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

สามารถย๎อมผ๎า เครื่องแตํงกาย สร๎าง
มูลคําให๎กับผลิตภัณฑ์ เป็นอาชีพเสริม 

ส านักปลัด 
(แผนชุมชน) 

10 โครงการฝึกอบรมสตรีเพื่อสํงเสริม
อาชีพพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชน 

เพื่อให๎ความรู๎ และ
สํงเสริมอาชีพ 

สตรี  
จ านวน 20 คน 

- - 15,000 15,000 15,000 จ านวนเข๎ารํวม 
โครงการ 

สตรีในต าบลมดแดงได๎รับการ
สํงเสริมอาชีพ 

ส านักปลดั 

11 โครงการสํงเสริมกิจกรรมของ
ผู๎สูงอายุ 

เพื่อสํงเสริมกิจกรรม
ให๎แกํผู๎สูงอายุ 

ผู๎สูงอาย ุ
จ านวน 100 คน 

- - 15,000 15,000 15,000 จ านวนผู๎สูงอาย ุ การให๎ความส าคัญกับผู๎สูงอายุ 
สํงเสริมของผู๎สูงอาย ุ

ส านักปลดั 
(แผนชุมชน) 

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  105 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิตและสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 3.4 แผนงานสรา๎งความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

12 โครงการสํงเสริมการสร๎างวินัย
การออมในครัวเรือน 

เพื่อสํงเสริม
วินัยการออม
ให๎กับกลุํมสตรี 
และผู๎สูงอายุ 

กลุํมสตรีและ 
ผู๎สูงอายุ  
20 คน 

- - 10,000 10,000 10,000 จ านวนสตรีและ
ผู๎สูงอายุท่ีเข๎า 
รํวมโครงการ 

สตรีและผู๎สูงอายุรู๎จัก
การออมและสร๎างวินัย
การออมให๎กับสมาชิกใน
ครัวเรือน 

ส านักปลัด 

13 โครงการสํงเสริมอาชีพ 
กลุํมจักสาน 

เพื่อสํงเสริม
อาชีพจักสาน 

ประชาชน 
ต าบลมดแดง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

มีการสํงเสริม และ
พัฒนาอาชีพกลุํมจักสาน 

ส านักปลัด 
(แผนชุมชน) 

หมูํท่ี 1 และ 5 
14 โครงการถักโคเชต์  

และนิตต้ิง 
เพื่อจัด
ฝึกอบรมการ
ถักโคเชต์  
และนิตต้ิง 

ประชาชน 
ต าบลมดแดง 

- - 20,000 - - จ านวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

มีการฝึกอบรมให๎ความรู๎
การถักโคเชต์ และนิตต้ิง 

ส านักปลัด 
(แผนชุมชน) 

หมูํท่ี 5 

15 โครงการผลิตฝาชีแฟนซี เพื่อฝึกอบรม
การผลิตฝาชี
แฟนซี 

ประชาชน 
ต าบลมดแดง 

- - - 20,000 - จ านวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

มีการฝึกอบรมให๎ความรู๎
การผลิตฝาชีแฟนซี 

ส านักปลัด 
(แผนชุมชน) 

หมูํท่ี 5 
รวม 15 โครงการ - - 71,000 126,000 136,000 123,000 101,000    

 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  106 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิตและสร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 3.5 แผนงานงบกลาง 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการจํายเบี้ยยังชีพ
ผู๎สูงอายุ 

เพื่อจํายสวัสดิการ 
คําครองชีพให๎แกํ
ผู๎สูงอายุ 

ผู๎สูงอายุท่ีมีอายุ  
60 ปีขึ้นไป  
ในต าบลมดแดง 

8,600,000 8,900,000 9,000,000 9,500,000 9,800,000 จ านวนผู๎สูงอายุ 
ท่ีได๎รับสวัสดิการ 
คําครองชีพ 

ผู๎สูงอายุได๎รับ
สวัสดิการในการ
ยังชีพ 

ส านักปลัด 
(แผนชุมชน) 

2 โครงการจํายเบี้ยยังชีพ 
คนพิการ 

เพื่อจํายสวัสดิการ 
คําครองชีพให๎แกํ
คนพิการ 

คนพิการในพื้นท่ี
ต าบลมดแดง 

1,400,000 1,430,000 1,440,000 1,728,000 1,920,000 จ านวนคนพิการ 
ท่ีได๎รับสวัสดิการ 
คําครองชีพ 

คนพิการได๎รับ
สวัสดิการในการ
ยังชีพ 

ส านักปลัด 
(แผนชุมชน) 

3 โครงการจํายเบี้ยยังชีพ 
ผู๎ปุวยเอดส์ 

เพื่อจํายสวัสดิการ 
คําครองชีพให๎แกํ 
ผู๎ปุวยเอดส์ 

ผู๎ปุวยเอดส์ 
ในพื้นท่ีต าบล 
มดแดง 

66,800 90,000 90,000 120,000 120,000 จ านวนผู๎ปุวยเอดส์ 
ท่ีได๎รับสวัสดิการ 
คําครองชีพ 

ผู๎ปุวยเอดส์ได๎รับ
สวัสดิการในการ
ยังชีพ 

ส านักปลัด 
(แผนชุมชน) 

4 สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหาร
สํวนต าบลมดแดง 

เพื่อสมทบเงิน 
เข๎ากองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ 
อบต.มดแดง 

กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ 
อบต.มดแดง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนงบประมาณ 
ท่ีสมทบเข๎า 
กองทุนฯ 

ประชาชนได๎รับ
การบริการด๎าน
สาธารณสุข 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

5 สมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนต าบลมดแดง 

เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนมี
สวัสดิการใน
ชุมชน 

กองทุน
สวัสดิการชุมชน 
ต าบลมดแดง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จ านวนงบประมาณ 
ท่ีสนับสนุน 

กองทุน
สวัสดิการชุมชน
มีความม่ันคง
มากขึ้น 

ส านักปลัด 
(แผนชุมชน) 

รวม 5 โครงการ - - 10,226,800 10,620,000 10,730,000 11,548,000 12,040,000    

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  107 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสํงเสริมการศึกษา การกีฬามุํงความเปน็เลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสให๎คุณภาพในการศึกษาทุกระดับให๎ตรงกับความต๎องการประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์

เป้าหมาย 
(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการปรับภูมิทัศนศ์ูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อพัฒนาสิ่งแวดล๎อมบริเวณศูนยฯ์ บริเวณศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.
มดแดง 

150,000 - - - - จ านวนศูนย์
ที่ด าเนินการ 

สิ่งแวดล๎อม
บริเวณศูนย์ฯ 
มีความ
สวยงาม 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการกํอสร๎างเสาธงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กฯ 

เพื่อกํอสร๎างเสาธง บริเวณหน๎าศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มดแดง 

จ านวน 
1 ต๎น 

3,000 - - - - จ านวนเสาธง
ที่กํอสร๎าง 

ศพด.อบต.มด
แดง มีเสาธง
หน๎าศูนย์ฯ 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการสนับสนุนคาํใช๎จําย
บริหารสถานศึกษา                            
(คําจัดการเรียนการสอน) 

เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษาเครื่องเลํนพัฒนาการเดก็ คํา
อุปกรณ์การเรียน คาํเครื่องแบบ
นักเรียน และคํากิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

เด็ก
นักเรียน
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

110,000 190,000 190,000 190,000 190,000 จ านวนเด็ก
นักเรียน 
ศพด. ท่ี
ได๎รับจัดสรร 

สํงเสริม
พัฒนาการ               
การเรยีนรู๎                  
ของเด็ก ศพด. 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการพัฒนาการเรยีนรู๎ของ
เด็กปฐมวัย 

เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎นวัตกรรมระดับ
ปฐมวัย 

เด็ก
นักเรียน 
ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จ านวนเด็ก
นักเรียน 
ศพด. 

เด็กนักเรยีนมี
ประสบการณ์
และพัฒนา 
การเรยีนรู๎ที่ด ี

กอง 
การศึกษาฯ 

 

แบบ ผ. 02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสํงเสริมการศึกษา การกีฬามุํงความเปน็เลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสให๎คุณภาพในการศึกษาทุกระดับให๎ตรงกับความต๎องการประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน (สภานักเรียน) 

เพื่อสร๎างเจตคติ
ที่ดีตํอการ
ปกครองระบอบ
ประชาธิไตย 

นักเรียน 
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. 

30,000 - - - - จ านวน
นักเรียนท่ีเข๎า
รํวมโครงการ 

นักเรียนมเีจตคต ิ
ที่ดีตํอระบอบ
ประชาธิไตย 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

6 โครงการวันเด็กแหํงชาต ิ เพื่อตระหนักถึง
ความส าคญัของ
เด็ก 

เด็กนักเรยีน 
ศพด. 

100,000 - - - - จ านวน
นักเรียนท่ีเข๎า
รํวมโครงการ 

มีการพัฒนา
สติปัญญาและเกดิ
ความบันเทิง 

กอง 
การศึกษาฯ 

7 โครงการสนับสนุนคาํใช๎จําย
การบริหารสถานศึกษา 
(คําอาหารกลางวัน ศพด.) 

เพื่อจัดหาอาหาร
กลางวันให๎เด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรยีน 
ศพด. จ านวน 
2 แหํง 

470,000 300,000 300,000 300,000 300,000 จ านวน 
นักเรียน 
ศพด. 

เด็กนักเรยีนได๎รับ
การสํงเสริม
โภชนาการอาหาร 

กอง 
การศึกษาฯ 

8 อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน โรงเรยีนสังกัด สพฐ. 

เพื่ออุดหนุนเป็น
คําอาหาร
กลางวันโรงเรยีน 
สังกัด สพฐ.  

ร.ร.สังกัด 
สพฐ.ในพื้นที่
ต าบลมดแดง 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จ านวน
โรงเรียน 
สังกัด สพฐ. 

เด็กนักเรยีนได๎รับ
การสํงเสริม
โภชนาการอาหาร 

กอง
การศึกษาฯ 

 
 

แบบ ผ. 02 
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 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสํงเสริมการศึกษา การกีฬามุํงความเปน็เลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสให๎คุณภาพในการศึกษาทุกระดับให๎ตรงกับความต๎องการประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

9 โครงการขอรับการสนบัสนุน
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

เพื่อเป็นคําใช๎จําย
ในการจัดซื้อหาร
เสรมิ (นม) ให๎กับ
นักเรียน 

ร.ร. สังกัด สพฐ. 
และ ศพด.  
ในพื้นที่ต าบล 
มดแดง 

900,000 900,000 900,000 900,000 
 

900,000 จ านวน
เด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรยีนได๎รับดืม่นม
ที่มีคุณภาพท่ีเพียงพอ
ตํอความต๎องการ 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

10 โครงการสํงเสริมการเรยีนรู ๎
เด็กปฐมวัย ท๎องถิ่นไทย  
ผํานการเลํน 

เพื่อจัดซื้อ สรรหา
อุปกรณ์เครื่องเลํน 

เด็กนักเรยีนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 2 แหํง  

- - 200,000 200,000 200,000 จ านวน
เด็ก
นักเรียน  

เด็กมีอุปกรณ์เครื่องเลํน
ที่เหมาะสมตามวัย และ
มีความปลอดภัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม 10 โครงการ - - 3,003,000 2,630,000 2,830,000 2,830,000 2,830,000    
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสํงเสริมการศึกษา การกีฬามุํงความเปน็เลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสให๎คุณภาพในการศึกษาทุกระดับให๎ตรงกับความต๎องการประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการกีฬาเยาวชนต าบลมดแดง
ต๎านยาเสพติด 

เพื่อสํงเสริมการเลํนกีฬา
และการออกก าลังกาย
หํางไกลยาเสพติด 

เด็ก เยาวชน 
ในพื้นที่ 

ต าบลมดแดง 

200,000 - - - - จ านวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เด็ก และเยาวชน
มีสุขภาพท่ีดี 
หํางไกลยาเสพติด 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 โครงการเยาวชนใสํใจ                  
ความปลอดภัยในครัวเรือน 

เพื่อฝึกอบรมให๎ความรู๎
ด๎านความปลอดภยัใน
ครัวเรือนแกํเยาวชน 

เยาวชนใน
ต าบลมดแดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเยาวชนท่ี
เข๎ารํวมโครงการ 

เยาวชนสามารถ
การด าเนินชีวิต
พื้นฐานใน
ครัวเรือนอยําง
ปลอดภัย 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

3 โครงการสํงเสริมอาชีพ                 
ให๎กับเยาวชน 

เพื่อฝึกอบรมสํงเสริม
อาชีพให๎กับเยาวชน 

เยาวชนใน
ต าบลมดแดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนเยาวชนท่ี
เข๎ารํวมโครงการ 

เยาวชนสามารถ
ประกอบอาชีพ  
หารายได๎เสรมิ
ให๎กับครัวเรือน 

กอง 
การศึกษาฯ 

4 โครงการเยาวชนรํวมใจ                   
แก๎ไขปัญหาขยะ 

เพื่อฝึกอบรม และ
สํงเสริมการแกไ๎ขปัญหา
ขยะให๎กับเยาวชน 

เยาวชนใน
ต าบลมดแดง 

20,000 - - - - จ านวนเยาวชนท่ี
เข๎ารํวมโครงการ 

เยาวชนให๎ความ
รํวมมือในการ
แก๎ไขปัญหาขยะ 

กอง 
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  111 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การสํงเสริมการศึกษา การกีฬามุํงความเปน็เลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสให๎คุณภาพในการศึกษาทุกระดับให๎ตรงกับความต๎องการประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5 โครงการเข๎าคํายคณุธรรม 
จริยธรรม (ฝึกศลี สมาธิ ปัญญา) 

เพื่อสํงเสริมการมี
คุณธรรมและจรยิธรรม
ของนักเรียน 

นักเรียน โรงเรียน
สังกัด สพฐ. 
 

30,000 - - - - จ านวน
นักเรียน 

นักเรียนเติบโตเป็นผู๎ใหญํ
ที่มีคุณธรรมฯ 

กอง 
การศึกษาฯ 

6 โครงการฝึกอบรมซ๎อมแผน 
ปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(ศพด.อบต.มดแดง) 

เพื่อให๎ความรู๎แกํครู 
นักเรียน และผู๎ที่
เกี่ยวข๎อง 
ด๎านการปูองกันอัคคีภัย 

ครู นักเรียน และ
ผู๎ที่เกี่ยวข๎องใน 
ศพด.อบต.มดแดง 

20,000 - - - - จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

มีความรู๎และความพร๎อม
ในการปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

กอง
การศึกษาฯ 

7 โครงการสํงเสริมวัฒนธรรม 
และภมูิปัญญาท๎องถิ่น 

เพื่อจัดกิจกรรมสํงเสรมิ
วัฒนธรรมและภมูิปัญญา
ท๎องถิ่น 

หมูํที่ 1 – 7 
ต าบลมดแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เยาวชนและประชาชน 
ในพื้นที่รํวมกันสืบสาน
วัฒนาธรรมและภมูิ
ปัญญาท๎องถิ่น 

กอง
การศึกษาฯ 
(แผนชุมชน) 

8 โครงการกีฬาต าบลมดแดงต๎าน
ยาเสพตดิ 

เพื่อสํงเสริมการเลํนกีฬา 
และการออกก าลังกาย
หํางไกลยาเสพติด 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลมดแดง 

- 150,000 150,000 150,000 150,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีสุขภาพ
ท่ีดี สร๎างความสัมพันธ์อันดี 
ในชุมชน และหํางไกล 
ยาเสพติด 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม 8 โครงการ - - 320,000 200,000 200,000 200,000 200,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลีย่นแปลงดา๎นการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสํงเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด๎านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารและการบริการประชาชน 
 5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

1 โครงการจดัท าแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได๎
ของ อปท. 

แปลงท่ีดินในเขต
ต าบลมดแดง 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 พื้นที ่Zone  
1 - 5 

การจัดเก็บรายได๎มี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

2 โครงการบริการประชาชน
จัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 

เพื่อบริการจดัเก็บภาษี
นอกสถานท่ี 

ประชาชนพ้ืนท่ี
ต าบลมดแดง 

4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 จ านวนครั้งท่ีออก
บริการนอกสถานท่ี 

การจัดเก็บภาษีได๎
ภายในก าหนด 

กองคลัง 

3 โครงการบริการประชาชน
ในวันหยุดราชการ (วันเสาร์) 

เพื่อบริการจดัเก็บภาษี
ในวันหยุดราชการ 

ประชาชนพ้ืนท่ี
ต าบลมดแดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวนวันท่ีบริการใน
วันหยุดราชการ 

การจัดเก็บภาษีได๎
ภายในก าหนด 

กองคลัง 

4 โครงการสํงบุคลากรเข๎ารบั
การฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพตามสายการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการท างานและการ
บริการประชาชน 

ผู๎บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน
สํวนต าบล และ
พนักงานจ๎าง 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 จ านวนครั้งท่ีบุคลากร
เข๎ารํวมการฝึกอบรม 

การปฏิบัติงาน
พัฒนาตามระเบียบ
ข๎อกฎหมายที่
เกี่ยวข๎อง 

ส านักปลดั 
และทุกกอง 

5 โครงการปรับขยายเวลาการ
ให๎บริการประชาชนและการ
ให๎บริการเชิงรุก 

เพื่อขยายเวลาการ
ให๎บริการประชาชน
ในชํวงพักเที่ยง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ต าบลมดแดง 

- 1,000 1,000 1,000 1,000 ความสะดวกแกํ
ประชาชนผู๎มาติดตํอ
ในชํวงพักเที่ยง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ
ติดตํอขอรับบริการ 

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลีย่นแปลงดา๎นการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสํงเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด๎านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารและการบริการประชาชน 
 5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อจัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน พัฒนา 
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน และ
พนักงานจ๎าง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

บุคลากรในองค์กรมี
การพัฒนาความรู๎ใน
การปฏิบัติงาน 

ส านักปลดั 

7 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสํวนต าบล
และพนักงานจ๎าง ผู๎มีคณุธรรมและ
จริยธรรมในการปฏิบัตริาชการและ
ให๎บริการประชาชนดีเดํน 

เพื่อสร๎างขวัญและ
ก าลังใจให๎กับ
บุคลากร 
ที่ปฏิบัติหน๎าท่ีอยํางมี
ประสิทธิผล 

พนักงาน 
สํวนต าบลและ
พนักงานจ๎าง 

3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 จ านวน 
บุคลากรที่
ได๎รับการ
คัดเลือก 

บุคลากรผู๎ปฏิบตัิงาน
ดีและมีคุณธรรม            
มีขวัญและก าลังใจ           
ในการปฏิบัติหนา๎ที ่

ส านักปลดั 

8 โครงการฝึกอบรมธรรมะ เพื่อฝึกอบรมคณุธรรม 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน 

10,000 13,500 13,500 13,500 13,500 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

สร๎างความตระหนัก
ในการปฏิบัติหนา๎ที ่

ส านักปลดั 

9 โครงการเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จ 
พระนางเจ๎าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
(วันแมํแหํงชาติ) 

เพื่อแสดงความ 
จงรักภักดีตํอสมเด็จ
พระนางเจ๎าสิริกิติฯ์ 

ทุกภาคสํวน 
ในพื้นที่ต าบล 
มดแดง 

10,000 10,000 - - - จ านวน
กิจกรรม 
ที่จัดท าข้ึน 

การรํวมกันแสดงความ
จงรักภักดีส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

ส านักปลดั 
(แผนชุมชน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลีย่นแปลงดา๎นการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสํงเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด๎านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารและการบริการประชาชน 
 5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

10 โครงการเพื่อปกปูองสถาบันส าคญัของชาติ เพื่อแสดงความจงรัก 
ภักดีตํอสถาบันฯ 

ทุกภาคสํวน 
ในพื้นท่ีต าบล 
มดแดง 

50,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
กิจกรรม 
ท่ีจัดท าขึ้น 

การรํวมแสดงความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
ส าคัญของชาติ 

ส านักปลัด 

11 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระบรมราชชนีพันปีหลวง (วันแมํแหํงชาติ) 

เพื่อแสดงความ 
จงรักภักดี และระลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

ทุกภาคสํวน 
ในพื้นท่ีต าบล 
มดแดง 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
กิจกรรม 
ท่ีจัดท าขึ้น 

การรํวมกันแสดงความ
จงรักภักดีส านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ 

ส านักปลัด 
(แผนชุมชน) 

12 โครงการวันคล๎ายวันพระบรมราชสมภพ 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอ
ดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติ และวัน
พํอแหํงชาติ) 

เพื่อแสดงความ 
จงรักภักดี และระลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

ทุกภาคสํวน 
ในพื้นท่ีต าบล 
มดแดง 

- 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
กิจกรรม 
ท่ีจัดท าขึ้น 

การรํวมกันแสดงความ
จงรักภักดีส านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ 

ส านักปลัด 
(แผนชุมชน) 

13 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิราลงกรณ 
พระวชริเกลา๎เจ๎าอยูหํัว 

เพื่อแสดงความ 
จงรักภักดี และระลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

ทุกภาคสํวน 
ในพื้นท่ีต าบล 
มดแดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จ านวน
กิจกรรม 
ท่ีจัดท าขึ้น 

การรํวมกันแสดงความ
จงรักภักดีส านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ 

ส านักปลัด 
(แผนชุมชน) 

14 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ๎า
สทุิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี

เพื่อแสดงความ 
จงรักภักดี และระลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

ทุกภาคสํวน 
ในพื้นท่ีต าบล 
มดแดง 

- 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
กิจกรรม 
ท่ีจัดท าขึ้น 

การรํวมกันแสดงความ
จงรักภักดีส านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ 

ส านักปลัด 
(แผนชุมชน) 

 

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

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลีย่นแปลงดา๎นการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสํงเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด๎านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารและการบริการประชาชน 
 5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

15 โครงการจดัซื้อพร๎อมติดตั้งเครื่องเสียง
ประชาสมัพันธ์ติดรถยนต ์

เพื่อจัดซื้อพร๎อมตดิตั้ง
เครื่องเสยีงประชาสมัพันธ์ 
ติดรถยนต ์

จ านวน 1 ชุด 30,000 - - - - มีการตดิตั้ง
เครื่องเสยีง 
ที่ได๎
มาตรฐาน 

การเผยแพรํข๎อมลู
ขําวสารระชาสมัพันธ์
อยํางทั่วถึง 

ส านักปลดั 

16 โครงการฝึกอบรมความรู๎ทางกฎหมาย
ทั่วไป 

เพื่อจัดฝึกอบรมให๎ความรู๎
ความเข๎าใจ สาระส าคัญ
ของกฎหมายการบริหาร
จัดการงานของ อปท. 

คณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงานและ
ประชาชนท่ัวไป 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
ฝึกอบรม 

เกิดความร๎ูความเขา๎ใจใน
การปฏิบัติงาน และการ
ติดตํอประสานงานระหวําง
องค์กร และประชาชน 

ส านักปลดั 

17 โครงการถมดินบรเิวณที่ท าการองค์การ
บริหารสํวนต าบลมดแดง 

เพื่อถมดินบริเวณที่ท าการ 
อบต.มดแดง 

ขนาดพื้นท่ี  
3 งาน  
69 ตารางวา 

255,500 - - - - ปริมาตรดิน
ที่ใช๎การถม
ที่ดิน 

ปรับพื้นท่ีบริเวณที่ท าการ
องค์การบริหารสํวนต าบล
มดแดง 

ส านักปลดั 

18 โครงการติดผา๎มํานห๎องประชุมสภา 
และห๎องผู๎บริหาร 

เพื่อติดผ๎ามํานห๎องประชุม
สภาและห๎องผู๎บริหาร 

จ านวน 2 ห๎อง 50,000 - - - - จ านวนห๎อง มีภูมิทัศน์ภายในท่ีสวย
งานและชํวยบังแสง 

ส านักปลดั 

19 โครงการปรับปรุงห๎องผู๎บริหาร เพื่อปรับปรุงฝาผนังภายใน
ห๎องผู๎บริหาร 

จ านวน 1 ห๎อง - 50,000 - - - จ านวนห๎อง มีภูมิทัศน์ภายในห๎องที่
สวยงาม 

ส านักปลดั 

 

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

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การน าการเปลีย่นแปลงดา๎นการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การสํงเสริมสถาบันของชาติและการน าการเปลี่ยนแปลงด๎านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารและการบริการประชาชน 
 5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วดั 
(KPI) 

ผลท่ีคาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

20 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระเจ๎าอยํูหัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

เพื่อแสดงความ 
จงรักภักดี และระลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

ทุกภาคสํวน 
ในพื้นที่ต าบล 
มดแดง 

30,000 30,000 - - - จ านวน
กิจกรรม 
ที่จัดท าขึ้น 

การรํวมแสดงความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

ส านักปลัด 
(แผนชุมชน) 

21 โครงการรวมใจภักดิ์ รักสามัคคี  
สดุดีพระบาทสมเด็จพระ 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เพื่อแสดงความจงรัก 
ภักดี และระลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ 

ทุกภาคสํวน 
ในพื้นที่ต าบล 
มดแดง 

20,000 20,000 - - - จ านวน
กิจกรรม 
ที่จัดท าขึ้น 

การรํวมแสดงความ
จงรักภักดีตํอสถาบัน
ส าคัญของชาต ิ

ส านักปลัด 
(แผนชุมชน) 

22 โครงการส ารวจความพึงพอใจ 
ของผู๎รับบริการที่มีตํอการ
ให๎บริการของ อบต.มดแดง 

เพื่อศกึษาระดับความ 
พึงพอใจในการให๎ 
บริการของอบต.ฯ 

ประชาชนใน
ต าบลมดแดง 
400 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ระดับความ 
พึงพอใจ
ของผู๎รับ 
บริการ 

ทราบถึงระดับความ
พึงพอใจเพือ่น ามา
ปรับปรุงการให ๎
บริการของ อบต. 

ส านักปลัด 

23 โครงการปรับปรุงอาคารทีท่ าการ
องค์การบริหารสํวนต าบลมดแดง 

เพื่อปรับปรุงอาคาร 
ที่ท าการองค์การฯ 

อาคารที่ท า
การ อบต. 
มดแดง 

- - 125,000 - - พื้นทีท่ี่
ด าเนินการ 

อาคารส านกังาน
ได๎รับการปรับปรุง 

ส านักปลัด 

24 โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณ
อาคารที่ท าการองค์การบริหาร
สํวนต าบลมดแดง 

เพื่อปรับภูมทิัศน์ 
บริเวณรอบอาคาร 
ที่ท าการฯ 

บริเวณ 
ที่ท าการฯ 

- - 70,000 - - พื้นทีท่ี่
ด าเนินการ 

ภูมิทัศน์บริเวณอบต.
มดแดง มีความ
สวยงามเป็นระเบียบ 

ส านักปลัด 

รวม 24 โครงการ - - 1,643,000 1,372,000 1,457,000 1,262,000 1,262,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน     
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคณุภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการปูองกันและเฝาูระวัง
เด็กจมน้ าในชํวงเวลาปดิภาค
เรียน 

เพื่อให๎เด็กและเยาวชน
ออกก าลังกายทางน้ าได๎
อยํางถูกต๎อง เข๎าใจถึงการ
ชํวยเหลือตนเองที่ถูกต๎อง 

เด็ก 
และเยาวชน

จ านวน 30 คน 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม

การ
ฝึกอบรม 

เด็กและเยาวชน สามารถเอา
ชีวิตรอดจากการจมน้ า และ
ชํวยเหลือผู๎ประสบภัยจากการ
จมน้ าได๎อยํางถูกวิธียิ่งขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
(งบประมาณจาก
กองทุน สปสช.
อบต.มดแดง) 

รวม 1 โครงการ - - 25,000 25,000 25,000 25,000 25,000    
 

3.4 แผนงานสรา๎งความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค ์
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑ โครงการการปูองกันและ
แก๎ไขปัญหาการมีเพศสัมพันธ์
กํอนวัยอันควรการตั้งครรภ์
ในวัยรุํน 

เพื่อฝึกอบรมให๎ความรู๎ 
สร๎างความเข๎าใจ และ
ความเข๎มแข็งใน
ครอบครัว  

จ านวน 30 คน 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม

การ
ฝึกอบรม 

เด็กและเยาวชน ตลอดจนสตรี
และสถาบันครอบครัวเกิด
ความเข๎าใจในการรํวมกันสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎เกิดขึ้นใน
ครอบครัว 

ส านักปลดั 
(งบประมาณจาก
กองทุน สปสช.
อบต.มดแดง) 

รวม 1 โครงการ - - 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000    

 

แบบ ผ. 02/1 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารสํวนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 
 

บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารทั่วไป) 

คํา
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช๎ในงาน
ราชการของ 
ส านักปลดั 

1) ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน มอก.  
    จ านวน 6 ตู๎ 
2) ตู๎เก็บเอกสารบานกระจก 2 บานเลื่อน 
    จ านวน 1 ตู๎ 
3) บอร์ดประชาสัมพันธ์ ขนาด 120 x 150 ซม.   
    จ านวน 1 อัน 
4) พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาดไมตํ่ ากวํา 18 น้ิว 
    จ านวน 3 ตัว 
5) เก๎าอี้นวมท างานขา 5 แฉก มีเท๎าแขน ปรับสูงต่ าได๎  
    จ านวน 1 ตัว 
6) โต๏ะท างานขนาด 5 ฟุต พร๎อมกระจก  
    ขนาด W153 x D77 x H75 cm จ านวน 1 ตัว 

16,500 
 

5,500 
 

3,500 
 

6,000 
 

- 

- 
 
- 
 
- 
 

- 
 

4,000 

5,500 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

5,500 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

5,500 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

ส านักปลดั 
 

   ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช๎ในงาน
ราชการของ
ส านักปลดั 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  
    (จอภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) จ านวน 2 ชุด 
2) เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA จ านวน 2 เครื่อง 
3) อุปกรณ์อํานบตัรแบบเอนกประสงค์  
    (Smart Card Reader) จ านวน 1 เครื่อง 

- 
 
- 
- 

60,000 
 

11,800 
1,000 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

ส านักปลดั 

 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารสํวนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป 
(งานบริหารทั่วไป) 

คํา
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ไฟฟูา 
และวิทย ุ

เพื่อใช๎ในงาน
ราชการของ 
ส านักปลดั 

จัดซ้ือเครื่องเสียงประชาสัมพันธติ์ดรถยนต์พร้อมติดต้ัง 
1) ชุดปากฮอร์น จ านวน 4 ชุด 
2) เครื่องขยายเสียง จ านวน 1 เครื่อง 
3) ไมโครโฟนสาย จ านวน 1 ตัว 

 
5,600 

12,000 
1,200 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

ส านักปลดั 
 

     4) ชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสยีงชนิดไรส๎าย  
    จ านวน 7 ชุด 

490,000 490,000 - - - ส านักปลดั 

   ครุภณัฑ ์
งานบ๎านงานครัว 

เพื่อใช๎ในงาน
ราชการของ
ส านักปลดั 

จัดซ้ือพร้อมติดผ้าม่านชนิดเน้ือผ้าหนาลื่นเป็นเงา  
โดยมีขนาดดังน้ี 
1) ผ๎ามํานห๎องประชุม ขนาด 250 x 220 ซม.  
   จ านวน 4 ชุด 

2) ผ๎ามํานห๎องประชุม ขนาด 96 x 190 ซม.  
   จ านวน 2 ชุด 
3) ผ๎ามํานห๎องผู๎บริหารท๎องถิ่น ขนาด 250 x 190 ซม.   
   จ านวน 3 ชุด 
4) ผ๎ามํานห๎องผู๎บริหารท๎องถิ่น ขนาด 190 x 190 ซม.  
   จ านวน 1 ชุด  

 
 

15,000 
 

3,000 
 

11,000 
 

3,000 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

ส านักปลดั 

   ครุภณัฑ์
ยานพาหนะ 
และขนสํง 

เพื่อใช๎ในงาน
ราชการของ
ส านักปลดั 

1) เรือท๎องแบน ไฟเบอร์กลาส ขนาดไมตํ่ ากวํา 17 ฟุต  
    พร๎อมเครื่องยนต์ และอุปกรณป์ระกอบประจ าเรือ   
    จ านวน 1 ล า (ตามโครงการก าจัดผักตบชวาอยําง 
    ยั่งยืนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น) 

80,000 - - - - ส านักปลดั 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารสํวนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

2 บริหารทั่วไป 
(งานบริหารงานคลัง) 

คํา 
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช๎ในงาน
ราชการของ 
กองคลัง 

1) ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน มอก.   
    จ านวน 15 ตู ๎
2) ตู๎เหล็กเก็บเอกสารบานเปิดกระจกใส 
    จ านวน 23 ตู ๎
3) ตู๎เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง 
    จ านวน 15 ตู ๎
4) ตู๎เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทบึสูง จ านวน 2 ตู ๎
5) ตู๎เหล็กเก็บเอกสารรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน 
    ด๎วยระบบ KNOCK DOWN ขนาด CPT 8  
    จ านวน 1 ตู๎ 
6) เก๎าอี้นวมท างานขา 5 แฉก มีเท๎าแขน ปรับสูงต่ าได๎  
    จ านวน 2 ตัว 

16,500 
 

16,500 
 

16,500 
 

11,000 
- 
 
 
- 

16,500 
 

27,500 
 

16,500 
 

- 
- 

 
 

7,000 

16,500 
 

27,500 
 

16,500 
 

- 
90,000 

 
 

- 

16,500 
 

27,500 
 

16,500 
 

- 
- 

 
 

- 

16,500 
 

27,500 
 

16,500 
 

- 
- 

 
 

- 
 

กองคลัง 

   ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช๎ในงาน
ราชการของ
กองคลัง 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับประมวลผล แบบท่ี 2  
    (ขนาดจอไมํน๎อยกวํา 19 น้ิว) จ านวน 3 ชุด 
2) เครื่องส ารองไฟ ขนาด 1 kvA จ านวน 3 เครื่อง 
3) อุปกรณ์อํานบตัรแบบเอนกประสงค์  
    (Smart Card Reader) จ านวน 1 เครื่อง 
4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก ส าหรับประมวลผล 
    จ านวน 2 เครื่อง 

30,000 
 

5,800 
- 
 
- 

- 
 
- 

1,000 
 
- 

30,000 
 

5,800 
- 
 

22,000 

30,000 
 

5,800 
- 
 

22,000 

- 
 

- 
- 
 
- 

กองคลัง 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 
องค์การบริหารสํวนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 รักษาความสงบ
ภายใน 

คํา
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
เครื่อง
ดับเพลิง 

เพื่อใช๎ในงาน
ปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย 

1) เครื่องสูบน้ าดับเพลิงหาบหาม ขนาดไมตํ่ ากวํา 
    70 แรงม๎า พร๎อมอุปกรณ์ จ านวน 1 เครื่อง 

2) หัวฉีดดับเพลิงด๎ามปืนปรับปรมิาณน้ าได๎ 4 ระดับ  
    มีซี่ฟันสแตนเลส จ านวน 1 หัว 
3) ทํอดูดน้ าดับเพลิงตัวหนอน ขนาด 3.5 น้ิว  
    ยาว 9 เมตร จ านวน 1 ทํอ 
4) สายสํงน้ าดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ 3 ช้ัน  
    ขนาด 1.5 น้ิว จ านวน 2 เส๎น 
5) สายสํงน้ าดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ 3 ช้ัน  
    ขนาด 2.5 น้ิว ยาว 20 เมตร จ านวน 2 เส๎น 

500,000 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 

30,000 
 

18,000 
 

24,000 
 

30,000 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

ส านักปลดั 

4 สร๎างความ
เข๎มแข็งของชุมชน 

คํา
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช๎ในงาน
ราชการ 

1) บอร์ดจดันิทรรศการ จ านวน 1 บอร์ด - - 10,000 - -  

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารสํวนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 เคหะและชุมชน คํา
ครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ ์
ส านักงาน 

เพื่อใช๎ในงาน
ราชการของ 
กองชาํง 

1) ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน มอก.  2 ตู ๎
2) ตู๎เก็บเอกสารบานกระจก 2 บานเลื่อน 2 ตู๎ 

  11,000 
11,000 

   

   ครุภัณฑ ์
ไฟฟูา 
และวิทยุ 

เพื่อติดตั้งเสา
หอกระจายขําว
และงานระบบ
เสียงตามสาย 

โครงการตดิตั้งเสาหอกระจายขา่วและงานระบบเสยีงหอ
กระจายข่าวและเสียงตามสาย หมู่ที่ 1,4 และ 7 
1) ชุดเคร่ืองขยายเสียงหอกระจายขําวเสียงตามสาย  
    และเสาหอกระจายขาํวพร๎อมตดิต้ัง จ านวน 3 ชุด 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

600,000 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

กองชาํง 

   ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช๎ในงาน
ราชการของ 
กองชาํง 

1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2  
    (จอภาพขนาดไมํน๎อยกวาํ 19 น้ิว) จ านวน 1 ชุด 
2) เคร่ืองส ารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เคร่ือง 
3) อุปกรณ์อํานบัตรแบบเอนกประสงค์  
    (Smart Card Reader) จ านวน 1 เคร่ือง 

- 
 

- 
- 

30,000 
 

5,900 
1,000 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

กองชาํง 

   ครุภัณฑ์
ยานพาหนะฯ 

เพื่อใช๎ในงาน
ซํอมแซมไฟฟูา 

1) รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลกิพร๎อมกระเช๎าซํอมไฟฟาู  
    จ านวน 1 คัน 

- 2,800,000 - - - กองชาํง 

   ครุภัณฑ์ส ารวจ เพื่อใช๎ในงานวัด
ระยะถนน คู 
คลองในพื้นที ่

1) เทปวัดระยะ ความยาว 100 เมตร จ านวน 1 อัน 
2) ล๎อวัดระยะทาง สามารถวัดระยะทางไดถ๎ึง  
    10 กิโลเมตร จ านวน 1 ตัว 

4,000 
7,000 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

กองชาํง 

6 การพาณิชย์ คํา
ครุภัณฑ ์

ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อใช๎ในกิจการ
ประปา ของ
อบต.มดแดง 

1) เคร่ืองสูบน้ า แบบหอยโขํง ชนิดมอเตอร์ไฟฟูา  
    สูบน้ าได๎ 1,100 ลิตรตํอนาที จ านวน 1 เคร่ือง 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 กองชาํง 

 

แบบ ผ. 03 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  123 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารสํวนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

7 สาธารณสุข คํา
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เพื่อใช๎ในงาน
ราชการของกอง
สาธารณสุขฯ 

1) ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน มอก.  
    จ านวน 4 ตู๎ 
2) ตู๎เก็บเอกสารบานกระจก 2 บานเลื่อน 
    จ านวน 4 ตู๎ 

11,000 
 

11,000 

- 
 
- 

5,500 
 

5,500 

- 
 
- 

5,500 
 

5,500 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

   ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช๎ในงาน
ราชการของกอง
สาธารณสุขฯ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี 2  
    (จอภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด 
2) เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เครื่อง 
3) อุปกรณ์อํานบตัรแบบเอนกประสงค์  
    (Smart Card Reader) จ านวน 1 เครื่อง 

- 
 

- 
- 

30,000 
 

5,900 
1,000 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

- 
 
- 
- 

กอง
สาธารณสุขฯ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารสํวนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 การศึกษา คํา
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ์ส านักงาน  เพื่อใช๎ในงาน
ราชการของ 
กองการศึกษาฯ 

1) ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน มอก. 
    จ านวน 4 ตู๎ 
2) โต๏ะพับเอนกประสงค์ขาพับได๎ ขนาด 180 x 60  
    x 75ซม. จ านวน 2 ตัว 
3) โต๏ะคอมพิวเตอร์ ขนาด 120 x 60 x 75 ซม.  
    จ านวน 1 ตัว 
4) เก๎าอี้นวมท างานขา 5 แฉก มีเท๎าแขน  
    ปรับสูงต่ าได๎ จ านวน 2 ตัว 
5) พัดลมโคจรติดเพดาน ขนาดไมตํ่ ากวํา 18 น้ิว  
    จ านวน 8 ตัว 
6) โต๏ะท างาน ขนาด 4 ฟุต พร๎อมกระจก  
    จ านวน 1 ตัว 
7) เก๎าอี้นวมท างานขา 5 แฉก ปรบัสูงต่ าได๎  
    จ านวน 2 ตัว 
8) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน แบบแขวน 
ขนาด 24,000 บีทียู จ านวน 2 เครื่อง 
9) โต๏ะโรงอาหารเด็ก ขนาด 6 ท่ีนั่ง จ านวน 6 ชุด 

16,500 
 

4,000 
 

3,000 
 

7,000 
 

16,000 
 

- 
 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

5,500 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 

4,500 
 

7,000 
 

64,800 
 

20,000 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

กอง 
การศึกษาฯ 
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บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) 

องค์การบริหารสํวนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา หนํวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 การศึกษา คํา
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
ไฟฟูา 
และวิทย ุ

เพื่อใช๎ในงาน
ราชการของ 
กองการศึกษาฯ 

1) เครื่องเสียงเคลื่อนที่ พร๎อมแอมป์ในตัว ขนาด    
    ไมํต่ ากวํา 8 น้ิว ไมตํ่ ากวํา 30 วัตต์ มีแบตเตอรี ่
    ในตัว มีบลูทูธ USB/SD Card พร๎อมไมโครโฟน  
    จ านวน 1 ชุด 
2) โทรโขํง ก าลังขับไมํต่ ากวํา 80 วัตต์ ขนาดฮอร์น 
    เส๎นผําศูนย์กลาง ไมตํ่ ากวํา 230 x 350 มม. 
    มีด๎ามจับ พร๎อมสายสะพาย จ านวน 1 ตัว 

6,500 
 
 
 

2,000 

- - - - กอง
การศึกษาฯ 

   ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพรํ  

เพื่อใช๎ในงาน 
กองการศึกษาฯ 

1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ขนาด 55 น้ิว   
   จ านวน 1 เครื่อง 

32,000 - - - - กอง 
การศึกษาฯ 

   ครุภณัฑ ์
คอมพิวเตอร ์

เพื่อใช๎ในงาน
ราชการของ 
กองการศึกษาฯ 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก ส าหรับประมวลผล  
    จ านวน 1 เครื่อง 
2) อุปกรณ์อํานบตัรแบบเอนกประสงค์  
    (Smart Card Reader) จ านวน 1 เครื่อง 

21,000 
 

- 

- 
 
1,000 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

กอง
การศึกษาฯ 

   ครุภณัฑ ์
งานบ๎าน 
งานครัว 

เพื่อใช๎ในงาน
ราชการของ 
กองการศึกษาฯ 

1) มุ๎งลวด จ านวน 13 ชุด 

2) ผ๎ามําน จ านวน 13 ชุด 
- 

35,300 
- 
- 

50,000 
- 

- 
- 

- 
- 

กอง 
การศึกษาฯ 

     รวม 8 แผนงาน 1,454,900 3,540,100 1,140,600 153,800 107,000  

แบบ ผ. 03 
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ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นนั้น จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต๎องติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร์ และในการประเมินแผนนั้นจะต๎องด าเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น           
แจ๎งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 52931 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2561  เรื่อง ซักซ๎อมแนวทาง
การทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น  (พ..ศ. 2561 – 2565) ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548 แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)               
พ.ศ. 2561 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด๎วย 
 1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
 1. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน 
 1. ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย 
 (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 10 คะแนน 
 (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
 (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
 (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
 (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
 (6)  เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
 (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
 (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
 (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  
 คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่น
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน) 
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข๎อมูลสภาพทั่วไปและข๎อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย 60 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี ้
(1) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ตั้งของหมูํบ๎าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหลํงน้ า ลักษณะของไม๎/ปุาไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชํน  ข๎อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และ
ชํวงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เชํน การคมนาคมขนสํง การ
ไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การทํองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุํมอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ  

(2) 
 

 

(6) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท๎องถิ่น ภาษาถิ่น สินค๎าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ า ปุาไม๎ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การส ารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นหรือ
การใช๎ข๎อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท๎องถิ่น โดยใช๎กระบวนการรํวมคิด  รํวมท า รํวม
ตัดสินใจ รํวมตรวจสอบ รํวมรับประโยชน์ รํวมแก๎ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อแก๎ปัญหาส าหรับการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจ
หน๎าท่ีขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(3)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล๎องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นโยบายของ
ผู๎บริหารท๎องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand 4.0  

20 
(5 ) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช๎ 
ผลของการบังคับใช๎ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ตํอ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น 

(3)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน การสํงเสริม
อาชีพ กลุํมอาชีพ กลุํมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุํมตํางๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยูํท่ัวไป เป็นต๎น 

(3)  

(5) การวิ เคราะห์สิ่งแวดล๎อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติตํางๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลตํอ
สิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจสํงผลตํอการด าเนินงานได๎แกํ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดอํอน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร์  
3 . 1  ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง สํ ว น
ท๎องถิ่น 
 
 
 
3 . 2  ยุ ท ธ ศ า ส ตร์ ข อ ง
อ ง ค์ ก ร ป ก ค ร อ ง สํ ว น
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี ้
สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของ
อ งค์ ก ร ปก คร อง สํ ว นท๎ อ ง ถิ่ น  แ ละ เ ช่ื อม โ ย งห ลั ก ปร ะช า รั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ   
และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคล๎องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของ
ท๎องถิ่น  และยุทธศาสตร์จั งหวัด  และเ ช่ือมโยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผํนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล      
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
3. ยุทธศาสตร์ (ตํอ)  
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เปูาประสงค์ของแตํ
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
ต๎องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท๎องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให๎เห็นชํองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องท าตามอ านาจหน๎าที่
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะน าไปสูํการบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให๎เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให๎บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล๎องและสนับสนุน
ตํอกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 
 

 

ความมุํงมั่นอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพื่อให๎บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ที่จะน าไปสูํผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 

แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุํงหมายใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจากเปู าประสงค์  ตั ว ช้ีวัด             
คําเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสูํการจัดท าโครงการพัฒนา
ท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกลําว 

(5) 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุํม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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 2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด๎วย 
 1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
 2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
 3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
 4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10 คะแนน 
 5. โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด๎วย 
  (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
  (2)  ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ  5 คะแนน 
  (3)  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง 5 คะแนน 
  (4)  โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
  (5)  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
   แหํงชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
  (6)  โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
  (7)  โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
  (8)  โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
   ภายใต๎หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
  (9)  งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
  (10)  มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
  (11) มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวําจะได๎รับ 5 คะแนน 
  (12) ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
  คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได๎เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องและขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่น
ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ไมํควรน๎อยกวําร๎อยละ 80 (80 คะแนน)  
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     แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด๎วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล๎องกับโครงการ (5) 
    5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แหํงชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล๎องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก๎ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร๎างให๎ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต๎หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวําจะได๎รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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 แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความ
สอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็น
การ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

1.การสรุป
สถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น (ใช๎การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตํอการพัฒนา อยํางน๎อยต๎องประกอบด๎วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ , ด๎านสังคม, ด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2 .  ก า ร
ประเมินผล
ก า ร น า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช๎ตัวเลขตํางๆ เพื่อน ามาใช๎วัดผลในเชิงปริมาณ เชํน 
การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองวําเป็นไป
ตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว๎หรือไมํจ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได๎ก าหนดไว๎
เทําไหรํ จ านวนท่ีไมํสามารถด าเนินการได๎มีจ านวนเทําไหรํ สามารถอธิบาย
ได๎ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท๎องถิ่นตามอ านาจ
หน๎าท่ีที่ได๎ก าหนดไว๎ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3 .  ก า ร
ประเมินผล
ก า ร น า
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคตํางๆ มาใช๎เพื่อวัดวําภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่นั้นๆ  ตรงตํอความต๎องการของประชาชนหรือไมํและ
เป็นไปตามอ านาจหน๎าที่หรือไมํ ประชาชนพึงพอใจหรือไมํ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การด าเนินการตํางๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต๎อง คงทน ถาวร 
สามารถใช๎การได๎ตามวัตถุประสงค์หรือไมํ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได๎รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสํวนราชการหรือหนํวยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ มีความสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในมิติตํางๆ จนน าไปสูํการ
จัดท าโครงการพัฒนาท๎องถิ่นโดยใช๎ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดตํอกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ ที่สอดคล๎องกับการแก๎ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล๎องกับโครงการ 
 
 
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มี ความ
ชั ด เ จ น น า ไ ป สูํ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได๎ถูกต๎อง 
 
 
5 .4  โคร งการมี ความ
ส อ ด ค ล๎ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ปี 
 
 
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มี ความ
สอดคล๎องกับแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แหํงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โคร งการมี ความ
สอดคล๎องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองตํอแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและด าเนินการเพื่อให๎การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นท่ีก าหนดไว๎ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุํงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อํานแล๎วเข๎าใจได๎วําจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มี วั ตถุ ประสงค์ ชั ด เจน (clear objective)  โครงการต๎ องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล๎องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล๎องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการด าเนินงานต๎องสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได๎ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

สภาพที่อยากให๎เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต๎องไปให๎ถึงเปูาหมายต๎อง
ชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเทําไร  กลุํมเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยํางไร กลุํมเปูาหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให๎ชัดเจนวําโครงการนี้จะท าที่ไหน  เริ่มต๎นในชํวงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุํมเปูาหมายของโครงการ หากกลุํมเปูาหมายมีหลาย
กลุํม ให๎บอกชัดลงไปวําใครคือกลุํมเปูาหมายหลัก ใครคือกลุํมเปูาหมายรอง 

(5) 
 

 

โครงการสอดคล๎องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร๎างความสามารถใน
การแขํงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร๎างศักยภาพคน (4) การสร๎าง
โอกาสความเสมอภาคและเทําเทียมกันทางสังคม (5) การสร๎างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให๎เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

 

โครงการมีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต๎ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสูํการ
ปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน 5 ปีที่ตํอยอดไปสูํผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต๎แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแขํงขันและการหลุดพ๎นกับดักรายได๎ปานกลางสูํรายได๎สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชํวงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร๎าง
สังคมสูงวัยอยํางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม           
(4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร๎าง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม 
(6) การบริหารราชการแผํนดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจ 
ไปสูํ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด๎วย
นวัตกรรม ท าน๎อย ได๎มาก เชํน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค๎า โภคภัณฑ์ 
ไปสูํสินค๎าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการขับเคลื่อนด๎วยเทคโนโลยี ความคิดสร๎างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน๎นภาคการผลิตสินค๎า ไปสูํการเน๎น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิด
สร๎างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล๎วตํอยอดความได๎ เปรียบเ ชิง เปรียบเทียบ เ ชํน ด๎ านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ตํอ) 
5.7 โครงการสอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับห๎วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได๎ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท๎องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมํสามารถแยกสํวนใด
สํวนหนึ่งออกจากกันได๎ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท๎องถิ่นต๎องเป็น
โครงการเช่ือมตํอหรือเดินทางไปด๎วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได๎
ก าหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแกไ๎ขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร๎างให๎ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน           
ภายใต๎หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต๎พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ด าเนินการเองหรือรํวมด าเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได๎ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต๎องการเพื่อให๎เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให๎ท๎องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท๎องถิ่นที่พัฒนาแล๎ว ด๎วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท๎องถิ่น  

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล๎องกับเปาูหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการ
จัดท าโครงการได๎แกํ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)          
(4) ความเหลื่อมล้ าในการพัฒนาท๎องถิ่น น าไปสูํความยุติธรรม (Equity)   
(5) ความโปรํงใส (Transparency) 

(5) 
 
 

 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต๎องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับโครงการ
ถูกต๎องตามหลักวิชาการทางชําง หลักของราคากลาง ราคากลางท๎องถิ่น 
มีความโปรํงใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได๎ในเชิงประจักษ์                

(5) 
 

 

5.11 มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวาํจะได๎รับ 

มีการก าหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได๎ (measurable) ใช๎บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช๎บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได๎ เชํน การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร๎อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได๎รับ (การคาดการณ์ คาดวําจะได๎รับ) 

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คาดวําจะได๎รับ 
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได๎รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได๎จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล๎องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว๎ การได๎ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต๎อง
เทํากับวัตถุประสงค์หรือมากกวําวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได๎และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได๎ 
(3) ระบุสิ่งที่ต๎องการด าเนินงานอยํางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได๎ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล๎องกับความเป็นจริง 
(5) สํงผลตํอการบํงบอกเวลาได๎ 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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 3.  สรุปผลการพัฒนาท๎องถิ่น 
  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
         โดยใช๎รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่ งสามารถแสดงได๎ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข๎อมูล               
ตําง ๆ จากเลือกใช๎แบบส าหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
 1. ใช๎แบบส าหรับการติดและประเมินผลเชิงประมาณและคุณภาพ 
 (1) แบบตัวบํงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
 (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & 
Norton   
 (3) แบบมุํงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
 (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
 (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
 (6) แบบการประเมินโดยใช๎วิธีการแก๎ปัญหาหรือเรียนรู๎จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving 
Method  
 (7) แบบการประเมินแบบมีสํวนรํวม (Participatory Methods)  
 (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
 (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
 (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
 (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นก าหนดขึ้น ทั้งนี้ต๎องอยูํภายใต๎กรอบตามข๎อ (1)-
(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได๎ 
 2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได๎จริง ๆ คืออะไร คําใช๎จําย (Cost) เวลา  
(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว๎หรือไมํ 
 7..3 ประชาชนได๎ประโยชน์อยํางไรหรือราชการได๎ประโยชน์อยํางไร 
 7.4 วัดผลนั้นได๎จริงหรือไมํ หรือวัดได๎เทําไหรํ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
 7.5 ผลกระทบ (Impact)  
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 4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1) เกิดการพัฒนาที่ลําช๎า เพราะการด าเนินงานตําง ๆ ขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องผําน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ๎อน 
 2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนํายกับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่มีความยุํงยากมากขึ้น
 3) ปัญหาอาจไมํได๎รับการแก๎ไขอยํางตรงจุด เพราะข๎อจ ากัดของระเบียบ/กฎหมาย ที่ปฏิบัติได๎ยาก
และบางเรื่องอาจไมํสามารถปฏิบัติได๎   
 4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1) การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น ควรพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดท า
แผนพัฒนาท๎องถิ่นและให๎มีความสอดคล๎องกัน 
 2) การจัดท าแผนพัฒนาท๎องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานการณ์คลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่นสี่ปี 
 3) องค์การบริหารสํวนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให๎เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจใน                    
แตํละด๎านที่จะด าเนินการ ซึ่งจะชํวยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด รวมถึงการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจําย
เป็นรายการใหม ํ
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“....จะขอเดินตามรอยเทา้พ่อไป เหน่ือยยากเพียงไหน ไม่ท าใหพ้่อผดิหวัง...” 

ชาวมดแดงรว่มใจเดนิตามรอยเทา้พอ่ 

ด าเนินชีวติตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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