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แผนพัฒนาท้องถ่ิน 

(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี ๑)  
 
 

 
 

 
 
 
 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลมดแดง อ าเภอศรปีระจันต ์จังหวดัสุพรรณบรุ ี
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 1 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
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 

 
21 

 
11,320,000 

 
39 

 
15,453,000 

 
20 

 
13,525,000 

 
97 

 
42,344,300 

รวม 7 341,300 10 1,705,000 21 11,320,000 39 15,453,000 20 13,525,000 97 42,344,300 

2) การพัฒนาด้านสิ่งแวดลอ้ม  
    ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค  
    และแหล่งท่องเที่ยว   

            

  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 2 220,000 1 20,000 6 1,020,000 10 775,000 11 1,737,000 30 3,772,000 
  2.2 แผนงานการเกษตร 1 20,000 1 20,000 1 30,000 1 30,000 1 30,000 5 130,000 
  2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 25 6,473,400 61 7,845,400 46 6,858,100 40 8,496,000 27 7,770,500 199 37,443,400 
  2.4 แผนงานการพาณิชย์ 0 0 0 0    0 0 1 300,000 0 0 1 300,000 

รวม 28 6,713,400 63 7,885,400 53 7,908,100 52 9,601,000 39 9,537,500 235 41,645,400 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 
    และสร้างความปลอดภัยในชีวติและ 
    ทรัพย์สนิ 

            

  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 8 943,800 7 3,953,000 6 53,000 33 5,413,800 
  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 

126,000 
10,620,000 

11 
5 

136,000 
10,730,000 

11 
5 

103,000 
11,548,000 

10 
5 

101,000 
12,040,000 

46 
25 

537,000 
55,204,800 

รวม 23 10,671,800 27 11,280,000 33 12,072,800 32 15,867,000 30 12,457,000 145 62,348,600 

 

แบบ ผ. 01 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 2 

 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุร ี

 

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 2,660,000 10 3,719,000 7 2,710,000 7 2,710,000 38 14,802,000 
  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 2,860,000 14 3,919,000 11 2,910,000 11 2,910,000 61 15,922,000 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบรหิาร 
    และการบรกิารประชาชน 

            

  5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 17 1,643,000 20 1,512,000 17 1,457,000 15 1,262,000 15 1,262,000 84 7,136,000 

รวม 17 1,643,000 20 1,512,000 17 1,457,000 15 1,262,000 15 1,262,000 84 7,136,000 

รวมทั้งสิ้น 91 22,692,500 129 25,242,400 138 36,676,900 149 45,093,000 115 39,691,500 622 169,396,300 

 
 
 

หมายเหตุ : รวมจ านวนโครงการ/งบประมาณ ทีป่รากฏใน แบบ ผ.01 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 3 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

๑ โครงการดาดคอนกรตีคสูํงน้ าจาก               
แมํน้ าทําจีนบริเวณบ๎านนายสมศักดิ์ เทพวงษ์ 
ถึงคันบึงวังพลับ หมูํที่ 1 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว  
2,500 เมตร 

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

สามารถระบาย
น้ าไดส๎ะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

๒ โครงการดาดคอนกรตีคสูํงน้ าจากบ๎าน 
นายมณเฑียร ฉะอ๎อน ถึงที่นา 
นายภาคศกร นวมทอง หมูํที่ 1 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว   
700 เมตร 

- - - 550,000 500,000 ระยะทาง
ที่คาดค ู

สามารถระบาย
น้ าไดส๎ะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

3 โครงการดาดคอนกรตีคสูํงน้ าจากบ๎านนกเขา 
ถึงที่นานายประสงค์ เทพวงษ์  หมูทํี่ 1 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว       
170 เมตร 

- - 200,000 - - ระยะทาง
ที่คาดค ู

สามารถระบาย
น้ าไดส๎ะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

4 โครงการขุดลอกดินตะกอนพร๎อมก าจัดวัชพืช 
คลองสํงน้ าจากบ๎านนายจ าเนียร ผลวงษ์  
ถึงบ๎าน น.ส.สุภา ชํางยั่งยืน หมูํที่ 1 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว       
2,300 เมตร 

- 500,000 - - - ระยะทาง
ที่ด าเนิน 

การ 

สามารถระบาย
น้ าไดส๎ะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

5 โครงการขุดลอกดินตะกอนพร๎อมก าจัดวัชพืช
บึงวังพลับ จากเขตติดตํอ ทต.โพธ์ิพระยา  
ถึงสะพานเลีย่งเมืองสาย 357 หมูํที่ 1 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว       
1,700 เมตร 

- - - -350,000 - ระยะทาง
ที่ด าเนิน 

การ 

สามารถระบาย
น้ าไดส๎ะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 4 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด๎านการเกษตรเช่ือมโยงสูํเกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการสํงออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร 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) 

6 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) 

7 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 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 5 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

8 โครงการขุดลอกดินตะกอน
พร๎อมก าจัดวัชพืช จากแมํน้ าทํา
จีนบริเวณบ๎านนายพีร์ เกิดบุญ               
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) 

9 โครงการขุดลอกดินตะกอน
พร๎อมก าจัดวัชพืช จากถนนโพธ์ิ
พระยา-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) 

10 โครงการวางทํอระบายน้ า
บริเวณที่นานายหยวน 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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 6 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

11 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) 

12 โครงการขุดลอกดินตะกอน
พร๎อมก าจัดวัชพืชและขนย๎าย 
จากปูอมสายตรวจฯ ถึงที่นา
นายบุญธรรม โพธ์ิพันธุ์ หมูํที่ 2 

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ า
และระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 
2,000 เมตร 

- 50,000 - 50,000 
(เพิ่มเติม) 

- ระยะทาง
ที่ขุดลอก 

สามารถ 
ระบายน้ า 
ได๎สะดวกข้ึน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

13 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) 

14 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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 7 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

15 โครงการขุดลอกดินตะกอนพร๎อมก าจัด
วัชพืช หมูํที่ 2 จากคันคลอง 1 ซา๎ย 1 
ขวา บริเวณที่นานายส ารวม  
ถีระแก๎ว ถึงบริเวณที่นา 
นายสมใจ วรรณชาลี (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ า
และระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว  
800 เมตร 

- - - 16,000 - ระยะทาง
ที่ขุดลอก 

สามารถ 
ระบายน้ า 
ได๎สะดวกข้ึน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

16 โครงการวางทํอระบายน้ าใหมํ หมูทํี่ 2 
1) บริเวณที่นานายอนันต์ สุภาชัย 
2) บริเวณที่นานายทองใบ แก๎วเจริญ 
3) บริเวณที่นานางนงรักษ์ ทวนเงิน 
4) บริเวณที่นานายมงคล ถีระแกว๎ 
5) บริเวณที่นานางนุชนาฐ พราหมณ์โต 
6) บริเวณที่นานายสมาน 
7) บริเวณที่นานายทองเหมาะ น้ าค๎าง 
(โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อปรับปรุง
ระบบสํงน้ า
และระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

จ านวน 7 จุด 
ทํอ Ø 100 ซม. 

- - - 200,000 - ระยะทาง
ที่ขุดลอก 

สามารถ 
ระบายน้ า 
ได๎สะดวกข้ึน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 8 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

17 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 
ยกเลิก/พื้นที่
ชลประทาน 

18 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) 

19 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) 

20 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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 9 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

21 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) 

22 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) 

23 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) 

24 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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 10 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

25 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) 

26 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) 

27 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) 

28 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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 11 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

29 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) 

30 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) 

31 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) 

32 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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 12 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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 วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

33 โครงการขุดลอกเหมืองสํงน้ า หมูทํี่ 3 จากบ๎าน 
นางบุญเหลือ หวานฉ่ า ถึงที่นาน.ส.ประทมุ สุวรรณหงส์ 
(โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
1,000 เมตร 

- - - 3,600 - ระยะทางที่
ด าเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

34 โครงการขุดลอกเหมืองสํงน้ า หมูทํี่ 3 จากท่ีนา 
นางนงค์ระวี พลอยสุกใส ถึงที่นานายจ านง ดอกกะหลาบ 
(โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
1,000 เมตร 

- - - 20,000 - ระยะทางที่
ด าเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

35 โครงการขุดลอกเหมืองสํงน้ า หมูทํี่ 5 จากท่ีนา 
นายคมกฤษ คล๎ายวรรณ ถึงที่นานายชัด ศรีผาสุก 
(โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
320 เมตร 

- - - 6,400 - ระยะทางที่
ด าเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

36 โครงการขุดลอกดินตะกอนพร๎อมก าจัดวัชพืช  
พร๎อมขนย๎าย หมูํที่ 5 จากท่ีนานางพะนอ สอดศรี  
ถึงที่นานางประภา โพธิ์พันธุ์ (โครงกาเพิ่มเติม) 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
600 เมตร 

- - - 12,000 - ระยะทางที่
ด าเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

37 โครงการขุดลอกดินตะกอนพร๎อมก าจัดวัชพืชคลองทิ้งน้ า 
จากบึงวังพลับ บริเวณที่นานายม๎วน คุณฑี ถึงเขตตดิตํอ
ต าบลบางงาม (โครงกาเพิ่มเติม) 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
2,200 เมตร 
หมูํท่ี 3, 4 
และ 6 

- - 400,000 - - ระยะทางที่
ด าเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 13 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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 วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาด
ว่า 

จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

38 โครงการขุดลอกดินตะกอนพร๎อมก าจัดวัชพืช และขนย๎าย 
คลองสํงน้ า จากบริเวณบ๎านนางฝา พรายแก๎ว ถึงบริเวณที่
นานางสาคู จันทพร หมูํที่ 7 (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 
1,000 เมตร 

- - - - 50,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

39 โครงการวางทํอระบายน้ าเพิ่มเติม พร๎อมท าบานประต ู
ปิด-เปิด บรเิวณที่นานางฉลอง เพิ่มพูล หมูํที่ 4 
(โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

ทํอจ านวน  
2 ทํอน พร๎อม

บานประตู 

- - 20,000 - - ระยะทางที่
ด าเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

40 โครงการขุดลอกดินตะกอนพร๎อมก าจัดวัชพืชจากบริเวณ
บ๎านนางสุก โพธิ์หอม ถึงบึงวังพลับ หมูํที่ 4 
(โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 
1,300 เมตร 

- - - 30,000 - ระยะทางที่
ด าเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

41 โครงการกํอสร๎างบานประตูปดิ-เปดิ บึงวังพลับ บริเวณ
บ๎านนางสุมาลี วงษ์สุวรรณ์ หมูํที่ 4 (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

จ านวน 1 แหํง 
ขนาด 100 ซม. 

- - - - 50,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

42 โครงการขุดลอกดินตะกอนพร๎อมก าจัดวัชพืชเหมืองสํงน้ า 
หมูํที่ 4 จากท่ีนานางเฉลยีว สุวรรณประทีป ถึงเขตติดตํอ 
หมูํที่ 7 (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบายน้ า
เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 
1,900 เมตร 

- - - 40,000 - ระยะทางที่
ด าเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 14 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

43 โครงการขุดลอกดินตะกอนพร๎อมก าจัดวัช เหมืองสํงน้ า
จากท่ีนานายดิเรก สอดศรี ถึงที่นานายประชุม พงษ์พันธุ์ 
และแยกลงสระวัดวังพลับใต๎ หมูํที่ 4 (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อปรับปรุงระบบสํงน้ าและ
ระบายน้ าเพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
1,000 เมตร 

- - - 20,000 - ระยะทางที่
ด าเนินการ 

สามารถระบาย
น้ าได๎สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

44 โครงการซํอมแซมบานประตปูิด-เปิด  
บริเวณที่นานายเสนาะ นุชประไพ และบรเิวณที่นา 
นายพยุงษ์ วงษ์เวียง หมูํที่ 6 (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อปรับปรุงระบบสํงน้ าและ
ระบายน้ าเพ่ือการเกษตร 

จ านวน 2 แหํง - - - - 100,000 จ านวนแหํง
ท่ีด าเนินการ 

สามารถระบาย
น้ าได๎สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

45 โครงการซํอมบานประตูปิด-เปิด ค ู8 หมูํที่ 5 
(โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อปรับปรุงระบบสํงน้ าและ
ระบายน้ าเพ่ือการเกษตร 

จ านวน 1 แหํง - - - - 30,000 จ านวนแหํง
ท่ีด าเนินการ 

สามารถระบาย
น้ าได๎สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

46 โครงการซํอมบานประตูปิด-เปิด ค ู9 หมูํที่ 5 
(โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อปรับปรุงระบบสํงน้ าและ
ระบายน้ าเพ่ือการเกษตร 

จ านวน 1 แหํง - - - - 30,000 จ านวนแหํง
ท่ีด าเนินการ 

สามารถระบาย
น้ าได๎สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

47 โครงการซํอมบานประตูปิด-เปิด บริเวณที่นา 
นายเสนาะ นุชประไพ หมูํที่ 6 (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อปรับปรุงระบบสํงน้ าและ
ระบายน้ าเพ่ือการเกษตร 

จ านวน 1 แหํง - - - 30,000 - จ านวนแหํง
ท่ีด าเนินการ 

สามารถระบาย
น้ าได๎สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(ตามค าร้อง 
294/63) 

48 โครงการซํอมบานประตูปิด-เปิด บริเวณที่นา 
นายพยุง วงษ์เวียง หมูํที่ 6 (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อปรับปรุงระบบสํงน้ าและ
ระบายน้ าเพ่ือการเกษตร 

จ านวน 1 แหํง - - - 30,000 - จ านวนแหํง
ท่ีด าเนินการ 

สามารถระบาย
น้ าได๎สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(ตามค าร้อง 
294/63) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 15 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

49 โครงการขุดลอกดินตะกอนและก าจัดวัชพืช
จากเขตตดิตํอต าบลโพธิ์พระยา ถงึบริเวณ
หน๎าวัดน๎อยชมภูํ  

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 6,090 
เมตร กว๎างเฉลี่ย 7 ม. 
หมูํที่ 1,2,3 และ 6 

- - 990,000 990,000 990,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ 
ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

50 โครงการขุดลอกดินตะกอนและก าจัดวัชพืช
จากถนนลาดยางบ๎านระหาร ถึงถนน คสล.   
หมูํที่ 6 และแยกถึงคลองทิ้งน้ าข๎างโรงปุ๋ย
เขียวมรกต บริเวณที่นานายบุญสบื ดอกพุด  

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 2,000 
เมตร กว๎างเฉลี่ย 2 ม. 
หมูํที่ 6 

- - 110,000                                                                                                                                                                                                                                             
 

110,000 110,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ 
ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

51 โครงการขุดลอกดินตะกอนและก าจัดวัชพืช
จากสะพาน คสล.เขตตดิตํอต าบลบางงาม 
ถึงเขตติดตํอต าบลห๎วยวังทอง (คลองชายราง) 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 2,100 
เมตร กว๎างเฉลี่ย 10 ม. 
หมูํที่ 7 

- - 490,000                                                                                                                                                                                                                                             
 

490,000 490,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ 
ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

52 โครงการขุดลอกดินตะกอนและก าจัดวัชพืช
จากศาลาอเนกประสงค์ SML ถึงบริเวณ
สะพาน คสล. บึงวังพลับ 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 900 ม. 
กว๎างเฉลี่ย 4 เมตร 
หมูํที่ 3 

- - 120,000                                                                                                                                                                                                                                             
 

120,000 120,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ 
ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 16 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

53 โครงการขุดลอกดินตะกอนและก าจัดวัชพืช
จากบริเวณโรงปุ๋ยเขียวมรกต ถึงบริเวณ            
หัวอุด  

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 2,500 
เมตร กว๎างเฉลี่ย 4 ม. 
หมูํที่ 1,2,3 และ 6 

- - 310,000 310,000 310,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ 
ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

54 โครงการขุดลอกดินตะกอนและก าจัดวัชพืช
จากบริเวณหัวอุด ถึงเช็ควัดระหาร  

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 3,500 
เมตร กว๎างเฉลี่ย 5 ม. 
หมูํที่ 1,2,3 และ 6 

- - 410,000 410,000 410,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ 
ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

55 โครงการขุดลอกดินตะกอนและก าจัดวัชพืช
จากถนน คสล. บึงระหาร ถึงบึงวังพลับ  

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 1,700 
เมตร กว๎างเฉลี่ย 5 ม. 
หมูํที่ 3 และ 6 

- - 240,000                                                                                                                                                                                                                                             
 

240,000 240,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ 
ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

56 โครงการขุดลอกดินตะกอนและก าจัดวัชพืช
จากบ๎านนายธวัช เข็มเพชร ถึงบรเิวณที่นา    
นายบรรจง นวมทอง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 
1,800 เมตรกว๎างเฉลีย่ 
2.50 เมตร 
หมูํที่ 1 

- - 110,000                                                                                                                                                                                                                                             
 

110,000 110,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ 
ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 17 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

57 โครงการขุดลอกดินตะกอนและก าจัดวัชพืช
จากเขตตดิตํอต าบลบางงาม ถึงบริเวณถนน
เลี่ยงเมืองสาย 357 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 
3,300 เมตร
กว๎างเฉลี่ย 5 
เมตร หมูํที่ 7 

- - 450,000                                                                                                                                                                                                                                             
 

450,000 450,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ 
ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

58 โครงการขุดลอกดินตะกอนและก าจัดวัชพืช  
จากบริเวณคอคอดบึงวังพลับ หมูทํี่ 4 ถึง
บริเวณสะพานเลี่ยงเมืองสาย 357 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 
3,000 เมตร 
กว๎างเฉลี่ย 25 
เมตร หมูํที่ 
4,5 และ 7 

- - 5,000,000                                                                                                                                                                                                                                             
 

5,000,000 5,000,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ 
ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 18 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด๎านการเกษตรเช่ือมโยงสูํเกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการสํงออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร 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) 

59 โครงการฝึกอบรมการเพาะ 
เชื้อราบิวเวอร์เรีย 

เพื่อฝึกอบรมและสํงเสริม
การผลิตสารชีวภาพก าจดั
ศัตรูพืช 

เกษตรกรต าบล
มดแดง 

20,000 - - - - จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เกษตรกรลด
ต๎นทุนการผลิต        
สูํเกษตรชีวภาพ 

ส านักปลดั 
(แผนชุมชน) 

60 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) 

61 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) 

62 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) 

63 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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 19 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

64 โครงการฝึกอบรมการปลูกมะมํวง
เพื่อการสํงออก 

เพื่อฝึกอบรมให๎แกํ
เกษตรกรผู๎สนใจใน
การท าท าสวนมะมํวง
เพื่อการค๎า 

จ านวน 
25 คน 

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

เกษตรกรได๎รับ
ความรู๎ในการปลูก
มะมํวงเพื่อการค๎า
เพื่อการสํงออก 

ส านักปลดั 
 

65 โครงการแกไ๎ขปัญหาผักตบชวา
อยํางยั่งยืนขององค์การบริหารสํวน
ต าบลมดแดง 

เพื่อก าจัดผักตบชวา
ในพื้นท่ีต าบลมดแดง 

บึงวังพลับ/ 
แมํน้ าทําจีน 

- 5,000 - - - ผักตบชวา 
ในพื้นท่ี
น๎อยลง 

แมํน้ าล าคลองใส
สะอาด มีภูมิทัศน์ 
ท่ีสวยงาม 

ส านักปลดั 
 

รวม 65 โครงการ   341,300 1,705,000 11,300,900 15,473,000 13,525,000    

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 20 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 21 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 22 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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 5 

- - - - -300,000 
เปลี่ยนปีที่
ด าเนินการ 

จ านวนเส๎นทาง 

ที่ใช๎ประโยชน์ 
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ.ศรีประจันต ์

(แผนชุมชน) 

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 23 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 24 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

17 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจากบ๎าน 
นางชาลี ตู๎แก๎ว ถึงคันคลอง 2 ซ๎าย สองพี่น๎อง หมูํท่ี 7 

เพื่อให๎มีไฟฟูาสํอง
สวํางบริเวณทาง
สาธารณะ 

ระยะทางยาว 
1,500 เมตร 

- - - 120,000 
เปลี่ยนแปลงปี

ทีด่ าเนินการ 

- จ านวน
เส๎นทาง 
ท่ีใช๎ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ.ศจ. 

 (แผนมชน) 
18 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  

จากบ๎านนายสมาน แสงอรุณ ถึงบ๎าน  
นางระเบียบ แชํมช๎อย หมูํท่ี 7 

เพื่อให๎มีไฟฟูาสํอง
สวํางบริเวณทาง
สาธารณะ 

ระยะทางยาว 
400 เมตร 

- - - 35,000 
เปลี่ยนแปลงปี

ทีด่ าเนินการ 

- จ านวน
เส๎นทาง 
ท่ีใช๎ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ.ศจ. 

 (แผนมชน) 
19 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  

จากทางเข๎าบ๎านนายเกริกชัย แตงโต ถึงบ๎าน 
นายสมหวัง แชํมน๎อย หมูํท่ี 7 

เพื่อให๎มีไฟฟูาสํอง
สวํางบริเวณทาง
สาธารณะ 

ระยะทางยาว 
260 เมตร 

- - - 25,000 
เปลี่ยนแปลงปี

ทีด่ าเนินการ 

- จ านวน
เส๎นทาง 
ท่ีใช๎ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ.ศจ. 

 (แผนมชน) 
20 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ จากบริเวณ

หน๎า รพ.สต.มดแดง ถึงบริเวณบ๎านนายชั้น พุํมจันทร์  
หมูํท่ี 2 (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎มีไฟฟูาสํอง
สวํางบริเวณทาง
สาธารณะ 

ระยะทางยาว 
800 เมตร 

- - - - 70,000 จ านวน
เส๎นทาง 
ท่ีใช๎ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ.ศจ. 

 (แผนมชน) 
21 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจากบรเิวณ

บ๎านนายอบ โพธิ์น๎อย ถึงบ๎านนายทองเหมาะ แก๎วโต 
และแยกไปบ๎านนางน้ าเชื่อม หวานฉ่ า หมูํที่ 4 
(โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎มีไฟฟูาสํอง
สวํางบริเวณทาง
สาธารณะ 

ระยะทางยาว 
300 เมตร 

- - - - 30,000 จ านวน
เส๎นทาง 
ท่ีใช๎ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ.ศจ. 

 (แผนมชน) 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 25 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

22 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจากบริเวณ 
หน๎าโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพต าบลมดแดง ถึงบริเวณ 
บ๎านนายชั้น พุํมจันทร์ หมูํท่ี 2 (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎มีไฟฟูาสํอง
สวํางบริเวณทาง
สาธารณะ 

ระยะทางยาว
80 เมตร 

- - - - 8,000 จ านวน
เส๎นทาง 
ท่ีใช๎ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ.ศจ. 

 (แผนมชน) 
23 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ บริเวณบ๎าน

นายทวี มังคุด หมูํท่ี 5 (โครงการเพิ่มเติม) 
เพื่อให๎มีไฟฟูาสํอง
สวํางบริเวณทาง
สาธารณะ 

ระยะทางยาว 
200 เมตร 

- - - - 20,000 จ านวน
เส๎นทาง 
ท่ีใช๎ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ.ศจ. 

 (แผนมชน) 
24 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ บริเวณหน๎า

บ๎านนางโสภา ล้ าเลิศ ซอย 2 หมูํท่ี 2 (โครงการเพิ่มเติม) 
เพื่อให๎มีไฟฟูาสํอง
สวํางบริเวณทาง
สาธารณะ 

ระยะทางยาว 
30 เมตร 

- - - - 3,000 จ านวน
เส๎นทาง 
ท่ีใช๎ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ.ศจ. 

 (แผนมชน) 
25 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจากบรเิวณ

ที่นานางกุหลาบ พงษ์เพ็ง ถึงริมบึงวังพลับ หมูํที่ 5 
(โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎มีไฟฟูาสํอง
สวํางบริเวณทาง
สาธารณะ 

ระยะทางยาว 
700 เมตร 

- - - - 70,000 จ านวน
เส๎นทาง 
ท่ีใช๎ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ.ศจ. 

 (แผนมชน) 
26 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 

จากบ๎านนายสรุพล สุวรรณเพ็ชร ถึงถนนบริเวณ 
บ๎านนายปรีชา โรจน์วราธร หมูํที่ 6 (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎มีไฟฟูาสํอง
สวํางบริเวณทาง
สาธารณะ 

ระยะทางยาว 
160 เมตร 

- - - - 16,000 จ านวน
เส๎นทาง 
ท่ีใช๎ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองชําง 
กฟอ.ศจ. 

 (แผนมชน) 

รวม 26 โครงการ   220,000 20,000 1,020,000 775,000 1,737,000    

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 26 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 27 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางคันบึงวังพลับ  
ฝั่งตะวันออก จากบริเวณที่นานายสมยศ  
เดชอุํม ถึงสะพานเล่ียงเมือง หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,700 เมตร  
กว๎าง 6 เมตร 

- - - - 4,000,000 ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการใช๎

ถนน 

กองชําง 
ยกเลิก/พื้นที่
ชลประทาน 

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 

(180) 
260,000 

ปรับลด 
ระยะทาง 

- - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 28 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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 
พื้นที่

ชลประทาน 

- - 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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 29 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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 บรเิวณที่นานายสรุศักดิ์ ทวีผล ถึงคันบึง
วังพลับ หมูํที่ 1 (ช 1/3, ช 2/2) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
940 เมตร กว๎าง 
2.50 เมตร 

- (400) 
460,000 

ปรับแผนไป 64 

(140) 
175,000 

 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

10 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่1             
จากบริเวณที่นานายมานะ รักอยูํ                     
ถึงคันบึงวังพลับ  (ช 3/3) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
940 เมตร กว๎าง 
2.50 เมตร 

-   (400) 
460,000 

ปรับแผนมา 64 

- ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

11 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) 

12 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่1  
จากถนน คสล.เดิมบริเวณที่นานายสุชิน 
 อํอนสุวรรณ์ ถึงที่นานายอนันต์ ทวนทอง  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
130 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

- - 180,000 
ปรับแผนมา 63 

/ลดระยะทาง 

 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

13 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลง 
หินคลุกจากคันบึงวังพลับ บรเิวณบ๎านนาย
หอมสมสกุล 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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 30 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

14 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลง 
หินคลุกบรเิวณซอย 1 หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
50 เมตร กว๎าง 
2.30 เมตร 

- 4,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

15 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลง 
หินคลุกบรเิวณซอย 4 หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
35 เมตร กว๎าง 
2.30 เมตร 

- 3,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

16 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) 

17 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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 31 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

18 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม 
บริเวณที่นานายบรรจง นวมทอง ถึงบริเวณหัวอุด  
(คันคลอง 1 ซ๎าย 1 ขวา ฝั่งตะวันตก) หมูํท่ี 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 
ยกเลิก/พื้นที่
ชลประทาน 

19 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก  
หมูํที่ 1 จากบรเิวณที่นานายหอม สมสกลุ  
ถึงที่นานายสวรรค์ เทพทอง (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
700 เมตร กว๎าง 
2.20 เมตร 

  47,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

20 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่1  
จากถนนโพธ์ิพระยา-บ๎านกล๎วย ถึงบริเวณ
บ๎านนายโสภณ พิทักษ์ (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
125 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

   173,000  ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

21 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก  
หมูํที่ 1 จากถนน คสล.บรเิวณที่นา 
นายประสงค์ เทพวงษ์ ถึงที่นา 
นายสมยศ เดชอํุม (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
950 เมตร กว๎าง 
2.20 เมตร 

  - -60,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 32 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

22 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
หมูํที่ 2 จากท่ีนานายใบ แก๎วเจรญิ ถึงที่นา 
นางเตียง ปานบุญ (บริเวณหลังอบต.มดแดง) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
400 เมตร กว๎าง 
2.50 เมตร 

- 30,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

23 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) 

24 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.จากถนน คสล.
เดิมที่นานายมงคล ศรสีวําง ถึงบรเิวณคัน
คลอง 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) 

25 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลง 
หินคลุก จากบ๎านนายวิน เพิ่มพูล  
ถึงถนนเลี่ยงเมืองสาย 357 หมูํที่ 2 

เพื่อให๎ประชาชน
มีเส๎นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
650 เมตร 
กว๎าง 2.30 
เมตร 

- 39,500 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 33 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

26 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 
ยกเลิก/พื้นที่
ชลประทาน 

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

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

(ช 1/2) ระยะทาง
ยาว 262 เมตร 
กว๎าง 4 เมตร 
(ช 2/2) ระยะทาง
ยาว 198 เมตร 
กว๎าง 5 เมตร  

- (262) 
472,000 

(เปลีย่นปทีี่
ด าเนนิการ) 

 - -(198) 
446,000 
(เปลี่ยนปีที่
ด าเนินการ) 

 

ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

28 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) 

29 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน
โพธิ์พระยา-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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 34 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

30 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) 

31 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) 

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

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
1,100 เมตร 
กว๎าง 2.20 เมตร 

- - 64,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
ยกเลิก/พื้นที่
ส่วนบุคคล 

33 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 
พื้นที่ชลประทาน 

- - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 35 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

34 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลง 
หินคลุก ซอย 23 จากถนน คสล.เดิม บริเวณ
บ๎านนางเอื้อม ขาวเนตร  
ถึงบริเวณบ๎านนายบุญมี ทิมปา หมูํที่ 2 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
25 เมตร กว๎าง 
2.20 เมตร 

- - 5,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

35 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนนลาดยาง
สายวังพลับเหนือ-วังพลับใต๎ บริเวณคลองสํงน้ า 
ถึงบริเวณบ๎าน น.ส.เจ็ก พานสมัฤทธ์ิ และแยก
บ๎านนางประสิทธ์ิ ศรีมะปรางค์ หมูํที่ 2              

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
200 เมตร 
กว๎าง 3 เมตร 

- 270,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

36 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่2 
จากถนน คสล.เดิม บริเวณโรงเรียนวัดเสาธงทอง 
ถึงบริเวณบ๎านนายชั้น พํุมจันทร์  
(โครงการเพิ่มเติม) 

ขยายถนน คสล. 
ฝั่งซ๎ายโดยการบด
อัดและเทคอนกรีต 

ระยะทางยาว  
80 เมตร  
กว๎าง 3.00 
เมตร 

- - - 120,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

37 โครงการขยายถนน คสล. หมูํที่ 2  
จากถนน คสล.บริเวณหน๎ารา๎นค๎า 
นางจิราพร ศิริพจน์ ถึงทางเข๎าวัดเสาธงทอง 
(โครงการเพิ่มเติม) 

ขยายถนน คสล. 
ฝั่งซ๎ายโดยการบด
อัดและเทคอนกรีต 

ระยะทางยาว 
250 เมตร 
กว๎าง 2 เมตร 

- - 240,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 36 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

38 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่2 
จากคันคลอง 1 ซ๎าย 1 ขวา บริเวณที่นา 
นายส ารวม ถีระแก๎ว ถึงบริเวณทางแยกเข๎าบ๎าน
นายสุชิน วรรณชาลี (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
360 เมตร  
กว๎าง 3.00 เมตร 
(ช 1/3) 

- - 500,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

39 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่2 
บริเวณทางแยกเข๎าบ๎านนายสุชิน วรรณชาล ี
ถึงบริเวณที่นานายบญุ แตงโต (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว  
360 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร (ช 2/3) 

- - - 500,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

40 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่2 
จากบริเวณที่นานายบุญ แตงโต ถึงบริเวณ 
ที่นานายฉาย นุชสงดี (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 160 
เมตร กว๎าง 3 เมตร 
(ช 3/3) 

- - - - 230,000 ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

41 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมูํที่ 2 
จากถนนสายโพธิ์พระยา-บ๎านกล๎วย ถึงบริเวณ
บ๎านนางโสภา พงษ์พันธุ์ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว  
280 เมตร  
กว๎าง 2.20 เมตร 
 

- - - 20,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 37 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

42 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก  
หมูํที่ 2 จากถนนสายโพธ์ิพระยา-บ๎านกล๎วย 
ถึงบริเวณบ๎านนางมณฑา ผาสุขวงษ์ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว  
220 เมตร  
กว๎าง 2.20 เมตร 

- - - 15,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

43 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก  
หมูํที่ 2 จากถนนสายโพธ์ิพระยา-บ๎านกล๎วย 
ถึงบริเวณบ๎านนางนุชนาฐ พราหมณ์โต 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว  
190 เมตร  
กว๎าง 2.20 เมตร 

- - - 13,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

44 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก  
หมูํที่ 2 จากถนนลาดยางสายวังพลับเหนือ - 
วังพลับใต๎ ถึงบริเวณบ๎านนางวรจนา ศรีวิเชียร 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว  
190 เมตร  
กว๎าง 2.20 เมตร 

- - - 13,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

45 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก  
หมูํที่ 2 จากถนนลาดยางสายวังพลับเหนือ - 
วังพลับใต๎ บริเวณบา๎นนายมงคล ถีระแก๎ว  
ถึงเหมืองสาธารณะ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว  
100 เมตร  
กว๎าง 2.20 เมตร 

- - - 10,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 38 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

46 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก  
หมูํที่ 2 จากถนน คสล.เดิม บริเวณ 
ทางเข๎าวัดสาธงทอง ถึงบริเวณบ๎าน 
นางเฉลา โตเสรีไทย 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว  
50 เมตร  
กว๎าง 2.20 เมตร 

- - - 5,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

47 โครงการซํอมแซมถนน คสล. หมูทํี่ 3 ซอย 9  
จุดที่ 1 บริเวณบ๎านนายสมชาย วรรธนบูรณ ์
จุดที่ 2 บริเวณศาลพํอปูุช๎าง  
(โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

จุดที่ 1 = 3.00 x 40 ม. 
จุดที่ 2 = 3.00 x 40 ม. 

- - - - 150,000 ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

48 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน คสล.
เดิม หน๎าร๎านนางจิราพร ศิริพจน์ 
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) 

49 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) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 39 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

50 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากถนน 
คสล.เดิม บ๎านนางสัมฤทธ์ิ สังขวรรณ  
ถึงถนน คสล.ซอย 8 หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
105 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

150,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

51 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) 

52 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) 

53 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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 40 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูสํากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อมเมืองสูํมาตรฐานพัฒนาการใช๎ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูมํั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมให๎เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที ่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) 

54 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) 

55 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) 

56 โครงการปรับภูมิทัศนโ์ดยการขนยา๎ย
วัชพืชจากท่ีพักสายตรวจต าบลมดแดง ถึง
แยกศาลารอรถประจ าทางบ๎านวังพลับใต ๎

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
900 เมตร 

25,200 - - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

57 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) 

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 41 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

58 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) 

59 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) 

60 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) 

61 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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 42 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากสะพาน  คสล. บรเิวณที่นา 
นายปรีชา นุชประไพ ถึงที่นา  
น.ส.สมใจ เพชรพํวงพันธุ์ หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
600 เมตร 
กว๎าง 2.30 
เมตร 

- ชลประทาน
ด าเนนิการแล้ว 

- - 36,500 
(เปลีย่นปทีี่
ด าเนนิการ) 

ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

63 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 

- ชลประทาน
ด าเนนิการแล้ว 

- - 79,000 
(เปลีย่นปทีี่
ด าเนนิการ) 

ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

64 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) 

65 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากบ๎านนางสนม ดอกตาลยงค์ ถงึบ๎านนาง
สังเวียน พวงบุปผา หมูํที่ 3 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
30 เมตร กว๎าง 
2.30 เมตร 

- - 1,800 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 43 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

66 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.เดิม ดอนคอก 
ถึงถนนลาดยางสายโพธ์ิพระยา-บา๎นกล๎วย 
หมูํที่ 3 (ช 1/3, ช 2/3) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 500 เมตร  
ช 1/3 กว๎าง 3.00 เมตร 
ช 2/3 กว๎าง 2.50 เมตร 

- 346,000 300,000 เปลี่ยนแปลงปี
ทีด่ าเนินการ 

เปลี่ยนแปลงปี
ทีด่ าเนินการ 

ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

67 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่3  
จากบริเวณที่นานางร าพึง จ าปาเงิน  
ถึงบริเวณบ๎านนายพเยาว์ เฉกแสงทอง 
(ช 3/3) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 320 เมตร 
กว๎าง 2.50 เมตร 

- - - 370,000 
เปลี่ยนแปลงปี

ทีด่ าเนินการ 

- ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

68 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) 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 44 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

69 โครงการซํอมแซมถนน คสล. บรเิวณหน๎าบ๎าน
นายเจียม แก๎วเจรญิ (ทํอทรุด) หมูํที่ 3  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทาง 
ยาว 5 เมตร 
กว๎าง 3.00 เมตร 

- - 10,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

70 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) 

71 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) 

72 โครงการซํอมแซมถนน คสล. หมูทํี่ 3 ซอย 2 
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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 45 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

73 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) 

74 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) 

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

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว  
145 เมตร  
กว๎าง 3.00 เมตร 

- - 196,000 
เปลี่ยนแปลงปี

ที่ด าเนินการ 

- - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

76 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่3  
จากคันคลอง 1 ซ๎าย 1 ขวา ถึงบริเวณที่นา 
นางบุญยืน บุรงค์ (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
390 เมตร กว๎าง 
2.50 เมตร 

- - - 450,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 46 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

77 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่4  
จากถนน คสล.เดิม บริเวณบ๎านนายวินัย สอดศรี  
ถึงบริเวณที่นานางสาคร ศรศีักดา (ช 1/2) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
220 เมตร  
กว๎าง 2.50 เมตร 

- - - 260,000 
เปลี่ยนแปลง

แผนเดิม 

- ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

78 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่4 จากแยกบ๎าน 
นายวินัย สอดศรี บริเวณที่นานางบรรเจดิ แตงหวาน 
ถึงบริเวณบ๎านนายมน เชื้อศรี (ช 2/2) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
400 เมตร  
กว๎าง 2.50 เมตร 

- - - - 470,000 
เปลี่ยนแปลงแผนเดิม

และปีที่ด าเนินการ 

ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

79 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่4 จากถนน คสล.
เดิมบริเวณที่นานางบรรเจิด แตงหวาน ถึงบริเวณที่นา
นางจ าเรียง เพิ่มพูน (ช 1/2) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
400 เมตร  
กว๎าง 2.50 เมตร 

- - - 470,000 
เปลี่ยนแปลง

แผนเดิม 

- ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

80 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่4 จากบริเวณที่นา
นางจ าเรียง เพิ่มพูน ถึงบริเวณที่นานายเสวย หนูทอง  
(ช 2/2) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว  
270 เมตร  
กว๎าง 2.50 เมตร 

- - - - 320,000 
เปลี่ยนแปลงแผนเดิม 

ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

81 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก               
จากถนนลาดยางเดิมบริเวณที่นา 
นายไพเราะ นวมทอง ถึงบริเวณหน๎าบ๎าน 
นางสายฝน 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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 47 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

82 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 
ยกเลิก/พื้นที่
ชลประทาน 

83 โครงการขยายถนน คสล. ทางเข๎าหมูํนาลิง  
หมูํที่ 4  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 214 
เมตร กว๎าง 1 เมตร 

- - - 
ติดเงินประกันสัญญา 

97,000 
เปลี่ยนปีที่
ด าเนินการ 

- ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

84 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) 

85 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) 

86 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 
ยกเลิก/พื้นที่
ชลประทาน 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 48 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

87 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) 

88 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) 

89 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) 

90 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) 

91 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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 49 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

92 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) 

93 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) 

94 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) 

95 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากที่นานาย
ไพเราะ นวมทอง ถึงคลองทิ้งน้ า หมูํที่ 4 
 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ช 1/2 
กว๎าง 3 เมตร  
ยาว 330 เมตร 
ช 2/2 
กว๎าง 5 เมตร  
ยาว 150 เมตร  

- (3 x 330) 
445,500 

(5 x 150) 
350,000 

เปลี่ยนแปลงแผน 

เปลี่ยนแปลงแผน เปลี่ยนแปลงแผน ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 50 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

96 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่4 จากบริเวณ 
สวนมะมํวงนายประดิษฐ์ ผลวงษ์ ถึงบริเวณที่นา 
นางบรรเจดิ แตงหวาน (ช 1/4) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
200 เมตร  
กว๎าง 5 เมตร 

- - - 470,000 
เปลี่ยนแปลงแผน 

- ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

97 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่4 จากบริเวณ 
ที่นานางบรรเจดิ แตงหวาน ถึงบรเิวณที่นา 
นายนิรันดร์ นวมทอง(ช 2/4) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
200 เมตร  
กว๎าง 5 เมตร 

- - - - 470,000 
เปลี่ยนแปลงแผน 

ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

98 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่4 จากบริเวณที่นา
นายนิรันดร์ นวมทอง ถึงบริเวณลานตากข๎าว 
นางนงลักษณ์ สุขสุวรรณ์ (ช 3/4) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
200 เมตร  
กว๎าง 5 เมตร 

- - - - 470,000 
เปลี่ยนแปลงแผน 

ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

99 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่4 จากบริเวณ 
ลานตากข๎าวนางนงลักษณ์ สุขสุวรรณ์ ถึงบริเวณที่นา
นางนงลักษณ์ สุขสุวรรณ์ (ช 4/4) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
100 เมตร  
กว๎าง 5 เมตร 

- - - - 240,000 
เปลี่ยนแปลงแผน 

ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 51 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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 หมูํที่ 4 
จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานายประวิทย์ ศรศีักดา 
ถึงที่นานางจ าเรียง เพิ่มพูน (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
670 เมตร  
กว๎าง 2.20 เมตร 

- - 45,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

101 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่4 จากถนนลาดยาง
บริเวณบา๎นนางกุหลาบ คล๎ายวรรณ ถึงบริเวณ 
สวนมะมํวงนางสมุาลี น้ าดอกไม๎ (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
300 เมตร  
กว๎าง 2.50 เมตร 

- - - 350,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

102 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมูํที่ 4 
จากบ๎านนายไพเราะ นวมทอง ถึงบ๎าน 
นางสายฝน ดอกล าไย (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
150 เมตร  
กว๎าง 2.20 เมตร 

- - 10,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

103 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมูํที่ 4 
จากถนน คสล.เดิม บ๎านนายวินัย สอดศรี ถึงที่นา 
นายมน เช้ือศรี (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
600 เมตร  
กว๎าง 2.20 เมตร 

- - 40,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

104 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมูํที่ 4 
จากถนน คสล.เดิม บริเวณบ๎านนายวิเชียร หอมกลิ่น 
ถึงบริเวณลาน คสล.สวนมะมํวงนางชะลอ ดอกชะเอม 
(โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
450 เมตร  
กว๎าง 2.20 เมตร 

- - 30,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 52 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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 หมูํที่ 4 
จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานางสมจิตร นาคพิทักษ์ 
ถึงบริเวณที่นานางเสนํห์ พลเสน (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
180 เมตร  
กว๎าง 2.20 เมตร 

- - - 17,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

106 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมูํที่ 4 
จากถนน คสล.เดิม หมูํที่ 2 ต าบลบางงาม  
ถึงหมูํที่ 7 ต าบลมดแดง (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
400 เมตร  
กว๎าง 2.20 เมตร 

- - - 27,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
พื้นที่

ชลประทาน 

107 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมูํที่ 4 
บริเวณทางเข๎าหมูํนาลิง (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
205 เมตร  
กว๎าง 1.00 เมตร 

- - 62,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

108 โครงการซํอมแซม คสล. จากบริเวณที่นานางศรีนวล 
คล๎ายวรรณ ถึงบรเิวณบ๎านนายวินยั สอดศรี และแยก
ถึงบ๎านนางกุหลาบ คล๎ายวรรณ หมูํที่ 4  
(โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
2,800 เมตร 

- - - - 500,000 ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

109 โครงการเสรมิถนนดิน หมูํที่ 4 จากบริเวณที่นานาง
สาคร ศรีศักดา ถึงบริเวณที่นานางจ าเนือง เสือวงษ์ 
(โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
600 เมตร  
กว๎าง 2.50 เมตร 

- - - - 150,000 ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 53 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

110 โครงการซํอมแซมถนน คสล. หมูทํี่ 4 
บริเวณหน๎าบ๎านนายสงวน ค าหอม 
(โครงการเพิ่มเติม) (ในหมู่นาลิงหน้าร้านค้า) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว  
20 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

- - - - 50,000 ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

111 โครงการเสรมิดินพร๎อมลงหินคลุก หมูํที่ 4
จากถนน คสล.เดิมริมบึงวังพลับ บริเวณ
บ๎านนางสุมาลี วงษ์สุวรรณ ถึงบริเวณบ๎าน
นางสมหมาย อํุนยศ (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
200 เมตร  

-  - - 80,000 ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

112 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) 

113 โครงการกํอสร๎างก าแพงกันดินบรเิวณที่นา
นายฉลอง เพิ่มพูล หมูํที่ 4 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

จ านวน  
1 แหํง 

- 10,000 - - - จ านวนแหํงท่ี
ด าเนินการ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 54 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

114 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) 

115 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) 

116 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) 

117 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) 

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 55 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

118 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) 

119 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) 

120 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) 

121 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) 

122 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) 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 56 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

123 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) 

124 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) 

125 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 
ยกเลิก/พื้นที่
ชลประทาน 

126 โครงการขยายถนน คสล. จากซุ๎มประตูวดัวัง
พลับเหนือ ถึงที่นานางน้ าอ๎อย วรรณชาลี หมูํ
ที่ 5  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 400 
เมตร  
กว๎าง 4 เมตร 

- 720,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

127 โครงการขยายถนน คสล. จากถนนลาดยาง
บริเวณบา๎นนายวิชาญ บุตรศรีขาว ถึงแยกท่ี
นานางพะนอ สอดศรี หมูํที่ 5  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 150 
เมตร  
กว๎าง 4 เมตร 

- - 270,000 - - จ านวนแหํง
ท่ี

ด าเนินการ 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 57 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)  
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) 

128 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎านนางลูกคิด  
บัวเอี่ยม ถึงบ๎านนายละเอียด เผําโพธ์ิพันธุ์ หมูํที่ 5  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
48 เมตร 
กว๎าง 3  เมตร 

- - - 65,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

129 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่5 จากถนน คสล.เดมิ 
บริเวณที่นานางพะนอ สอดศรี ถึงที่นานายชัยเดช  
เจริญพันธ์ุ (ศาลสามหลัง) (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
200 เมตร 
กว๎าง 4  เมตร 

- - 370,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

130 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมูํที่ 5  
จากท่ีนานายทวี มังคุด ถึงบริเวณที่นานางคณารตัน์ 
คล๎ายวรรณ (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
70 เมตร กว๎าง 
2.20  เมตร 

- - - 6,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

131 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมูํที่ 5  
จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานางเฉลี่ย พํุมจันทร์  
ถึงบริเวณที่นานายช านาญ หนูทอง (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
420 เมตร กว๎าง 
2.20 เมตร 

- - - - 30,000 ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

132 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมูํที่ 5  
จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานางประภา โพธิ์พันธุ์  
ถึงบริเวณบ๎านนายสมภพ ศรีบญุเพ็ง (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
155 เมตร กว๎าง 
2.20 เมตร 

- - - - 12,000 ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 58 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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 

๒๕๖
๑ 

(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

133 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมูํที่ 5  
จากท่ีนานางค าปุุน ศรีบุญเพ็ง ถึงที่นานายสมนึก หนูทอง  
(โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว  
170 เมตร กว๎าง 
2.20 เมตร 

- - - 12,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

134 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมูํที่ 5  
จากถนนเลี่ยงเมืองสาย 357 ถึงที่นานายบุญเกดิ แชํมช๎อย 
(โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
290 เมตร กว๎าง 
2.20 เมตร 

- - - 20,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

135 โครงการซํอมแซมถนน คสล. หมูทํี่ 6 จากแยกที่นานายแทน 
พวงมาลัย ถึงที่นานางเรียม เฉดิฉนัท์ (ฝ่ังตะวันตก บึงระหาร)
(โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
200 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

- - - - 360,000 ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

136 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมูํที่ 6  
จากถนน คสล.เดิมบริเวณที่นานางสาวอารี ดอกตาลยงค์  
ถึงบริเวณที่นานายประยงค์ แนบเนียน (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชน 
มีเส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
550 เมตร 
กว๎าง 2.20 เมตร 

- - - - 37,000- ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 59 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

137 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากบริเวณที่นา
นายชูชีพ พวงดอกไม๎ ถึงที่นานายอ านาจ  
แก๎วประหลาด หมูํที่ 6 (ช 1/5, ช 2/5, ช 3/5) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
600 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

(200) 
300,000 

(ช 1/5) 

(200) 
300,000 

(ช 2/5) 

(200) 
300,000 

(ช 3/5) 

เปลี่ยนแปลงแผน เปลี่ยนแปลงแผน ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

138 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่6  
จากบริเวณที่นานายอ านาจ หรุํมเรืองวงษ์ ถึง
บริเวณที่นานายประสิทธ์ิ พลายระหาร (ช 4/5) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
360 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

- - - 500,000 
เปลี่ยนแปลงแผน 

(ช 4/5) 

- ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

139 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่6  
จากบริเวณที่นานายประสิทธ์ิ พลายระหาร  
ถึงบริเวณที่นานายมนัส พวงดอกไม๎ (ช 5/5) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
220 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

- - - - 310,000 
เปลี่ยนแปลงแผน 

(ช 5/2) 

ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

140 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) 

141 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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 60 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

142 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) 

143 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) 

144 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) 

145 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) 

146 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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 61 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

147 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) 

148 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) 

149 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) 

150 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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 62 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

151 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) 

152 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) 

153 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) 

154 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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 63 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

155 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) 

156 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) 

157 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) 

158 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 
ยกเลิก/พื้นที่
ส่วนบุคคล 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 64 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

159 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) 

160 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) 

161 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) 

162 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 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 65 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

163 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) 

164 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) 

165 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) 

166 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) 

167 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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 66 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

168 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 6 จากเขตติดตํอ
ต าบลบ๎านกรําง ถึงบริเวณหนา๎ฟาร์มไก ํ
นายประวิทย์ คณุวิศนรตุ หมูํที่ 6 (ช 1/2)     

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
360 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

- - - 500,000 
(ช 1/2) 

เปลี่ยนแปลงแผน
และปีที่ด าเนินการ 

ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

169 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 6 จากบรเิวณ
หน๎าฟาร์มไกํนายประวิทย์ คุณวิศนรุต  
ถึงบริเวณบ๎านนางกิมลั้ง ลักขณาเมธากร  
หมูํที่ 6 (ช 2/2) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
120 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

- - - - 180,000 
เปลี่ยนแปลงแผน 

(ช 2/2) 

ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

170 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากท่ีนานายประยุทธ์ ทองอินทร์   
ถึงที่นานางประภา ดอกพุด หมูํที่ 6                 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
1,000 เมตร 
กว๎าง 2.20 เมตร 

- - 58,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

171 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมูํที่ 6 
จากคันคลอง 1 ซ๎าย 1 ขวา (ฝั่งตะวันตก) ถึง
บริเวณที่นานายมนสั พวงดอกไม๎ (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
1,200 เมตร 
กว๎าง 2.20 เมตร 

- - - 80,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 67 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

172 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่6 จากถนนโพธ์ิพระยา-
บ๎านกล๎วย บริเวณบ๎านนางบญุปลกู เขียนดี ถึงบริเวณที่นา
นางแตงอํอน ศรีดอกไม๎ (ช 1/2) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
360 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

- - - 470,000 
(ช 1/2) 

- ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

173 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่6 จากบริเวณที่นานาง
แตงอํอน ศรีดอกไม๎ ถึงบริเวณที่นานายสนิท คลา๎ยวรรณ  
(ช 2/2) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
120 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

- - - - 470,000 
(ช 2/2) 

ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

174 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากท่ีนา 
นายนิรันดร์ นวมทอง ถึงที่นานายสายชล แชํมช๎อย หมูํที่ 7  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
300 เมตร  
กว๎าง 2.20 เมตร 

- 18,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

175 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุกจากที่นานายเสนาะ 
แชํมช๎อย ถึงที่นานายส าอางค์ พรายแก๎ว หมูํที่ 7  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
600 เมตร กว๎าง 
2.20 เมตร 

- 35,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

176 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุกจากสวนมะมํวง
นายประคอง พลายมี ถึงที่นานายสมศักดิ์ ยวนคง หมูํที่ 7 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
400 เมตร  
กว๎าง 2.20 เมตร 

- 24,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 68 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

177 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมูทํี่ 7  
จากบริเวณบ๎านนายส ารวย ตู๎แก๎ว ถึงบริเวณ 
สวนมะมํวงนายสมคเณ โพธิ์หอม  

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
300 เมตร กว๎าง 
2.50 เมตร 

เปลี่ยนแปลง
แผนและปีที่
ด าเนินการ 

- -350,000 
(ช 1/2) 

- - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

178 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก    
หมูํที่ 7 จากบรเิวณสวนมะมํวงนายสมคเณ 
โพธิ์หอม ถึงบริเวณบ๎านนายนภดล ทาวงษ์ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,400 เมตร 
กว๎าง 2.20 เมตร 

เปลี่ยนแปลง
แผนและปีที่
ด าเนินการ 

- 93,000 
(ช 2/2) 

- - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

179 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 
ยกเลิก/โครงการ

ซ้ า 
180 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 
ยกเลิก/พื้นที่
ชลประทาน 

181 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 
ยกเลิก/ 

ท าถนน คสล.
ข้อบัญญัติ 63 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 69 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

182 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 
ยกเลิก/ชลประทาน

ด าเนินการแล้ว 
183 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 
ยกเลิก/ 

โครงการซ้ าซ้อน 
184 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) 

185 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) 

186 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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 70 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

187 โครงการซํอมแซมถนน คสล.  
จากบ๎านนายเปลื้อง ตู๎แก๎ว  
ถึงคันคลอง 2 ซ๎าย สองพี่น๎อง 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) 

188 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) 

189 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) 

พื้นที่
ชลประทาน 

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

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว 
2,500 เมตร กว๎าง 
2.50 เมตร 

- - 164,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย 
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

พื้นที่
ชลประทาน 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 71 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

191 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากทางเข๎า
บ๎านนายเกริกชัย แตงโต ถึงบ๎าน 
นายเจียม วงษ์รอดหมูํที่ 7  

เพื่อให๎ประชาชน 
มีเส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
300 เมตร กว๎าง 
2.50 เมตร 

- 340,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

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

เพื่อให๎ประชาชน 
มีเส๎นทางที่สะดวก
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) 

193 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่7 
จากถนน คสล.เดิม บริเวณที่นา  
น.ส.ประยูร ทวนเงิน ถึงบริเวณที่นา 
นางนงลักษณ์ สุขสุวรรณ์  
(โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชน 
มีเส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
325 เมตร กว๎าง 
2.50 เมตร 

- - 170,000 - - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

194 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที ่7 
จากถนน คสล.เดิม บริเวณสวนมะมํวง
นายประคอง พลายมี ถึงที่นา 
นายวิชัย นวมทอง (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชน 
มีเส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
120 เมตร กว๎าง 
3.00 เมตร 

- - - 375,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

195 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมูํ
7 จากบรเิวณที่นานายวิชัย นวมทอง ถึงสวน
มะมํวง นายสมศักดิ์ ยวนคง (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชน 
มีเส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 100 ม.
กว๎าง 2.20 ม. 

- - - 7,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

196 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมูํ
ที่ 7 จากท่ีนานายนิรันดร์ นวมทอง ถึงบริเวณ
ที่นานายสายชล แชํมช๎อย (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชน 
มีเส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 300 ม.
กว๎าง 2.20 ม. 

- - - - 20,000 ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

197 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก  
หมูํที่ 7 จากบรเิวณที่นานายเสนาะ แชํมช๎อย 
ถึงบริเวณที่นานายส าอางค์ พรายแก๎ว 
(โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชน 
มีเส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 550 ม.
กว๎าง 2.20 ม. 

- - - - 37,000 ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

198 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมูํ
ที่ 7 จากบริเวณที่นานายทรงกรด ทวนเงิน 
ถึงบริเวณที่นานายชัยเดช เจรญิพนัธ์ 
(โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชน 
มีเส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ยาว 180 ม.
กว๎าง 2.20 ม. 

- - - - 12,000 ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

รวม 198 โครงการ (ยกเลิก 13 โครงการ) คงเหลือ 185 โครงการ 6,473,400 7,886,400 6,770,100 8,543,000 7,770,500    
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 73 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 74 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 75 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุร ี

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 
รับผิดชอบหลัก ๒๕๖๑ 

(บาท) 
๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

6 โครงการสํงเสริมสุขอนามัยในบ๎านเรือนให๎กับ
ผู๎ด๎อยโอกาส 

เพื่อผู๎ด๎อยโอกาส
มีสุขภาพที่ด ี

ผู๎ด๎อยโอกาส 
จ านวน  
7 คน 

- - 1,000 1,000 1,000 จ านวนผู๎ด๎อยโอกาส 
 

ผู๎ด๎อยโอกาสมี
สุขอนามัยที่ด ี

ส านักปลัด 

7 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จยํา 
ต๎ายภัยมะเร็งเต๎านม 

เพื่อจัดกิจกรรม 
ต๎านภัยมะเร็ง
เต๎านม 

หมูํที่ 1-7 42,000 42,000 42,000 36,000 36,000 จ านวนผู๎เข๎ารวํม
โครงการ 

ประชาชนได๎รับ
ความรู๎เฝูาระวังการ
เกิดโรคมะเร็งเต๎านม 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

8 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตาม
พระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

เพื่อจัดกิจกรรม 
สํงเสริมการ
ควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน 

หมูํที่ 1-7 49,000 49,000 49,000 42,000 42,000 จ านวนผู๎เข๎ารวํม
โครงการ 

ประชาชนได๎รับความ 
รู๎เฝูาระวังการเกิด 
โรคขาดสารไอโอดีน 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

9 โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิ ตาม
พระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ๎า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

เพื่อจัดกิจกรรม 
สํงเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัย 

หมูํที่ 1-7 49,000 49,000 49,000 42,000 42,000 จ านวนผู๎เข๎ารวํม
โครงการ 

แมํและเด็กได๎รับการ
สํงเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามยั 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

10 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
ตามพระราชด าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ๎า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

เพื่อจัดกิจกรรม 
สํงเสริมการ
ควบคุมโรคขาด
สารไอโอดีน 

หมูํที่ 6 - - - 20,000 20,000 จ านวนผู๎เข๎ารวํม
โครงการ 

ประชาชนได๎รับความ 
รู๎เฝูาระวังการเกิด 
โรคขาดสารไอโอดีน 

คณะกรรมการ
หมูํบ๎าน หมูํที่ 6 
โครงการเพิ่มเติม 
64-65 (ฉ.1) 

รวม 10 โครงการ   200,000 200,000 261,000 261,000 261,000    

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 76 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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 
(แผนชมุชน) 

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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 77 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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 โครงการติดตั้งกล๎อง 
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  
พร๎อมเครื่องบันทึกภาพ
อัตโนมัติ และอุปกรณ์ 
ในการติดตั้ง 

เพื่อติดต๎องกล๎องวงจร
ปิดบริเวณจุดเสียงการ
เกิดอุบัติเหตุในพื้นท่ี 

พื้นท่ีจุดเสี่ยงภายใน 
พื้นท่ีต าบลมดแดง  
จ านวน 6 จุด 
กล๎อง 18 ตัว 

- - - 3,900,000 - จ านวนจุด 
ท่ีด าเนินการ 

ติดกล๎องวงจรปิด 

เพื่อใช๎ในการ
ตรวจสอบอุบัติเหตุ 

ในพื้นท่ีเสี่ยง 

ส านักปลัด 
(แผนชุมชน) 

9 โครงการขับขี่ปลอดภัยสวม
หมวกนิรภัย สร๎างวินัยการ
ขับขี่ 

เพื่อกิจกรรมให๎ความรู๎
และสํงเสริมวินัย 
การขับขี่รถอยําง
ปลอดภัย 

ผู๎บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงานขององค์การ
บริหารสํวนต าบลมดแดง 

- - 10,800 15,000 15,000 จ านวนผู๎รํวม
กิจกรรม 

เกิดการเสริมสร๎าง
วินัยในการขับขี่ 
อยํางปลอดภัย 

ส านักปลัด 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 78 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

10 โครงการติดตั้งไฟกระพริบ เพื่อติดตั้งสัญญาณ
ไฟกระพริบ 

บริเวณพื้นท่ีเสี่ยงตํอ
อุบัติเหตุในพื้นท่ี 
ต าบลมดแดง 

- - 64,000 32,000 32,000 จ านวนแหํง 
ท่ีมีการตัดต้ัง

สัญญาณจราจร 

ปูองกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุบนท๎องถนน
ส าหรับผู๎ใช๎รถใช๎ถนน 

ส านักปลัด 
 

11 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร 
ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

เพื่อจัดฝึกอบรม
หลักสูตรชุด
ปฏิบัติการจิตอาสา
ภัยพิบัติ 

ผู๎สมัครจิตอาสาภัย
พิบัติ ในพื้นท่ี 
ต าบลมดแดง 
จ านวน 50 คน 

- - 280,000 - - จ านวนผู๎เข๎ารํวม
ฝึกอบรม 

จิตอาสามีความพร๎อม
ในการปฏิบัติหน๎าท่ีเป็น

จิตอาสาภัยพิบัติ 

ส านักปลัด 

รวม 11 โครงการ   132,000 332,000 943,800 3,953,000 53,000    

 
  

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 79 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 80 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 81 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 82 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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 - - 71,000 126,000 136,000 123,000 103,000    

 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 83 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 84 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 85 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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 30,000- 10,000- 10,000- 10,000- จ านวนนักเรียน
ท่ีเข๎ารํวม
โครงการ 

นักเรียนมีเจตคติ 
ท่ีดีตํอระบอบประชาธิ
ไตย 

กอง 
การศึกษาฯ 

 

6 โครงการวันเด็กแหํงชาต ิ เพื่อตระหนักถึง
ความส าคญัของ
เด็ก 

เด็กนักเรยีน 
ศพด. 

100,000 - - 50,000 50,000 จ านวนนักเรียน
ท่ีเข๎ารํวม
โครงการ 

มีการพัฒนาสติปัญญา
และเกิดความบันเทิง 

กอง 
การศึกษาฯ 

เพิ่มปี 64-65 

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. 

เด็กนักเรียนได๎รับการ
สํงเสริมโภชนาการ
อาหาร 

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. 

เด็กนักเรียนได๎รับการ
สํงเสริมโภชนาการ
อาหาร 

กองการศึกษา
ฯ 

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 86 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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 

11 โครงการวันเด็กแหํงชาต ิ เพื่อจัดกิจกรรม
วันเด็กแหํงชาต ิ

เด็กใน 
ต าบลมดแดง 

- - - 50,000 50,000 จ านวน
เด็กท่ีรํวม
กิจกรรม 

เด็กมีความสุข
สนุกสนาน ในกิจกรรมที่
ได๎เข๎ารํวม 

กองการศึกษาฯ 
เพิ่มเติม 

ปี 64-65 (ฉ.1) 

12 โครงกํอสรา๎งโรงอาหารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มดแดง 

เพื่อกํอสร๎าง 
โรงอาหาร  

จ านวน 1 หลัง - - 800,000 - - จ านวนโรง
อาหาร 

เด็กนักเรยีนมีสถานท่ี
รับประทานอาหารที่
เหมาะสม 

กองการศึกษาฯ 
เพิ่มเติม ปี 63 

(ฉ.1) 

 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 87 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 
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) 

13 โครงการจดัหาเครื่องเลํน
พัฒนาการ อบต.มดแดง 

จัดหาเครื่องเลํน
พัฒนาการของเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน 2 แหํง 

- - 100,000 - - จ านวนศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เด็กนักเรยีนมีเครื่อง
เลํนเพื่อสร๎างเสริม
พัฒนาการที่ด ี

กองการศึกษาฯ 
เพิ่มเติม ปี 63 

(ฉ.1) 
 

14 โครงการปรับปรุงห๎องสมุด
ส าหรับศูนย์พัฒนา  
อบต.มดแดง 

ปรับปรุงห๎องสมุด จ านวน 1 แหํง - - 200,000 - - จ านวนแหํงที่
ด าเนินการ 

เด็กนักเรยีนมี
ห๎องสมุดไว๎ใช๎
ประกอบการศึกษา 

กองการศึกษาฯ 
เพิ่มเติม ปี 63 

(ฉ.1) 

รวม 14 โครงการ   3,003,000 2,660,000 3,710,000 2,710,000 2,710,000    
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 88 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

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 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 89 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

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    

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 90 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

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 

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 91 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

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) 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 92 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

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 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 93 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

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 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 94 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

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 

- 140,000 125,000 - - 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 1,512,000 1,457,000 1,262,000 1,262,000    

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 95 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

๑. โครงการขุดลอกดินตะกอนและก าจัดวัชพืช
จากเขตตดิตํอต าบลโพธิ์พระยา ถึงบริเวณ
หน๎าวัดน๎อยชมภูํ  

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 6,090 
เมตร กว๎างเฉลี่ย 7 ม. 
หมูํที่ 1,2,3 และ 6 

- 990,000 990,000 990,000 990,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ 
ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

2. โครงการขุดลอกดินตะกอนและก าจัดวัชพืช
จากถนนลาดยางบ๎านระหาร ถึงถนน คสล.   
หมูํที่ 6 และแยกถึงคลองทิ้งน้ าข๎างโรงปุ๋ย
เขียวมรกต บริเวณที่นานายบุญสบื ดอกพุด  

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 2,000 
เมตร กว๎างเฉลี่ย 2 ม. 
หมูํที่ 6 

- 110,000 110,000                                                                                                                                                                                                                                             
 

110,000 110,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ 
ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

3. โครงการขุดลอกดินตะกอนและก าจัดวัชพืช
จากสะพาน คสล.เขตตดิตํอต าบลบางงาม 
ถึงเขตติดตํอต าบลห๎วยวังทอง (คลองชายราง) 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 2,100 
เมตร กว๎างเฉลี่ย 10 ม. 
หมูํที่ 7 

- 490,000 490,000                                                                                                                                                                                                                                             
 

490,000 490,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ 
ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

4. โครงการขุดลอกดินตะกอนและก าจัดวัชพืช
จากศาลาอเนกประสงค์ SML ถึงบริเวณ
สะพาน คสล. บึงวังพลับ 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 900 ม. 
กว๎างเฉลี่ย 4 เมตร 
หมูํที่ 3 

- 120,000 120,000                                                                                                                                                                                                                                             
 

120,000 120,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ 
ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 96 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๑ 
(บาท) 

๒๕๖๒ 
(บาท) 

๒๕๖๓ 
(บาท) 

๒๕๖๔ 
(บาท) 

๒๕๖๕ 
(บาท) 

5. โครงการขุดลอกดินตะกอนและก าจัดวัชพืช
จากบริเวณโรงปุ๋ยเขียวมรกต ถึงบริเวณ            
หัวอุด  

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 2,500 
เมตร กว๎างเฉลี่ย 4 ม. 
หมูํที่ 1,2,3 และ 6 

- 310,000 310,000 310,000 310,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ 
ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

6. โครงการขุดลอกดินตะกอนและก าจัดวัชพืช
จากบริเวณหัวอุด ถึงเช็ควัดระหาร  

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 3,500 
เมตร กว๎างเฉลี่ย 5 ม. 
หมูํที่ 1,2,3 และ 6 

- 410,000 410,000 410,000 410,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ 
ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

7. โครงการขุดลอกดินตะกอนและก าจัดวัชพืช
จากถนน คสล. บึงระหาร ถึงบึงวังพลับ  

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 1,700 
เมตร กว๎างเฉลี่ย 5 ม. 
หมูํที่ 3 และ 6 

- 240,000 240,000                                                                                                                                                                                                                                             
 

240,000 240,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ 
ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

8. โครงการขุดลอกดินตะกอนและก าจัดวัชพืช
จากบ๎านนายธวัช เข็มเพชร ถึงบรเิวณที่นา    
นายบรรจง นวมทอง 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 
1,800 เมตรกว๎างเฉลีย่ 
2.50 เมตร 
หมูํที่ 1 

- 110,000 110,000                                                                                                                                                                                                                                             
 

110,000 110,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ 
ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 97 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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) 

9. โครงการขุดลอกดินตะกอนและก าจัดวัชพืช
จากเขตตดิตํอต าบลบางงาม ถึงบริเวณถนน
เลี่ยงเมืองสาย 357 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 
3,300 เมตร
กว๎างเฉลี่ย 5 
เมตร หมูํที่ 7 

- 450,000 450,000                                                                                                                                                                                                                                             
 

450,000 450,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ 
ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

10. โครงการขุดลอกดินตะกอนและก าจัดวัชพืช  
จากบริเวณคอคอดบึงวังพลับ หมูทํี่ 4 ถึง
บริเวณสะพานเลี่ยงเมืองสาย 357 

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ าและระบาย
น้ าเพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 
3,000 เมตร 
กว๎างเฉลี่ย 25 
เมตร หมูํที่ 
4,5 และ 7 

- 5,000,000 5,000,000                                                                                                                                                                                                                                             
 

5,000,000 5,000,000 ระยะทางที่
ด าเนินการ 
ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ าได๎
สะดวกขึ้น 

กองชําง 
(แผนชุมชน) 

รวม 10 โครงการ    8,230,000 8,230,000 8,230,000 8,230,000    

 

 
 

 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 98 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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 โครงการซํอมแซมถนนลาดยาง 
จากปูอมสายตรวจต าบลมดแดง  
ถึงหน๎าบ๎านนายมงคล ถีระแก๎ว หมูํที่ 2 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
300 เมตร กว๎าง 
7.00 เมตร 

- - 750,000 
(ปรับแผนงบนอก) 

- - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
กรมสํงเสริมฯ 
(แผนชุมชน) 

2 โครงการปรับปรุงถนลาดยางจากบ๎าน 
นายมงคล ถีระแก๎ว ถึงสะพาน คสล.  
หน๎าวัดวังพลับเหนือ หมูํที่ 5  
(โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย  

ระยะทางยาว
2,200 เมตร 
กว๎าง 7 เมตร 

- - - 4,930,000 - ความยาว 
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอดภัย
ในการใช๎ถนน 

กองชําง 
กรมสํงเสริมฯ 

 

รวม 2 โครงการ - - - - 750,000 4,930,000 -    

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 99 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

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 เข๎าใจถึง
การชํวยเหลือตนเองที่
ถูกต๎อง 

เด็ก 
และเยาวชน

จ านวน 30 คน 

25,000 25,000 50,000 50,000 50,000 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 50,000 50,000 50,000    
 

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 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 100 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 

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 
 4.1 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) 

1 โครงการสํงเสริมความปลอดภัย 
และลดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย 
(โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อจัดกิจกรรมให๎ความรู๎
และสํงเสริมความ
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ 

เด็กนักเรียน ศพด. / 
ผู๎ปกครอง / ครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

- - - 30,000 30,000- จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เด็กปฐมวัยมีความ
ปลอดภัยและ 
ลดการเกิดอุบัติเหตุ 

กองการศึกษาฯ 
เพิ่มเติม ปี 63 

(ฉ.1) 
 

2 โครงการคดักรองพัฒนาการเด็ก 
และสํงเสรมิสุขภาพด๎านรํางกาย 
ของเด็กปฐมวัย (โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อตรวจคัดกรอง
พัฒนาการและจัด
กิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ
รํางกาย 

เด็กนักเรียน ศพด. 
อบต.มดแดง และ 
ศพด.วัดศรีจันต์ 

- - - 30,000- -30,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เด็กปฐมวัยมีสุขภาพ
รํางกายท่ีแข็งแรง 
เติบโตสมวัย 

กองการศึกษาฯ 
เพิ่มเติม ปี 63 

(ฉ.1) 

3 โครงการอาหารปลอดภัยเด็กไทยฉลาด 
(โครงการเพิ่มเติม) 

เพื่อจัดกิจกรรมตรวจสอบ
คุณภาพของอาหาร และ
ให๎ความรู๎ความปลอดภัย
ทางอาหาร 

เด็กนักเรียน ศพด. 
/ ผู๎ปกครอง / ครู 
และผู๎รับจ๎างประกอบ
อาหารของ ศพด. 

- - - 30,000 30,000 จ านวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ 

เด็กปฐมวัยรับประทาน
อาหารท่ีมีคุณคํา 
ทางโภชนาการ 
เสริมสร๎างการพัฒนา
ทางสติปัญญา 

กองการศึกษาฯ 
เพิ่มเติม ปี 63 

(ฉ.1) 

รวม 3 โครงการ   - - - 90,000 90,000    
 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 101 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารสํวนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
หนํวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 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 
3) ตู๎เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกสูง จ านวน 1 ตู๎ 
8) เครื่องปรับอากาศ แบบแยกสํวน แบบแขวน  
(ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู จ านวน 6 เครื่อง 

16,500 
 

5,500 
 

3,500 
 

6,000 
 

- 
 
- 
 
- 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
4,000 

 
- 
 
- 

5,500 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

5,500 
125,400 

- 

5,500 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

125,400 

5,500 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 

125,400 

ส านักปลดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เพิ่มเติมปี 63 (ฉ.1) 
 

เพิ่มเติมปี 63-64 
(ฉ.1) 

   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 

- 
 
- 
- 

30,000 
 

5,800 
- 

- 
 
- 
- 

เพิ่มเติมปี 64 (ฉ.1) 
 

 
เพิ่มเติมปี 64 (ฉ.1) 

แบบ ผ. 03 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 102 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
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 
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- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

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 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 103 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
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 
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- 
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- 
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- 

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 
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แบบ ผ. 03 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 104 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารสํวนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
หนํวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 รักษาความ
สงบภายใน 

คํา
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
โฆษณา
และ
เผยแพรํ 

เพื่อใช๎ในงาน
รักษาความ
ปลอดภัย 
ทางจราจร 

โครงการติดตั้งกล๎องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)  พร๎อมเครื่องบันทึกภาพ
อัตโนมัติ และอุปกรณ์ในการติดต้ัง 
1) ชุดติดตั้งกล๎องวงจรปิด พร๎อมเครื่องบันทึกภาพอัตโนมัติ และอุปกรณ์
ในการติดตั้ง จ านวน 8 จุด กล๎อง 18 ตัว 

   3,900,000  เพิ่มเติมปี 64  
(ฉ.1) 

 

   ครุภัณฑ์อื่น เพื่อใช๎ในงาน
ปูองกันและ
บรรเทา 
สาธารณภัย/ 
ลดอุบัติเหตุ 
บนท๎องถนน 

1) เครื่องสูบน้ าดับเพลิงหาบหาม ขนาดไมํต่ ากวํา  70 แรงม๎า  
    พร๎อมอุปกรณ์ จ านวน 1 เครื่อง 
2) หัวฉีดดับเพลิงด๎ามปืนปรับปริมาณน้ าได๎ 4 ระดับ มีซ่ีฟันสแตนเลส    
    จ านวน 1 หัว 
3) ทํอดูดน้ าดับเพลิงตัวหนอน ขนาด 3.5 น้ิว ยาว 9 เมตร จ านวน 1 ทํอ 
4) สายสํงน้ าดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ 3 ชั้น ขนาด 1.5 น้ิว  
    จ านวน 2 เส๎น 
5) สายสํงน้ าดับเพลิงชนิดยางสังเคราะห์ 3 ชั้น ขนาด 2.5 น้ิว  
    ยาว 20 เมตร จ านวน 2 เส๎น 
6) สัญญาไฟกระพริบ จ านวน 8 ชุด 
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32,000 
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32,000 

ส านักปลัด 
เปลี่ยนแปลงประเภท
ครุภัณฑ์จากครุภัณฑ์

เคร่ืองดับเพลิง 
เป็นครุภัณฑ์อ่ืน 

ตามหนังสือ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค 
0410.3/ว 567 ลว 

21 ธ.ค. 61 
 

 

เพิ่มเติมปี 63 - 64 
(ฉ.1) 

4 สร๎างความ
เข๎มแข็งของ

ชุมชน 

คํา
ครุภัณฑ์ 

ครุภัณฑ์
ส านักงาน 

เพื่อใช๎ในงาน
ราชการ 

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

 
 
 

แบบ ผ. 03 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 105 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารสํวนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
หนํวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

5 เคหะและ
ชุมชน 

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 

เพื่อติดตั้งเสาหอ
กระจายขําวและ
งานระบบเสียง
ตามสาย 

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
ยานพาหนะ
และขนสํง 

เพื่อใช๎ในงาน
ซํอมแซมไฟฟูา/ 
เพื่อใช๎ในงาน
บริการจัดเก็บ
ขยะมูลฝอยฯ 

1) รถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลกิพร๎อมกระเช๎าซํอมไฟฟาู  
    จ านวน 1 คัน 
2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล๎อ ปริมาตรกระบอกสูบ 
    ไมํต่ ากวํา 6,000 ซีซี หรือก าลงัเคร่ืองยนต์สูงสุด 
    ไมํต่ ากวํา 170 กิโลวัตต์ แบบอดัท๎าย จ านวน 1 คัน 

- 
 
- 

2,800,000 
 

- 

- 
 
- 

- 
 

2,400,000 

- 
 
- 

กองชาํง 
 

กองสาธารณสขุฯ 
เพิ่มเติมปี 64 (ฉ.1) 

   ครุภัณฑ์
ส 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 

 

แบบ ผ. 03 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 106 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารสํวนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
หนํวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

6 การพาณิชย์ คําครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์
การเกษตร 

เพื่อใช๎ในกิจการ
ประปา ของอบต.
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 

7 สาธารณสุข คําครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
ส านักงาน 

เพื่อใช๎ในงาน
ราชการของกอง
สาธารณสุขฯ 

1) ตู๎เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน มอก.  
    จ านวน 4 ตู๎ 
2) ตู๎เก็บเอกสารบานกระจก 2 บานเลื่อน 
    จ านวน 4 ตู๎ 
3) โต๏ะท างาน ขนาด 4 ฟุต พร๎อมกระจก จ านวน 1 ตัว 
4) เก๎าอี้นวมท างานขา 5 แฉก มีเท๎าแขน ปรับสูงต่ าได๎  
    จ านวน 1 ตัว 

11,000 
 

11,000 

- 
 
- 

5,500 
 

5,500 

- 
 
 
 

5,000 
4,000 

5,500 
 

5,500 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล๎อม 

 
 

เพิ่มเติมปี 64 (ฉ.1) 
เพิ่มเติมปี 64 (ฉ.1) 

 

   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 
4) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก ส าหรับงานประมวลผล 
    จ านวน 1 เครื่อง 
5) เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 VA จ านวน 1 เครื่อง 

-- 
 
- 
- 
 
- 
- 

30,000 
 

5,900 
1,000 

- 
 
 
 
 

22,000- 
- 

-30,000 
 
 
 
 
- 
- 

2,500 

 
 
- 
 
- 
- 

เพิ่มเติมปี 64 (ฉ.1) 
 
 
 
 
 

เพิ่มเติมปี 63 (ฉ.1) 
 

เพิ่มเติมปี 64 (ฉ.1) 

 
 

แบบ ผ. 03 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 107 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
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 

 การศึกษา คํา
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
ไฟฟูา 
และวิทย ุ

เพื่อใช๎ในงาน
ราชการ 
 

1) เครื่องเสียงเคลื่อนที่ พร๎อมแอมป์ในตัว ขนาด    
    ไมํต่ ากวํา 8 น้ิว ไมตํ่ ากวํา 30 วัตต์ มีแบตเตอรี่ 
    ในตัว มีบลูทูธ USB/SD Card พร๎อมไมโครโฟน  
    จ านวน 1 ชุด 

6,500 
 
 

- - - - กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. 03 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 108 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1)       
องค์การบริหารสํวนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท 
วัตถุประสง

ค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
หนํวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

8 การ 
ศึกษา 

คํา
ครุภณัฑ ์

ครุภณัฑ ์
ไฟฟูา 
และวิทย ุ

เพื่อใช๎ใน
งานราชการ 
 

2) โทรโขํง ก าลังขับไมํต่ ากวํา 80 วัตต์ ขนาดฮอร์น 
    เส๎นผําศูนย์กลาง ไมตํ่ ากวํา 230 x 350 มม. 
    มีด๎ามจับ พร๎อมสายสะพาย จ านวน 1 ตัว 

2,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

   ครุภณัฑ์
โฆษณาและ
เผยแพรํ  

เพื่อใช๎ใน
งาน 
ราชการ 

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

32,000 - - - - กองการศึกษาฯ 

     2) ชุดอุปกรณส์ าหรับห๎องเรียนคณุภาพแหํงการเรียนรู๎ 
ด๎านสื่อ DLTV จ านวน 1 ชุด 

- - 30,700 - - กองการศึกษาฯ 
เพิ่มเติมปี 64 (ฉ.1) 

   ครุภณัฑ ์
คอม 
พิวเตอร ์

เพื่อใช๎ใน
งานราชการ 
 

1) เครื่องคอมพิวเตอร์โน๎ตบุ๏ก ส าหรับประมวลผล  
    จ านวน 1 เครื่อง 
2) อุปกรณ์อํานบตัรแบบเอนกประสงค์  
    (Smart Card Reader) จ านวน 1 เครื่อง 
3) เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบท่ี2  
    (จอภาพขนาดไมํน๎อยกวํา 19 นิ้ว) จ านวน 1 ชุด 
4) เครื่องส ารองไฟฟูา ขนาด 1 kVA จ านวน 1 เครื่อง 
5) เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร๎อม 

ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จ านวน 1 เครื่อง 

21,000 
 

- 

- 
 
1,000 

- 
 
- 

- 
 
 
 

30,000 
 

5,900 
8,000 

- 
 
- 

กองการศึกษาฯ 
 

 
 

เพิ่มเติมปี 64 (ฉ.1) 

 
เพิ่มเติมปี 64 (ฉ.1) 
เพิ่มเติมปี 64 (ฉ.1) 

   ครุภณัฑ ์
งานบ๎าน 
งานครัว 

เพื่อใช๎ใน
งานราชการ 
 

1) มุ๎งลวด จ านวน 13 ชุด 

2) ผ๎ามําน จ านวน 13 ชุด 
- 

35,300 
- 
- 

50,000 
- 

- 
- 

- 
- 

กองการศึกษาฯ 

แบบ ผ. 03 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖5) แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 1)| องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 109 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1) 
องค์การบริหารสํวนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผํานมา 
หนํวยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

9 การ 
เกษตร 

คํา
ครุภณัฑ ์

ครุภัณฑ์ 
การเกษตร 

เพื่อใช๎ในการ
ชํวยเหลือ
อุทกภัย 
และภัยแล๎ง 

1) ทํอสูบน้ าสแตนเลส ชนิดเพลานอก ขนาด 12 น้ิว  
    พร๎อมติดตั้งแทํนและอุปกรณ์เคลื่อนย๎าย 
    จ านวน 1 ทํอ 
2) เครื่องสูบน้ าแบบมอเตอร์ไฟฟูาส าหรับใช๎งานกับ 
    ทํอสูบน้ าขนาด 12 น้ิว จ านวน 1 เครื่อง 
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ส านักปลัด 
เพิ่มเติมปี 64 (ฉ.1) 

     รวม 9 แผนงาน 1,454,900 3,540,100 1,335,500 7,572,400 264,400  

 
 

แบบ ผ. 03 


