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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน  
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางโรงอาหาร เพ่ือกอสรางอาคารโรง
อาหารของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.มดแดง 

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

มีโรงอาหารท่ีได
มาตรฐาน 
และถูกสุขลักษณะ 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการปรับปรุงหองน้ำ เพ่ือปรับปรุงหองน้ำ 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.มดแดง 

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

มีหองน้ำท่ีได
มาตรฐาน  
และถูกสุขลักษณะ 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการปรับภูมิทัศนบรเิวณ
ศพด. อบต.มดแดง 

เพ่ือปูพ้ืนหญาเทียม บริเวณ 
ศพด. พรอมตกแตงสถานท่ี 

ศพด.  
อบต.มดแดง 

- 200,000 - - - จำนวน ศพด. 
ท่ีดำเนินการ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  
มีภูมิทัศนท่ีสวยงาม 
นาอยู 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการปรับปรุงอาคาร 
ศูนยอาสาสมัครปองกันภัย 
ฝายพลเรือน 

เพ่ือปรับปรุงอาคารศูนย 
อปพร. ใหเปนหองสมุด 
สำหรับ ศพด. อบต.มดแดง 

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

เด็กนักเรียนมีแหลง
เรียนรูเพ่ิมเติมนอก
หองเรียน 

กอง 
การศึกษาฯ 

 
 
 
 
 

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

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน  
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มดแดง 

เพ่ือปรับปรุงอาคาร ศพด. 
สังกัดอบต.มดแดง ดวยการ
ทาสีใหม 

จำนวน 2 แหง 
 

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

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  
ไดรับการปรับปรุง
อาคารใหสวยงาม นา
อยู 

กอง 
การศึกษาฯ 

6 โครงการตอเติมอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มดแดง 

เพ่ือตอเติมอาคาร ศพด.
อบต.มดแดง ใหเปนหองเก็บ
พัสดุ 

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

มีสถานท่ีจัดเก็บพัสดุ 
ใหเปนระเบียบ
เรียบรอย 

กอง 
การศึกษาฯ 

 รวม 6 โครงการ   660,000 200,000 - 300,000 -    

 
หมายเหตุ : - แกไขแผนงาน จากแผนงานการศึกษา เปน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) หนา 8 – 13 

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

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

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือจายสวัสดิการ 
คาครองชีพ 
ใหแกผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุท่ีมี 
อายุ 60 ปขึ้นไป  
ในตำบลมดแดง 

11,700,000 11,800,000 11,900,000 12,000,000 12,100,000 จำนวนผูสูงอาย ุ
ท่ีไดรับสวัสดิการ 
คาครองชีพ 

ผูสูงอาย ุ
ไดรับสวัสดิการ 
ในการยังชีพ 

สำนักปลัด 
 

2 โครงการจายเบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจายสวัสดิการ 
คาครองชีพใหแก 
คนพิการ 

คนพิการในพ้ืนท่ี
ตำบลมดแดง 

1,500,000 1,550,000 1,600,000 1,650,000 1,700,000 จำนวนคนพิการ 
ท่ีไดรับสวัสดิการ 
คาครองชีพ 

คนพิการ 
ไดรับสวัสดิการ 
ในการยังชีพ 

สำนักปลัด 
 

รวม จำนวน 2 โครงการ   13,200,000 13,350,000 13,500,000 13,650,000 13,800,000    

  
 
 
หมายเหตุ : แกไขงบประมาณ เนื่องจากคำนวณงบประมาณผิดพลาด จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) หนา 12 โครงการท่ี 1 – 2 
 

 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 
(พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการติดต้ังสัญญาณไฟ
กระพริบ และติดต้ังกระจกโคง 

เพ่ือติดต้ัง
สัญญาณไฟ
กระพริบและ
ติดต้ังกระจกโคง 
บริเวณจุด
อันตรายภายใน
ตำบลมดแดง 

1. เพ่ือจัดซ้ือสัญญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย
พรอมอุปกรณ จำนวน 2 จุด ไดแก 
จุดท่ี 1 บริเวณหนาวัดศรีจันต หมูท่ี 6 
จุดท่ี 2 บริเวณซอย 4 หมูท่ี 6 
2. เพ่ือจัดซ้ือสัญญาณไฟกระพริบจำกัดความเร็ว
พลังงานแสงอาทิตย พรอมอุปกรณ จำนวน 1 จุด ไดแก 
บริเวณหนาบานนายพงษศักด์ิ นุชประไพ หมูท่ี 3 
3. เพ่ือจัดซ้ือกระจกโคงสำหรับทางแยก พรอมอุปกรณ  
ชนิดสแตนเลสจำนวน 4 จุด ไดแก 
จุดท่ี 1 บริเวณซอย 23 หมูท่ี 2 
จุดท่ี 2 บริเวณโคงบานนายทวี ดอกเข็ม หมูท่ี 3 
จุดท่ี 3 บริเวณโคงบานนายเคล่ือน แกวเจริญ หมูท่ี 3 
จุดท่ี 4 บริเวณโคงซอย 11 หมูท่ี 3 
 

166,000 - - - - จำนวนจุด 
ท่ีดำเนิน 
การติดต้ัง 

เกิดความระมัด 
ระวัง และมี 
ความปลอดภัย 

สำนักปลัด 
(วัสดุจราจร) 

รวม จำนวน 1 โครงการ   166,000 - - - -    
 

หมายเหต ุ: รวมโครงการจำนวน 3 โครงการ เปนโครงการเดียว จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) หนา 64 โครงการที่ 1 – 3 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน  
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการบริการประชาชน 
 5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางอาคารสำนักงาน 2 ช้ัน เพ่ือใชเปนท่ี
ปฏิบัติงานกองชาง
และงานปองกันฯ 

จำนวน 1 หลัง 2,500,0000 - - - - อาคาร
สำนักงาน 2 
ชั้น 

พ้ืนท่ีใหบริการ
ประชาชนสะดวก
เหมาะสม 

สำนักปลัด 

รวม จำนวน 1 โครงการ   2,500,0000 - - - -    

 

หมายเหตุ      - ยายปท่ีดำเนินการ จากป 2567 มาดำเนินการในป 2566 และแกไขแผนงาน จากแผนงานบรหิารงานท่ัวไป เปนแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                     

                   จากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) หนา 20 โครงการท่ี 14 
 

 

แบบ ผ. 02 


	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
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