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ส่วนที่ 1 
สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

 
1 ด้านกายภาพ 
 1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 

 ตําบลมดแดงมีประวัติยาวนานกว่า 200 ปี เล่ากันว่า เมื่อสมัยก่อนเรียกว่า บ้านตาลเสี้ยน ตั้งรวม             
อยู่กับตําบลวังยาง และมีต้นตาลเสี้ยนซึ่งมีมดแดงมาก มีแม่น้ําไหลผ่าน หลังจากนั้นจึงมีการก่อตั้งเป็นตําบล        
จึงได้ชื่อว่า ตําบลมดแดงที่ตั้ง ตําบลมดแดง อยู่ห่างจากที่ว่าการอําเภอศรีประจันต์ ประมาณ 7 กิโลเมตร   
ตําบลมดแดงมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 19.77 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,421 ไร่ 

 

รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่ม ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เหมาะแก่การทําการเกษตร มีพ้ืนที่สาธารณประโยชน์ 
จํานวน 1,000 กว่าไร่ มีแหล่งน้ําตามธรรมชาติที่สําคัญคือ บึงวังพลับ 

อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  ติดต่อกับตําบลบ้านกร่าง   อําเภอศรีประจันต์ 
 ทิศใต ้ ติดต่อกับตําบลโพธิ์พระยา  อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อกับแม่น้ําท่าจีน   อําเภอศรีประจันต์ 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อกับตําบลบางงาม  อําเภอศรีประจันต์ 

 
ภาพแสดงที่ตั้งต าบลมดแดงจาก Google Map 

ที่มา : https://www.google.co.th/maps/place/ 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ เป็นเขตร้อนชื้น มี 3 ฤดูกาล ได้แก่ ฤดูฝน ฤดูร้อน และฤดูหนาวในระยะสั้น ๆ 
 1.4 ลักษณะของดิน ลักษณะดินในพ้ืนที่ตําบลมดแดงมีคุณภาพดี เหมาะแก่การเพาะปลูกพืช  
 1.5 ลักษณะของแหล่งน้ า 

1.5.1 แหล่งน้ําธรรมชาต ิ
 1) บึงธรรมชาติ จํานวน  1 แห่ง  (บึงวังพลับ) เป็นคลองระบายน้ํา 1 ซ้าย 2 ซ้าย สองพ่ีน้อง  

กว้าง 20 เมตร ยาว 7,000 เมตร ไหลผ่าน หมู่ที่ 1, 3, 4, 5 และ 6     
 2) แม่น้ํา จํานวน  1  สาย  (แม่น้ําท่าจีน) กว้าง 40 เมตร ยาว 9,800 เมตร ไหลผ่าน หมู่ที่ 1, 
2, 3, และ 6            
 3) คลอง จํานวน 10 สาย        
 4) คลองชลประทาน จํานวน 3 สาย       
  - คลองส่งน้ํา 1 ซ้าย 1 ขวา กว้าง 8 เมตร ยาว 5,900 เมตร ไหลผ่าน หมู่ที่ 1,2,3 และ 6
  - คลองระบายน้ํา 2 ซ้าย สองพ่ีน้อง กว้าง 15 เมตร กว้าง 2,300 เมตร ไหลผ่าน หมู่ที่ 7   

  - คลองส่งน้ํา 2 ซ้าย 1 ขวา  กว้าง 8 เมตร ยาว 2,850 เมตร ไหลผ่านหมู่ที่ 4 และ 7 
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1.5.2 แหล่งน้ําที่สร้างขึ้น 
  1) บ่อโยก จํานวน 20 แห่ง         
  2) ประปาหมู่บ้าน จํานวน 13 แห่ง 

 1.6 ลักษณะของไม้/ป่าไม้ พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบลุ่มสําหรับเพาะปลูกทางการเกษตร จึงไม่มีปุาชุมชน 
 

2. ด้านการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

เขตการปกครองในพ้ืนที่ตําบลมดแดง แบ่งเป็น 7 หมู่บ้าน/ชุมชน ดังนี้     
หมู่ที่ 1 บ้านมดแดง     
ผู้นําชุมชน ประกอบด้วย  นายภาคศกร  นวมทอง   ผู้ใหญ่บ้าน 
   นางสุจินต์  โพธิ์ศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายสุชิน  อ่อนสุวรรณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

รูปแผนที่แสดงเขตการปกครองหมู่ที่ 1 บ้านมดแดง 

 
 
 
 
 
 
 
 

อาณาเขต หมู่ที่ 1 ทิศเหนือ ติดต่อหมู่ที่ 2 บ้านมดแดง ตําบลมดแดง 
 ทิศใต้ ติดต่อตําบลโพธิ์พระยา อําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดต่อแม่น้ําท่าจีนและตําบลศรีประจันต์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อหมู่ที่ 5 บ้านวังพลับเหนือ ตําบลมดแดง 
 

หมู่ที่ 2 บ้านมดแดง  
ผู้นําชุมชน ประกอบด้วย นางนุชนาฐ  พราหมณ์โต  ผู้ใหญ่บ้าน 
 นายบุญเลิศ  ชาวบ้านกร่าง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
 นางพนอ   ฉายอรุณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
 

รูปแผนที่แสดงเขตการปกครองหมู่ที่ 2 บ้านมดแดง 
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อาณาเขต หมู่ที่ 2 ทิศเหนือ ติดต่อหมู่ที่ 3 บ้านกระดาษ ตําบลมดแดง 
 ทิศใต้ ติดต่อหมู่ที่ 1 บ้านมดแดง ตําบลมดแดง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อแม่น้ําท่าจีนและตําบลศรีประจันต์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อหมู่ที่ 5 บ้านวังพลับเหนือ ตําบลมดแดง 
 

หมู่ที่ 3 บ้านกระดาษ     
ผู้นําชุมชน ประกอบด้วย  นายสมศักดิ์  แก้วเจริญ   ผู้ใหญ่บ้าน 
   นายสมทรง  บุญเลิศ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายสวิท  สอดศรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
 

รูปแผนที่แสดงเขตการปกครองหมู่ที่ 3 บ้านกระดาษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
อาณาเขต หมู่ที่ 3 ทิศเหนือ ติดต่อหมู่ที่ 6 บ้านศรีจันต์ ตําบลมดแดง 
 ทิศใต้ ติดต่อหมู่ที่ 2 บ้านมดแดง ตําบลมดแดง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อแม่น้ําท่าจีนและตําบลศรีประจันต์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อหมู่ที่ 4 บ้านวังพลับใต้ ตําบลมดแดง 
 

หมู่ที่ 4 บ้านวังพลับใต้    
ผู้นําชุมชน ประกอบด้วย  นายสุรินทร์  สุดจะหา   ผู้ใหญ่บ้าน 
   นายวิชาญ  นาเอี่ยม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายวิชา  โพธิ์หอม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

อาณาเขต หมู่ที่ 4 ทิศเหนือ ติดต่อหมู่ที่ 1 บ้านนาปุา ตําบลบางงาม 
 ทิศใต้ ติดต่อหมู่ที่ 7 บ้านวังพลับใต้ ตําบลมดแดง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อหมู่ที่ 5 บ้านวังพลับเหนือ ตําบลมดแดง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อหมู่ที่ 2 บ้านหนองเพียร ตําบลบางงาม 
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รูปแผนที่แสดงเขตการปกครองหมู่ที่ 4 บ้านวังพลับใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

หมู่ที่ 5 บ้านวังพลับเหนือ   
ผู้นําชุมชน ประกอบด้วย  นายธงชัย  พุ่มดารา   กํานันตําบลมดแดง 
   นายวิรัตน์  คล้ายวรรณ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นางสํารวย  ทวนเงิน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
   นายสมบูรณ์ แตงหวาน สารวัตรกํานัน 
   นายครรชิต  คล้ายวรรณ สารวัตรกํานัน 
   นางใกล้รุ่ง  แก้วเจริญ แพทย์ประจําตําบล 
 

รูปแผนที่แสดงเขตการปกครองหมู่ที่ 5 บ้านวังพลับเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  6 
 

อาณาเขต หมู่ที่ 5 ทิศเหนือ ติดต่อหมู่ที่ 6 บ้านศรีจันต์ ตําบลมดแดง 
 ทิศใต้ ติดต่อหมู่ที่ 1,2 บ้านมดแดง ตําบลมดแดง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อหมู่ที่ 2 บ้านมดแดง และหมู่ท่ี 3 บ้านกระดาษ ตําบลมดแดง 
 ทิศตะวันตก ติดต่อหมู่ที่ 4,7 บ้านวังพลับใต้ ตําบลมดแดง 
 

หมู่ที่ 6 บ้านศรีจันต์    
ผู้นําชุมชน ประกอบด้วย  นายอํานาจ  หรุ่มเรืองวงษ์  ผู้ใหญ่บ้าน 
   นางพะเยาว์  อ่อนทิมวงษ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายมนัส  วงษ์สุวรรณ์  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  
 

รูปแผนที่แสดงเขตการปกครองหมู่ที่ 6 บ้านศรีจันต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาณาเขต หมู่ที่ 6 ทิศเหนือ ติดต่อหมู่ที่ 1 บ้านละหาร ตําบลบ้านกร่าง 
 ทิศใต้ ติดต่อหมู่ที่ 3 บ้านกระดาษ ตําบลมดแดง 
 ทิศตะวันออก ติดต่อแม่น้ําท่าจีน  และตําบลศรีประจันต์ 
 ทิศตะวันตก ติดต่อหมู่ที่ 4 บ้านวังพลับใต้ และติดต่อหมู่ที่ 1 ตําบลบางงาม 
 

หมู่ที่ 7 บ้านวังพลับใต้    
ผู้นําชุมชน ประกอบด้วย  นายเกริกชัย  แตงโต   ผู้ใหญ่บ้าน 
   นางบัวลอย  นิ่มนวล  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
   นายเพชรน้ําหนึ่ง  โพธิ์หอม ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  

อาณาเขต หมู่ที่ 7 ทิศเหนือ  ติดต่อหมู่ที่ 4 บ้านวังพลับใต้ ตําบลมดแดง 
 ทิศใต้  ติดต่อหมู่ที่ 1 บ้านมดแดง ตําบลมดแดง 
 ทิศตะวันออก  ติดต่อหมู่ที่ 1, 2 บ้านมดแดง ตําบลมดแดง 
 ทิศตะวันตก  ติดต่อหมู่ที่ 2 บ้านหนองเพียร ตําบลบางงาม 
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รูปแผนที่แสดงเขตการปกครองหมู่ที่ 7 บ้านวังพลับใต้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 2.2 การเลือกตั้ง 
  2.2.1 เขตการเลือกตั้ง 
  1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  มีจํานวน 1 เขต 
  2) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  มีจํานวน 7 เขต 
  2.2.2 หนว่ยเลือกตั้ง  มีจํานวน 8 หน่วย 
 

3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 

หมู่บ้าน 
จ านวน

ครัวเรือน 
จ านวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
หมู่ที่ ๑ บ้านมดแดง 460 681 737 1,415 
หมู่ที่ ๒ บ้านมดแดง 248 366 421 787 
หมู่ที่ ๓ บ้านกระดาษ 211 277 362 639 
หมู่ที่ ๔ บ้านวังพลับใต้ 186 270 317 587 
หมู่ที่ ๕ บ้านวังพลับเหนือ 196 300 300 600 
หมู่ที่ ๖ บ้านศรีจันต์ 228 349 345 694 
หมู่ที่ ๗ บ้านวังพลับใต้ 203 349 357 669 

รวม 1,732 2,555 2,839 5,394 
 

 พ้ืนที่ตําบลมดแดง  อําเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย  
272.83  คน / ตารางกิโลเมตร    

ที่มา :  ทะเบียนราษฎร์ของอําเภอศรีประจันต์ โดยสํานักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง  ณ  เดือน กันยายน  2559     
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หมู่ท่ี 1
บา้นมดแดง

ฟาร์มไก่

หลกัเขตท่ี 4

ต าบลโพธ์ิพระยา

ต าบลพิหารแดง

หลกัเขตท่ี 1

อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี

เขตอ าเภ
อเมืองสุ

พรรณบ
ุรีเขตอ าเภ

อดอนเจ
ดีย์

อ  าเภอดอนเจดีย์

เขตอ าเภอศรีประจนัต์

เขตอ าเภอดอนเจดีย์

หมายเลข 11064

ต  าบลไร่รถ

ถนน รพช.สพ.

คลองวังกุ่ม
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 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 
 

ช่วงอายุ (ปี) 
จ านวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
 น้อยกว่า 1 – 3 89 98 187 

 4 – 5 50 45 95 
   6 – 11 180 158 338 
12 – 18 189 204 393 
19 – 25 237 218 455 
26 – 59 1,355 1,487 2,842 
60 – 69 256 298 554 
70 – 79 145 211 356 
80 – 89 48 101 149 
90 ขึ้นไป 6 17 23 

รวม 2,555 2,837 5,392 
 

ที่มา :  ทะเบียนราษฎร์ของอําเภอศรีประจันต์ โดยสํานักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง  ณ  เดือน กันยายน 2559    

 

4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  4.1.1 ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษาของประชากรต าบลมดแดง (ที่อาศัยอยู่จริง) ปี 2559 

ระดับการศึกษา 
เพศ รวม (คน) % 

ชาย (คน) % หญิง (คน) % 
ไม่เคยศึกษา 35 1.49 44 1.67 79 1.58 
อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก 23 0.98 39 1.48 62 1.24 
ต่ํากว่าประถมศึกษา 67 2.85 64 2.42 131 2.63 
จบชั้นประถมศึกษา 
(ป.4/ป.7/ป.6) 

1,188 50.6 1,478 55.94 2,666 53.44 

มัธยมศึกษาตอนต้น 
(มศ. 1-3/ ม. 1-3) 

427 18.19 342 12.94 769 15.41 

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

289 12.31 243 9.20 532 10.66 

อนุปริญญา/หรือเทียบเท่า 102 4.35 102 3.86 204 4.09 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 211 8.99 315 11.92 526 10.54 
สูงกว่าปริญญาตรี 5 0.21 15 0.57 20 0.40 

รวม 2,347 100.00 2,642 100.00 4,989 100.00 
ที่มา :  ข้อมูลความจําเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจําปี 2559 

สํานักงานพัฒนาชุมชนอําเภอศรีประจันต์  
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4.1.1 สถานศึกษา/แหล่งข้อมูลข่าวสารในพื้นที่ต าบลมดแดง 

1) โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 4  แห่ง  ได้แก่  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 
โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1    จํานวนนักเรียน  67 คน 

  โรงเรียนวัดเสาธงทอง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2    จํานวนนักเรียน  78 คน 
โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5    จํานวนนักเรียน  74 คน 

  โรงเรียนวัดวังพลับใต้  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7   จํานวนนักเรียน  79 คน 
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน  3  แห่ง  ได้แก่  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันต์  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2   จํานวนนักเรียน  26 คน 
  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังพลับเหนือ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 5   จํานวนนักเรียน  10 คน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังพลับใต้  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7   จํานวนนักเรียน  32 คน 
3) ที่อ่านหนังสือประจําหมู่บ้าน  จํานวน  2 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2  และหมู่ที่  6 
4) ศูนย์ข้อมูลข่าวสารประจําตําบล  จํานวน  1  แห่ง  ตั้งอยู่ที่ทําการ อบต.มดแดง หมู่ที่ 2 
 
 

 4.2 สาธารณสุข 
4.2.1 สถานพยาบาลในต าบล 

1) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลมดแดง  จํานวน ๑ แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 

2) คลินิกรักษาโรคทั่วไป (เอกชน)  จํานวน 1 แห่ง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
 

 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลมดแดง 

 
 4.3 อาชญากรรม 
  สถิติอาชญากรรม ประจําปี พ.ศ. 2559 จํานวน 4 ครั้ง 
 4.4 ยาเสพติด 
  สถิติการจับกุมผู้ค้ายาเสพติด ประจําปี พ.ศ. 2559 จํานวน 5 ราย 
  สถิติการส่งผู้ติดยาเสพติดไปบําบัด ประจําปี พ.ศ. 2559 จํานวน 17 ราย 
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 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 
 

สถิติจ านวนผู้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพในพื้นที่ต าบลมดแดง 
(ระหว่างปี พ.ศ. 2558 – 2560) 

 

 
 
 
 
5. ระบบบริการพื้นฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

การคมนาคมในตําบลมดแดง  ใช้เส้นทางคมนาคมโดยรถยนต์ได้หลายเส้นทาง  การติดต่อกับตําบล   
อ่ืน ๆ  อําเภอ จังหวัด ไปมาสะดวก  เส้นทางการคมนาคมส่วนใหญ่เป็นถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง  และถนน
ในหมู่บ้านมีทั้งท่ีเป็นคอนกรีตและถนนหินคลุก-ลูกรัง ถนนสายหลักท่ีตัดผ่านหมู่บ้าน จํานวน 2 สายได้แก่ 

1) ถนนสายโพธิ์พระยา-บ้านกล้วย (กรมทางหลวงชนบท) กว้าง 12 เมตร ยาว 7,800 เมตร  
เส้นทางผ่านหมู่ที่ 1, 2, 3 และหมู่ที่ 6        
 2) สายวังพลับ (กรมทางหลวงชนบท) กว้าง 8 เมตร ยาว 3,600 เมตร เส้นทางผ่านหมู่ที่ 2, 4, 5 
และหมู่ที ่7 

ตําบลมดแดงมีรถสองแถวโดยสารประจําทาง จํานวน 1 สาย จากศูนย์บริการประชาชนตําบลมดแดง 
(ปูอมตํารวจหรือที่พักสายตรวจ) – ตลาดอําเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 5.2 การไฟฟ้า 

ไฟฟูาเข้าถึงครบทั้ง  7  หมู่บ้าน  จํานวนประชากรที่ใช้ไฟฟูาคิดเป็นร้อยละ  100  ของประชากร
ทั้งหมดในต ำบล 
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 5.3 การประปา 
  5.3.1 ประปาหมู่บ้าน มีจํานวน 10 แห่ง ได้แก่ 
  1) หมู่ที่ 1 บ้านมดแดง  จํานวน 3 แห่ง อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน 
  2) หมู่ที่ 2 บ้านมดแดง  จํานวน 2 แห่ง อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน 
  3) หมู่ที่ 3 บ้านกระดาษ  จํานวน 1 แห่ง อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 
  4) หมู่ที่ 4 บ้านวังพลับใต้  จํานวน 1 แห่ง อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 
  5) หมู่ที่ 5 บ้านวังพลับเหนือ  จํานวน 1 แห่ง อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน 
  6) หมู่ที่ 6 บ้านวังพลับเหนือ  จํานวน 1 แห่ง อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน 
  7) หมู่ที่ 7 บ้านวังพลับเหนือ  จํานวน 1 แห่ง อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน 
  5.3.2 บ่อบาดาล มีจํานวน 143 บ่อ ได้แก่ 
  1) หมูท่ี่ 1 บ้านมดแดง  บ่อบาดาลส่วนบุคคล จํานวน 23 บ่อ บ่อสาธารณะ จํานวน 1 บ่อ 
  2) หมูท่ี่ 2 บ้านมดแดง  บ่อบาดาลส่วนบุคคล จํานวน 14 บ่อ บ่อสาธารณะ จํานวน 5 บ่อ
  3) หมู่ที ่3 บ้านกระดาษ  บ่อบาดาลส่วนบุคคล จํานวน 10 บ่อ บ่อสาธารณะ จํานวน 1 บ่อ 
  4) หมู่ที่ 4 บ้านวังพลับใต้  บ่อบาดาลส่วนบุคคล จํานวน 13 บ่อ บ่อสาธารณะ จํานวน 2 บ่อ 
  5) หมู่ที่ 5 บ้านวังพลับเหนือ  บ่อบาดาลส่วนบุคคล จํานวน 38 บ่อ บ่อสาธารณะ จํานวน 0 บ่อ
  6) หมู่ที่ 6 บ้านวังพลับเหนือ  บ่อบาดาลส่วนบุคคล จํานวน   5 บ่อ บ่อสาธารณะ จํานวน 0 บ่อ 
  7) หมู่ที่ 7 บ้านวังพลับเหนือ  บ่อบาดาลส่วนบุคคล จํานวน 30 บ่อ บ่อสาธารณะ จํานวน 1 บ่อ 
 5.4 โทรศัพท์ 
  มีตู้โทรศัพท์สาธารณะ จํานวน 5 ตู้ 
 5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์ 
  5.5.1 การไปรษณีย์  ที่ประชาชนส่วนใหญ่ใช้บริการ ได้แก่ ที่ทําการไปรษณีย์อําเภอศรีประจันต์ และ             
รถตู้บริการไปรษณีย์เคลื่อนที่จุดตลาดโพธิ์พระยา 
  5.5.2 การสื่อสาร  สามารถใช้การสื่อสารผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ทุกระบบ และมีบริการอินเตอร์เน็ต
ตําบล และบริการ Free Wi-Fi ณ ที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 
 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร   
  พืชเศรษฐกิจที่เกษตรกรนิยมปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว มะม่วง แห้วจีน มันเทศ พุทรา ข้าวโพด                  
ถั่วเขียว ฯลฯ 
 6.2 การประมง 
  - ไม่มี – 
 6.3 การปศุสัตว์ 
  ข้อมูลการเลี้ยงปศุสัตว์ในพ้ืนที่ตําบลมดแดง ได้แก่ 
  1) วัว   หมู่ที่ 5 จํานวน 1 ราย  
  2) ไก่   หมู่ที่ 3 และหมู่ท่ี 4 จํานวน 1 ราย 
  3) แพะ/แกะ  หมู่ที่ 5 จํานวน 1 ราย 
  4) หม ู  หมู่ที่ 7 จํานวน 1 ราย 
  5) เป็ด  หมู่ที่ 2 จํานวน 1 ราย และหมู่ท่ี 1 จํานวน 1 ราย 
  5) จิ้งหรีด หมู่ที่ 3,4 และหมู่ท่ี 5 
  6) ไส้เดือนดิน หมู่ที่ 2,3 และหมู่ท่ี 6 
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ภาพการเลี้ยงไส้เดือนดินในบ่อซีเมนต์เพื่อจ าหน่ายตัวไส้เดือนและมูลไส้เดือน 

 

 

 6.4 การบริการ 
  การบริการในพ้ืนที่ตําบลมดแดง ได้แก่ 
  1) บริการห้องเช่า/บ้านเช่า จํานวน 5 แห่ง และโรงแรมที่พัก จํานวน 2 แห่ง 
  2) บริการล้างอัดฉีด จํานวน 2 แห่ง 
  3) บริการอินเตอร์เน็ต  จํานวน 1 แห่ง 
  4) บริการซ่อมรถจักรยานยนต์/รถยนต์  จํานวน 8 แห่ง 
  5) บริการร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย  จํานวน 6 แห่ง 
 6.5 การท่องเที่ยว 
  แหล่งท่องเที่ยวสําคัญในตําบลมดแดง ได้แก่ 

๑)  วัดเทพสุทธาวาส   ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านมดแดง 
๒)  วัดเสาธงทอง   ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 บ้านมดแดง 
๓)  วัดวังพลับเหนือ   ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านวังพลับเหนือ 
๔)  วัดวังพลับใต้   ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 บ้านวังพลับใต้ 
๕)  วัดศรีจันต์    ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านศรีจันต์ 

 6.6 อุตสาหกรรม 
  อุตสาหกรรมในพ้ืนที่ตําบลมดแดง ได้แก่ 
  1) โรงงานทําหุ่น  จํานวน 1 แห่ง 
  2) โรงงานผลิตปุ๋ยอินทรีย์ จํานวน 1 แห่ง 
  3) โรงสีข้าว    จํานวน 1 แห่ง 
  4) โรงกลึง    จํานวน 1 แห่ง 
 6.7 การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
  6.7.1 การพาณิชย์ กิจการพาณิชย์ในเขตพ้ืนที่ตําบลมดแดง มีดังนี้ 
  1) ร้านจําหน่ายน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1 แห่ง และสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง จํานวน 1 แห่ง 
  2) ร้านจําหน่ายปุ๋ยยา และเคมีการเกษตร จํานวน 8 แห่ง 
  3) ร้านจําหน่ายอะไหล่รถยนต์  จํานวน 1 แห่ง 
  4) ร้านจําหน่ายเครื่องเขียนและเครื่องใช้สํานักงาน  จํานวน 1 แห่ง 
  5) ร้านจําหน่ายวัสดุอุปกรณ์ไฟฟูา  จํานวน 1 แห่ง 
  6) ร้านผลิตและจําหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้าง  จํานวน 1 แห่ง 
  7) กิจการค้าแห้ว จํานวน 1 แห่ง 
  8) กิจการผลิตและจําหน่ายน้ําดื่ม จํานวน 1 แห่ง 
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  9) ร้านกาแฟ  จํานวน 1 แห่ง 
  10) ร้านขายยาบรรจุเสร็จ จํานวน 2 แห่ง 
  11) ร้านรับซื้อของเก่า  จํานวน 1 แห่ง 
  12) ร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภค/บริโภค จํานวน 37 แห่ง และมินิมาร์ท จํานวน 2 แห่ง 
  13) ร้านจําหน่ายพันธุ์ข้าว จํานวน 12 แห่ง 
  14) ร้านอาหาร  จํานวน 10 แห่ง 
  15) ร้านผลิตและจําหน่ายเสื้อผ้าสําเร็จรูป จํานวน 1 แห่ง 
  16) ร้านจัดดอกไม้ จํานวน 1 แห่ง 
  6.7.2 กลุ่มอาชีพ ในเขตพ้ืนที่ตําบลมดแดง มีดังนี้ 
  1) กลุ่มอาชีพหมู่ที่ 1 บ้านมดแดง  (จักสาน, ถนอมอาหาร) 
  2) กลุ่มอาชีพหมู่ที่ 4 บ้านวังพลับใต้  (จักสาน) 
  3) กลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านกระดาษ (ผลิตข้าว/ผักปลอดสารพิษ, ผลิตสารปุ๋ยชีวภาพ, ผลติสารชีวภาพ) 
 6.8 แรงงาน 
  แรงงานต่างด้าว ในตําบลมดแดง มีจํานวน ทั้งสิ้น 32 คน (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 กันยาย 2559 : สํานักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี) 
7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
 7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน 
  1) หมู่ที่ 1 บ้านมดแดง  
   มีพ้ืนที่ทั้งหมด 3,013 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ทําการเกษตร จํานวน 2,838 ไร่ มีการรวมกลุ่มอาชีพ            
หมู่ที่ 1 บ้านมดแดง ทําเครื่องจักสาน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกข้ึนเองในชุมชน 
  2) หมู่ที่ 2 บ้านมดแดง  
   มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,580 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ทําการเกษตร จํานวน 1,525 ไร่  เป็นหมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง มีปราชญ์ (ผู้เชี่ยวชาญประสบความสําเร็จในอาชีพ) คือ นางนุชนาฐ พราหมณ์โต ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในภาคการเกษตร ด้านการปลูกกล้วยน้ําว้าให้ออกลูกได้ตลอดปี 
  3) หมู่ที่ 3 บ้านกระดาษ  
   มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,385 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ทําการเกษตร จํานวน 1,320 ไร่  เป็นหมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง มีปราชญ์ (ผู้เชี่ยวชาญประสบความสําเร็จในอาชีพ) คือ นางใกล้รุ่ง แก้วเจริญ ซึ่งมีความ
เชี่ยวชาญในภาคการเกษตร ด้านการผลิตสารชีวภาพ (บิวเวอร์เรีย) โดยมีการรวมกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้าน
กระดาษ เพ่ือผลิตผลผลิตทางการเกษตรแบบอินทรีย์ ยึ ดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการทํา
การเกษตร 
  4) หมู่ที่ 4 บ้านวังพลับใต้  
   มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,515 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ทําการเกษตร จํานวน 1,460 ไร่ มีการรวมกลุ่มอาชีพ            
หมู่ที่ 1 บ้านมดแดง ทําเครื่องจักสาน แปรรูปผลผลิตทางการเกษตรที่ปลูกข้ึนเองในชุมชน 
  5) หมู่ที่ 5 บ้านวังพลับเหนือ 
   มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,415 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ทําการเกษตร จํานวน 1,363 ไร่ 
  6) หมู่ที่ 6 บ้านศรีจันต์ 
   มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,914 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ทําการเกษตร จํานวน 1,817 ไร่  เป็นหมู่บ้านต้นแบบ
เศรษฐกิจพอเพียง มีปราชญ์ (ผู้เชี่ยวชาญประสบความสําเร็จในอาชีพ) คือ นายอํานาจ แก้วประหลาด ซึ่งมี
ความเชี่ยวชาญในภาคการเกษตร ด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ชีวภาพ ฮอร์โมน 
  7) หมู่ที ่7 บ้านวังพลับใต้  
   มีพ้ืนที่ทั้งหมด 1,599 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ทําการเกษตร จํานวน 1,539 ไร่ 
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 7.2 ข้อมูลด้านการเกษตร 
จ านวนครัวเรือนและพื้นที่การท าการเกษตรในต าบลมดแดง 

 

หมู่ 
ที่ 

นาข้าว สวนมะม่วง นาแห้วจีน ไร่มันเทศ สวนพุทรา ไร่ข้าวโพด ไร่ถั่วเขียว 
จ านวน 
ครัว 
เรือน 

พื้น 
(ไร่) 

จ านวน
ครัว 
เรือน 

พื้น 
(ไร่) 

จ านวน
ครัว 
เรือน 

พื้น 
(ไร่) 

จ านวน 
ครัว 
เรือน 

พื้น 
(ไร่) 

จ านวน 
ครัว 
เรือน 

พื้น 
(ไร่) 

จ านวน 
ครัว 
เรือน 

พื้น 
(ไร่) 

จ านวน 
ครัว 
เรือน 

พื้น 
(ไร่) 

1 104 2,238 25 275 20 250 12 75 - - - - - - 
2 64 1,180 12 80 25 200 6 50 4 15 - - - - 
3 53 1,200 5 35 3 20 7 60 1 5 - - - - 
4 57 1,270 8 60 - - 12 80 - - 4 50 - - 
5 77 1,083 12 80 - - - - - - - - 15 200 
6 53 1,714 6 33 5 70 - - - - - - - - 
7 67 1,289 12 90 - - - - 17 160 - - - - 

รวม 475 9,974 80 653 53 540 37 265 22 180 4 50 15 200 
 

หมายเหตุ : สรุปจํานวนพ้ืนท่ีทําการเกษตร ประมาณ 11,862 ไร่ พื้นที่อยู่อาศัยและสาธารณประโยชน์ ประมาณ 559 ไร่ 
ที่มา : การส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท าแผนพฒันาเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) 

ส านักปลัด องค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง กุมภาพันธ ์2559 

 
 7.3 ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

1) บึงธรรมชาติ จํานวน  1 แห่ง  (บึงวังพลับ) เป็นคลองระบายน้ํา 1 ซ้าย 2 ซ้าย สองพ่ีน้อง  กว้าง 20 
เมตร ยาว 7,000 เมตร ไหลผ่าน หมู่ที่ 1, 3, 4, 5 และ 6      
 2) แม่น้ํา จํานวน  1  สาย  (แม่น้ําท่าจีน) กว้าง 40 เมตร ยาว 9,800 เมตร ไหลผ่าน หมู่ที่ 1, 2,               
3, และ 6             

3) คลอง จํานวน 10 สาย          
4) คลองชลประทาน จํานวน 3 สาย       

  - คลองส่งน้ํา 1 ซ้าย 1 ขวา กว้าง 8 เมตร ยาว 5,900 เมตร ไหลผ่าน หมู่ที่ 1,2,3 และ 6
  - คลองระบายน้ํา 2 ซ้าย สองพ่ีน้อง กว้าง 15 เมตร กว้าง 2,300 เมตร ไหลผ่าน หมู่ที่ 7   

 - คลองส่งน้ํา 2 ซ้าย 1 ขวา  กว้าง 8 เมตร ยาว 2,850 เมตร ไหลผ่านหมู่ที่ 4 และ 7 
 

 

          แม่น้ าท่าจีน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บึงวังพลับ 
 

ภาพแสดงแผนที่ตั้งแหล่งน้ าธรรมชาติส าคัญท่ีไหลผ่านต าบลมดแดง 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps 
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 7.4 ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือเพื่อการอุปโภค บริโภค) 
  7.4.1 แหล่งน้ าใช้ (อุปโภค) 
  ประปาหมู่บ้าน มีจํานวน 10 แห่ง ได้แก่ 
  1) หมู่ที่ 1 บ้านมดแดง  จํานวน 3 แห่ง อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน 
  2) หมู่ที่ 2 บ้านมดแดง  จํานวน 2 แห่ง อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน 
  3) หมู่ที่ 3 บ้านกระดาษ  จํานวน 1 แห่ง อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 
  4) หมู่ที่ 4 บ้านวังพลับใต้  จํานวน 1 แห่ง อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 
  5) หมู่ที่ 5 บ้านวังพลับเหนือ  จํานวน 1 แห่ง อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน 
  6) หมู่ที่ 6 บ้านวังพลับเหนือ  จํานวน 1 แห่ง อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน 
  7) หมู่ที่ 7 บ้านวังพลับเหนือ  จํานวน 1 แห่ง อยู่ในความดูแลของคณะกรรมการประปาหมู่บ้าน 
  บ่อบาดาล มีจํานวน 143 บ่อ ได้แก่ 
  1) หมู่ที่ 1 บ้านมดแดง  บ่อบาดาลส่วนบุคคล จํานวน 23 บ่อ บ่อสาธารณะ จํานวน 1 บ่อ 
  2) หมู่ที่ 2 บ้านมดแดง  บ่อบาดาลส่วนบุคคล จํานวน 14 บ่อ บ่อสาธารณะ จํานวน 5 บ่อ
  3) หมูท่ี่ 3 บ้านกระดาษ  บ่อบาดาลส่วนบุคคล จํานวน 10 บ่อ บ่อสาธารณะ จํานวน 1 บ่อ 
  4) หมู่ที่ 4 บ้านวังพลับใต้  บ่อบาดาลส่วนบุคคล จํานวน 13 บ่อ บ่อสาธารณะ จํานวน 2 บ่อ 
  5) หมู่ที่ 5 บ้านวังพลับเหนือ  บ่อบาดาลส่วนบุคคล จํานวน 38 บ่อ บ่อสาธารณะ จํานวน 0 บ่อ
  6) หมู่ที ่6 บ้านวังพลับเหนือ  บ่อบาดาลส่วนบุคคล จํานวน   5 บ่อ บ่อสาธารณะ จํานวน 0 บ่อ 
  7) หมู่ที่ 7 บ้านวังพลับเหนือ  บ่อบาดาลส่วนบุคคล จํานวน 30 บ่อ บ่อสาธารณะ จํานวน 1 บ่อ 
  7.4.2 แหล่งน้ ากิน (บริโภค) 
  แหล่งผลิตน้ําดื่มบรรจุขวดเพ่ือจําหน่าย หมู่ที่ 2 จํานวน 1 แห่ง 
  ตู้น้ําดื่มหยอดเหรียญ จํานวน 16 ตู้ ได้แก่ 
  1) หมู่ที่ 1 จํานวน 6 ตู้  2) หมู่ที่ 3 จํานวน 1 ตู้ 
  3) หมู่ที่ 4 จํานวน 4 ตู้  4) หมู่ที่ 5 จํานวน 1 ตู้ 
  5) หมู่ที่ 6 จํานวน 1 ตู้  6) หมู่ที่ 7 จํานวน 3 ตู้ 
 
8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 8.1 การนับถือศาสนา 
 

ศาสนาที่ประชากรต าบลมดแดงนับถือ (ที่อาศัยอยู่จริง) ปี 2559 

ศาสนา 
เพศ รวม (คน) % 

ชาย (คน) % หญิง (คน) % 
พุทธ 2,346 99.96 2,636 99.77 4,982 99.86 
คริสต์ 1 0.04 5 0.19 6 0.12 
อิสลาม - - - - - - 
ซิกส์ - - - - - - 
ฮินดู 
อ่ืน ๆ 

- 
- 

- 
- 

- 
1 

- 
0.04 

- 
1 

- 
1.02 

รวม 2,347 100.00 2,642 100.00 4,989 100.00 
 

ที่มา : ข้อมูลความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ประจ าปี 2559 
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 8.2 ประเพณีและงานประจ าปี 
  8.2.1 ประเพณี ในพ้ืนที่ตําบลมดแดงมีประเพณีท่ีสําคัญ ได้แก่ 
  1) ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ณ ศาสนสถานในตําบลมดแดง 
  2) ประเพณีลอยกระทง ณ วัดวังพลับใต้ 
  3) ประเพณีสงกรานต์ ณ ศาสนสถานในตําบลมดแดง 
  4) ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ ศาสนสถานในตําบลมดแดง (กิจกรรมเปิดโลก 3 โลก ได้แก่ 
สวรรค์ นรก และโลกมนุษย์ โดยการแสดงของเด็กเรียน ในระหว่างการตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดเสาธงทอง) 
 

    
 

ภาพกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ เปิด 3 โลก ณ วัดเสาธงทอง 
 

  8.2.2 งานประจ าปี ในพ้ืนที่ตําบลมดแดงมีงานประจําปีที่สําคัญ ได้แก่ 
  1) งานปิดทองประจําปี รอยพระพุทธบาทลอยน้ํา ณ วัดเสาธงทอง 
  2) งานปิดทองประจําปี พระพุทธชินสีห์ ณ วัดเทพสุธาวาส 
 

           
 

                    ภาพพระพุทธบาทลอยน้ า                                ภาพสถานที่ประดิษฐานพระพุทธชินสีห ์
                         ณ วัดเสาธงทอง                                                  ณ วัดเทพสุธาวาส 

 

 8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
  8.3.1 ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ประชาชนในตําบลมดแดงมีการอนุรักษ์ และสืบต่อกัน
มาช้านาน เช่น ภูมิปัญญาการถนอมอาหาร ประเภทปลา ผัก ผลไม้ ภูมิปัญญาด้านการเกษตร ได้แก่ การใช้
ผลิตสารชีวภาพที่ได้จากธรรมชาติ มาใช้ในการทําการเกษตร และภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ได้แก่ การแสดง
พ้ืนบ้านเพลงอีแซว เป็นต้น 
  8.3.2 ภาษาถิ่น  ภาษาถิ่นส่วนใหญ่ที่ชาวตําบลมดแดงใช้กัน คือ ภาษาไทยภาคกลาง ซึ่งมีสําเนียง
ภาษาท่ีเหน่อ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาวสุพรรณบุรีมาช้านาน 
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 8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
  สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึกในตําบลมดแดง ได้แก่ ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์จักสานต่าง ๆ 
 

ภาพผลิตผลทางการเกษตรปลอดสารพิษ  
เช่น ต้นอ่อนทานตะวัน ข้าวไรซ์เบอร่ี  
โดยกลุ่มเกษตรอินทรีย์บ้านกระดาษ  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ผลิตภัณฑ์จักสานจากกลุ่มอาชีพต าบลมดแดง 
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9. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 9.1 น้ า 

แหล่งน้ําธรรมชาติที่สําคัญของตําบลมดแดง คือ แม่น้ําท่าจีน และบึงธรรมชาติ (บึงวังพลับ) ในช่วง             
ฤดูแล้ง แม่น้ําท่าจีนจะลดลงอย่างมาก ส่วนบึงวังพลับ จะขาดน้ําจนไม่มีน้ําอยู่ในบึงอยู่เลย  

ชาวตําบลมดแดง ให้ความร่วมมือร่วมใจในการดูแลรักษาแม่น้ํา สายสําคัญที่ไหลผ่านพ้ืนที่ตําบล                
มดแดง โดยไดม้ีการจัดตั้งกลุ่มอนุรักษ์แม่น้ําท่าจีน จํานวน 1 กลุ่ม 
 9.2 ป่าไม้ 
  พ้ืนที่ตําบลมดแดง ไม่มีเขตพ้ืนที่ปุาไม้ ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม โดยพ้ืนที่สีเขียวส่วนใหญ่ จะเป็น
พ้ืนที่เพาะปลูกพืช สวน ไร่นา 
 9.3 ภูเขา 
  พ้ืนที่ตําบลมดแดง เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม ไม่มีพ้ืนที่ที่เป็นภูเขา 
 9.4 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ  
 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนที่ตําบลมดแดง ไม่ว่าจะเป็นดิน น้ํา อากาศ จัดอยู่ในเกณฑ์           
ที่ดี ไม่เกิดมลพิษที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต แต่คุณภาพดินที่ใช้ในการเพาะปลูกส่วนใหญ่เริ่มเสื่อมสภาพ
เนื่องจากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก แต่ยังมีประชาชนบางกลุ่มได้หันมาให้ความสําคัญโดยมีการหันมา
สนใจในการทําการเกษตรอินทรีย์ ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งนี้  ตําบลมดแดง มีหมู่บ้านที่ได้รับ
การตั้งให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 3 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ ๒ บ้านมดแดง หมู่ที่ ๓                 
บ้านกระดาษ และหมู่ท่ี ๖ บ้านศรีจันต์ 

10. อื่น ๆ  
 10.1 จ านวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 

10.1.1 พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  26  คน  ได้แก่ 
1) ตําแหน่งบริหาร     จํานวน   2  คน 
2) ตําแหน่งในสํานักปลัด     จํานวน   8  คน 
3) ตําแหน่งในกองคลัง       จํานวน   5  คน 
4) ตําแหน่งในกองช่าง     จํานวน   2  คน 
5) ตําแหน่งในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  จํานวน   2  คน 
6) ตําแหน่งในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  จํานวน   7  คน 
10.1.2 พนักงานจ้าง  จํานวน  16  คน  ได้แก่ 
1) พนักงานจ้างภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป    จํานวน   2  คน 
2) พนักงานจ้างเหมาบริการ      จํานวน 14  คน 
10.1.3 บุคลากรในส่วนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  1๙  คน  ได้แก่ 

  1) ส่วนของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตําบล   จํานวน   ๕  คน 
2) ส่วนของสภาองค์การบริหารส่วนตําบล             จํานวน 14  คน 
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     10.2 ระดับการศึกษาของบุคลากร 
10.2.1 พนักงานส่วนตําบล  จํานวน  ๒5  คน  (ตําแหน่งว่าง 1 ตําแหน่ง) ได้แก่   
1) ประถมศึกษา        จํานวน    -  คน 
2) มัธยมศึกษาตอนต้น     จํานวน    -  คน 
3) มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.    จํานวน    -  คน 
4) อนุปริญญา / ปวส.               จํานวน     2 คน 
5) ปริญญาตรี      จํานวน   14 คน 
6) ปริญญาโท      จํานวน     9 คน 
10.2.2 พนักงานจ้างภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป  จํานวน  2  คน  ได้แก่ 
1) ประถมศึกษา      จํานวน      - คน 
2) มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                จํานวน      1 คน   
3) ปริญญาตรี      จํานวน     1 คน 
10.2.3 บุคลากรในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  จํานวน  ๑๙  คน  ได้แก่ 
1) ประถมศึกษา      จํานวน    11 คน 
2) มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                 จํานวน      6 คน    
3) ปริญญาตรี      จํานวน      2 คน 
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ส่วนที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2557 – 2560) 

 
1 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ                           
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
 1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน พ.ศ. 2557 – 2560 
 

ยุทธศาสตร ์

พ.ศ.2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2560 
อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย อนุมัติงบประมาณ เบิกจ่าย 

จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ จ านวน งบ 
โครง 
การ 

ประมาณ โครง 
การ 

ประมาณ โครง 
การ 

ประมาณ โครง 
การ 

ประมาณ โครง 
การ 

ประมาณ โครง 
การ 

ประมาณ โครง 
การ 

ประมาณ โครง 
การ 

ประมาณ 

1.ด้านคุณภาพชีวิต
แ ล ะ ส ร้ า ง ค ว า ม
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

22 14,371,190 20 13,711,585.46 4 260,800 4 243,600.00 10 647,200 10 642,500     

2. ด้านการบริหาร
และบริการประชาชน 

9 1,726,300 8 884,352.00 20 7,200,896 12 5,915,727.43 47 7,177,477.43 44 6,496,206.15     

3.  ด้ านการ ศึกษา             
การกีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

14 761,000 14 721,319.60 17 11,949,000 12 10,889,816.72 22 12,572,000 20 11,256,645.06     

4. ด้านการเกษตร 
 

3 174,800 3 143,500.00 11 374,000 6 181,416.54 12 3,360,000 7 2,636,975     

5. ด้านสิ่ งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสาธารณูปโภค 
และแหล่งท่องเที่ยว 

7 2,391,800 6 2,149,987.00 14 2,813,500 10 654,611.80 17 3,372,400 14 1,823,413     

รวม 55 19,425,090 51 17,610,744.06 66 22,598,196 44 17,885,172.49 108 27}129}077.43 95 22,855,739.21     
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1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 
 1.2.1 ผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2557 – 2559  
               ในเชิงปริมาณ 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

พ.ศ. 2557 - 2559 

ปรากฎอยู่ใน
แผนพัฒนา 

บรรจุในข้อบัญญัติ 
(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการ 

ที่ปรากฎอยู่ในแผน 

 ด้านคุณภาพชีวิตและสร้าง 
    ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

36 34 84.44 

 ด้านการบริหารและบริการประชาชน 76 64 84.21 

 ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา 
   และวัฒนธรรม 

53 46 86.79 

 ด้านการเกษตร 26 16 61.54 

 ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  
    สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 

38 30 78.95 

รวม 229 190 82.97 

 
2. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
 2.1 ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
  ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงได้ดําเนินงานต่าง ๆ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนถึง
ปัจจุบันในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือแก้ปัญหาให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่นคงใน
การพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น ซึ่งผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 
ผลที่ได้รับสรุปมีดังนี้ 
  1) ประชาชนไฟฟูาประปาใช้ทุกครัวเรือน 
  2) ประชาชนมีถนนใช้ในการสัญจรไปมาได้สะดวก 
  3) เด็กก่อนวัยเรียนได้รับการดูแล และได้รับการศึกษา 
  4) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ ได้รับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพทุกคน 
  5) ประชาชนได้รับการช่วยเหลือกรณีประสบสาธารณภัยกับบ้านเรือน 
  6) ช่วยเหลือการขาดแคลนน้ําอุปโภค/บริโภค ในช่วงฤดูแล้ง 
  7) ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ 
  8) ประชาชนได้รับการส่งเสริมในการทําการเกษตรแบบชีวภาพ รวมถึงการทําการเกษตรตามหลักของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  9) ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
  10) มีการปูองกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่อในพ้ืนที่ และได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
  11) ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ได้รับความช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น 
  12) มีการจัดตั้งและประสานการดําเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลมดแดง 
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  13) ประชาชนได้รับความรู้ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การฝึกการดับเพลิงกรณีเกิด
อัคคีภัยในพื้นท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน 
  14) ประชาชนได้รับความสะดวกในการบริหารจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ และบริการในวันหยุดราชการ 
  15) ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา ความต้องการในการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชน ตลอดจนมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบในการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  16) ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  17) มีการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดงานประเพณีที่สําคัญ ได้แก่ ประเพณีสงกรานต์ ประเพณีแห่
เทียนเข้าพรรษาในระดับจังหวัด 
  18) ประชาชนได้รับความรู้ในการรับทราบข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ 
  19) การบริการสาธารณสุขมูลฐานในพื้นท่ีได้รับการสนับสนุน 
  20) ปัญหาความเดือดร้อนเรื่องภัยแล้ง ได้รับการแก้ไขปัญหา อาทิ การขุดลอกคูคลอง การจัดหา
ครุภัณฑ์สําหรับใช้ในการสูบน้ํา การส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ําน้อย 
 2.2 ผลกระทบ 
  ในการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบันใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่สามารถเข้าไป
ดําเนินการแก้ไขปัญหาได้ โดยสรุปผลกระทบได้ดังนี้ 
  1) การก่อสร้างและซ่อมแซมถนน ในพ้ืนที่ส่วนบุคคลและพ้ืนที่รับผิดชอบของส่วนราชการอ่ืน                    
ไม่สามารถดําเนินการให้ความช่วยเหลือได้ เนื่องจากไม่ได้อยู่ในอํานาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตําบล                 
มดแดงโดยตง 
  2) พ้ืนที่ในการขุดลอกทางระบายน้ํา คลองส่งน้ํา ที่ไม่สามารถเข้าไปดําเนินการพัฒนาได้ เกิดจาก
ปัญหาการเก็บเก่ียวผลผลิตของประชาชนไม่ตรงกัน 
  3) ปัญหางบประมาณท่ีไม่เพียงพอต่อความต้องการพัฒนาของประชาชนในพ้ืนที่ 
  4) ปัญหาด้านการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจในการดูแล
และปูองกันปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออก ประกอบกับการดําเนินการปูองกันและแก้ไขปัญหาใน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐ ขาดความชัดเจนในการดําเนินงาน 
  5) ปัญหาด้านการบริการวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ ยังไม่ได้สามารถดําเนินการได้ เนื่องจาก
ระเบียบข้อกฎหมาย มิได้ให้อํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรงในการเข้าบริหารจัดการ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเป็นเพียงผู้ประสานงานในการรับขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง สุนัข/แมว ในพ้ืนที่                  
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังขาดความเข้าใจ และการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมทําความเข้าใจให้กับประชาชนยังไม่ดี
เท่าท่ีควร จึงเกิดปัญหาสุนัข/แมวในพ้ืนที่ บางส่วนไม่ได้รับวัคซีนปูองกันโรคในแต่ละปี 
  6) ปัญหาด้านการบริหารจัดการในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ หรือระหว่าง
องค์กรต่าง ๆ ในชุมชนทําให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ยังไม่ตรงตามความต้องการของชุมชน 
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3. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข  
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 

ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 
 

ปัญหาอุปสรรค แนวทางแก้ไข 
1) ปัญหาในการขาดการพิจารณาโครงการซึ่งไม่ได้อยู่ในอํานาจ
หน้าท่ีก่อนบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี 

 ส่วนงานที่รับผิดชอบการดําเนินงานควรมีการพิจารณา
กลั่นกรองกิจกรรม/โครงการ ก่อนเสนอโครงการ 
 

2) ปัญหาการงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาของประชาชนในพ้ืนท่ี  

 การทําความเข้าใจกับประชาชน และส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการพิจารณา จัดลําดับความสําคัญในการแก้ไข
ปัญหาของประชาชน เพื่อให้ปัญหาที่มีความจําเป็น
เร่งด่วน และประชาชนส่วนใหญ่ได้รับความเดือดร้อน
ได้รับการแก้ไขปัญหาก่อนอย่างทันท่วงที 
 

3) ปัญหาการขาดแคลนวัสดุ/ครุภัณฑ์ ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 จัดสรรงบประมาณเพื่อสรรหาวัสดุ/ครุภัณฑ์ ในส่วนที่มี
ความจําเป็นมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
 

4) ปัญหาบุคลากรในองค์กรขาดความรู้ เรื่องของระเบียบ 
กฎหมาย เทคโนโลยี ซึ่งก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน  

 จัดฝึกอบรมและจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมรับการฝึกอบรม 
และศึกษาดูงาน ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
 

5) ปัญหาการจัดสิ่ งอํานวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชนและผู้พิการที่ไม่เพียงพอ  

 จัดสรรงบประมาณในการจัดหา สิ่งอํานวยความสะดวกให้
เพียงพอต่อการให้บริการ เช่น การปรับปรุงทางลาด 
ห้องน้ําผู้พิการ สถานท่ีจอดรถสําหรับผู้พิการ เป็นต้น 
 

6) ปัญหาการให้บริการ ทัศคติ ตลอดจนขวัญและกําลังใจของ                  
บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 บริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลในองค์กรให้มีจิต
สาธารณะในการให้บริการด้วยความยิ้มแย้ม แจ่มใส และ
พูดจาสุภาพต่อประชาชน ให้คําแนะนํา และเน้นการ
ให้บริการในเชิงรุก ปรับทัศนคติในการทํางานเพื่ อ
ประโยชน์ส่วนประชาชน และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อ
องค์กร 

 การส่งเสริมการทํางานเป็นทีม การส่งเสริมกิจกรรมซึ่ง
ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีกันในองค์กร ตลอดจน
การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ให้อยู่ในพื้นฐาน
เดียวกัน ด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน เพื่อไม่ ให้การความรู้สึกแตกต่าง 
แตกแยกภายในองค์กร 

 ส่งเสริม ยกย่อง บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ดี  บริการ
ประชาชนดี เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ และเป็นแบบอย่าง
ที่ดีให้กับบุคลากรในองค์กร 

 จัดกิจกรรมส่งเสริม หรือฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม                   
เพื่อพัฒนาจิตใจให้กับบุคลากร อันเป็นฐานรากในการ
ปฏิบัติราชการตามหลักธรรมาภิบาล 
 

7) ปัญหาการการประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการ ตลอดจนการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  

 เพิ่มช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เช่น เว็บไซด์ 
Facebook เสียงตามสาย การประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ 
การแถลงข่าว การจัดนิทรรศการ วารสารประชาสัมพันธ์ 
แผ่นพับ ใบปลิว การทําประชาพิจารณ์ เป็นต้น 
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ส่วนที่ 3 
ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
  วิสัยทัศน์ “ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นติพจน์ประจําชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ทั้งนี้ วิสัยทัศน์ดังกล่าวจะต้อง
สนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอํานาจรัฐ การดํารง
อยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดํารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติ และประชาชนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่นมีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกัน ด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ไม่เป็นภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่า 

 
   1) ความม่ันคง 
  1.1) การมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับทั้งประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมติ 
ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
  1.2) ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกที่นําไปสู่การ
บริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล 
  1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
  1.4) ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีที่
อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 
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  1.5 ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ํา 
  2) ความม่ังคั่ง 
   2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่ม
ประเทศรายได้สูงความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรรายได้สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง 
ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น 
   2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและ
ภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้ง
การคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
   2.3) มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทาง
ปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   3) ความย่ังยืน 
  3.1) การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะ
ต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ 
  3.2) ภาวะผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ                 
ดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม 
  3.3) มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืนให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน               
ทุกภาคส่วน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
  3.4) ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ และปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ชาติ (Country Strategic Position) ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนา                 
ในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไป จะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  1) ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง มีเปูาหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ
ช่วยลดและปูองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก
ที่มีต่อประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิต 
   1.1) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โดยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   1.2) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง                   
ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเชื่อม่ันในกระการยุติธรรม 
   1.3) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
   1.4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอํานาจ เพ่ือปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
   1.5) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพในประเทศ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน
และมิตรประเทศ 
   1.6) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
   1.7) การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เก่ียวข้องกับแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
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  2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน   เพ่ือให้ประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว ซึ่งจําเป็นต้องยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใช้นวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสร้าง
ความมั่นคงและปลอดภัยด้านอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการค้าและการเป็นผู้ประกอบการ รวมทั้ง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแห่งอนาคต ทั้งนี้ภายใต้กรอบการปฏิรูปและพัฒนาปัจจัยเชิงยุทธศาสตร์ทุกด้าน อัน
ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย์ และ
การบริหารจัดการทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 
   2.1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้แก่ การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้าง
ความเชื่อมั่น การส่งเสริมการค้าและการลงทุนที่อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจน
พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้าเพ่ือให้ได้ประโยชน์จากห่วงโซ่มูลค่าในภูมิภาค และเป็นการยกระดับไปสู่
ส่วนบนของห่วงโซ่มูลค่ามากข้ึน 
   2.2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีภาระใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการที่
หลากหลายตามรูปแบบการดําเนินชีวิตและการดําเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป รวมทั้งเป็นแหล่งอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 
    - ภาคเกษตร โดยเสริมสร้างฐานการผลิตที่เข้มแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคเกษตร ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่การทําการเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม และรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพที่เข้มแข็ง และการพัฒนาสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
    - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปัจจุบันที่มีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพ โดยการใช้ดิจิทัลและการค้า
มาเพ่ิมมูลค่าและยกระดับห่วงโซ่มูลค่าในระดับสูงขึ้น 
    - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการให้มีความหลากหลาย มีความเป็นเลิศและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการยกระดับบริการที่เป็นฐานรายได้เดิม เช่น การท่องเที่ยว และพัฒนาให้ประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ ธุรกิจบริการด้านการเงิน และธุรกิจบริการที่มีศักยภาพอ่ืน ๆ เป็นต้น 
   2.3) การพัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) สู่สากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
   2.4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนย์กลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองที่มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วม มีการจัดการ
สิ่งแวดล้อมเมือง และโครงสร้างพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพ 
   2.5) การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ในด้านการขนส่ง ด้านพลังงาน ระบบ                    
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
   2.6) การเชื่อมกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับนานา
ประเทศ ส่งเสริมความร่วมมือกับนานาชาติในการสร้างความมั่นคงด้านต่าง ๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองค์กร
ระหว่างประเทศ รวมถึงสร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ 
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  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยให้เป็น
รากฐานที่แข็งแกร่งของประเทศ มีความพร้อมทางกาย ใจ สติปัญญา มีความเป็นสากล มีทักษะการคิด 
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวิจัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รู้คุณค่าความเป็นไทย มี
ครอบครัวที่มั่นคง กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 
   3.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   3.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพเท่าเทียม และท่ัวถึง 
   3.3) การปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ 
   3.4) การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี 
   3.5) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างบทบาทของสถาบันครอบครัว
ในการบ่มเพาะจิตใจให้เข้มแข็ง 
  4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม   เพ่ือเร่ง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสร้างความมั่นคงให้ทั่วถึง ลดความเหลื่อมล้ําไปสู่สังคมที่เสมอภาคและเป็นธรรม 
กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 
   4.1) การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 
   4.2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   4.3) การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   4.4) การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของ
ชุมชน 
  5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  เพ่ือเร่ง
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และมีความม่ันคงด้านน้ํา รวมทั้งมีความสามารถ
ในการปูองกันผลกระทบและปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ และพัฒนามุ่ง
สู่การเป็นสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 
   5.1) การจัดระบบอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและปูองกันการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.2) การวางระบบบริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพทั้ง 25 ลุ่มน้ํา เน้นการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
   5.3) การพัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   5.5) การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   5.6) การใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
  6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  เพ่ือให้
หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจาย
บทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญ อาทิ 
   6.1) การปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม 
   6.2) การวางระบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   6.3) การพัฒนาระบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   6.4) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   6.5) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล 
   6.6) การพัฒนาระบบให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ 
   6.7) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ 
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 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
   ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อม และบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี การท้าทายของเทคโนโลยีใหม่ ๆ การ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่าง ๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศในปัจจุบันยังคงปะสบปัญหาในหลายด้าน เช่น ปัญหาการ
พัฒนาการผลิต ความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ําทางสังคม เป็นต้น ทําให้การ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงจําเป็นต้องยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนที่สําคัญ ดังนี้ 
  1) การน้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม 
  3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
  4) การพัฒนาสู่ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  
  กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมาย 
  1) กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่ประเทศกําลังประสบอยู่ ทําให้
การกําหนดวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังคงมีความต่อเนื่องจากวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนที่น้อมนําและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาที่ยึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศน์ของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ต้องให้ความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนแปลงผ่าน
ประเทศไทย จากประเทศที่มีรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง  และยั่งยืน สังคมอยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข และนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยาว “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
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  2) การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการ
กําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติที่ สคช. ได้จัดทําข้ึน 
   ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้าน
การขนส่งและโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็น
แหล่งผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 
  3) เป้าหมาย 
  3.1) การหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
   3.1.1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5.0 
   3.1.2) ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศต่อหัว (GDP Per Capital) และรายได้ประชาชาติต่อ
หัว (GNP Per Capital) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ในปี 2564 เพ่ิมขึ้นเป็น 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร์ สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.) ต่อคนต่อปี 
   3.1.3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี 
   3.1.4) การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ํากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5 ในขณะที่ป ริมาณ
การส่งออกขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ํากว่าร้อยละ 4.0 ต่อปี 
  3.2) การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้างสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 
   3.2.1) ประชาชนทุกช่วงวัยมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
   3.2.2) การศึกษาและการเรียนรู้ได้รับการพัฒนาคุณภาพ 
   3.2.3) สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งเป็นฐานรากที่เอ้ือต่อการพัฒนาคน 
  3.3) การลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   3.3.1) การกระจายรายได้มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น 
   3.3.2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอย่างทั่วถึง 
  3.4) การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   3.4.1) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากร สร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 
   3.4.2) ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
   3.4.3) เพิ่มขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   3.4.4) เพิ่มประสิทธิภาพและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  
   3.4.5) มีการบริหารจัดการน้ําให้สมดุลระหว่างการอุปสงค์และอุปทานของน้ํา 
  3.5) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 
   3.5.1) การบริหารภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม มีประสิทธิภาพ และมีส่วนร่วม 
   3.5.2) ขจัดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
   3.5.3) มีการกระจายอํานาจที่เหมาะสม 
 
 
 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  30 
 

  ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบด้วย 
  1) การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  2) การเสริมความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
  3) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  4) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  5) ด้านความม่ันคง 
  6) การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  7) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8) ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
  9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 
  10) การต่างประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 
 1.3 THAILAND 4.0 
   การประกาศทิศทางของประเทศไทยในอนาคตของนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์                 
จันทร์โอชา เรื่อง “ประเทศไทย 4.0” ในรายการคืนความสุขให้คนในชาติเฉพาะกิจ ออกอากาศทางโทรทัศน์
รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย เมื่อคืนวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559   
   ที่มาและความหมาย 
   โลกของอุตสาหกรรมกําลังก้าวสู่การปฏิวัติครั้งใหม่ ที่เรียกว่า อุตสาหกรรม 4.0  ซึ่งเป็นการ
เปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญ “Industry 4.0” มาจากชื่อนโยบายอุตสาหกรรมแห่งชาติของเยอรมนี เมื่อปี                    
ค.ศ. 2013 แนวคิดก็คือ โลกของเราจะเข้าสู่ช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ภายใน 20 ปีข้างหน้า ทําให้
หลายประเทศต่างก็ตื่นตัวกับผลกระทบที่จะติดตามมา เนื่องจากปัจจุบันทุกประเทศบนโลกมีการเชื่อมต่อกัน
อย่างไร้พรมแดนในทุกมิติ ทั้งความร่วมมือทางการค้า ความร่วมมือด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ความ
ร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นต้น ในอีกมุมหนึ่ง ก็ย่อมเกิดการแข่งขันสูงขึ้นเรื่อย ๆ ด้านเหตุผล
ประการหลังนี้เองหลายประเทศจึงจําเป็นต้องปรับตัวสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของ
ตนเองในการแข่งขันกับประเทศอ่ืน ๆ  
   “ประเทศไทย 4.0” หมายถึง การปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ที่เน้นการใช้นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเข้ามาช่วยพัฒนา โดยมีภาคการเกษตรยังคงเป็นแกนหลัก แต่จะเปลี่ยนการเกษตรระบบเดิมไปสู่
การเกษตรสมัยใหม่ โดยสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) และสนับสนุนให้เกษตรกรเป็น
ผู้ประกอบการมากขึน้  

 

โมเดลประเทศไทย 4.0 
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   เดิมประเทศไทยมีการพัฒนารูปแบบทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่รูปแบบ “ประเทศไทย 
1.0” ที่เน้นด้านเกษตรกรรม จนถึง “ประเทศไทย 2.0” ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และ “ประเทศไทย 3.0”                 
ที่เน้นอุตสาหกรรมหนัก ซึ่งทําให้เราติดอยู่ใน 3 กับดัก คือ รายได้ปานกลาง ความเหลื่อมล้ํา และความ                  
ไม่สมดุลในการพัฒนา ซึ่งรัฐบาลจะต้องปฏิรูปเพ่ือเปลี่ยนผ่านจากประเทศไทย 3.0 ไปสู่ “ประเทศไทย 4.0”              
ที่เน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม คือ เปลี่ยนจากการทําปริมาณมากแต่ได้ผลน้อย เป็นการทําปริมาณ
น้อยแต่ไดผ้ลมาก ซึ่งต้องอาศัยกระบวนทัศน์ในการพัฒนา 3 เรื่อง คือ 
  1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม 
  2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี 
  3) เปลี่ยนจากภาคการผลิตสินค้า ไปสู่ภาคบริการมากข้ึน 
   ดังนั้น เราจึงต้องค้นหาเครื่องยนต์เพ่ือขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจยุคใหม่ ที่จะสร้าง
ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทยในศตวรรษที่ 21 โดยการแปลง “ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ” 
ของประเทศที่มีอยู่ 2 ด้าน คือ ความหลากหลายเชิงชีวภาพ และความหลากหลายเชิงวัฒนธรรม ให้เป็น 
“ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน” ใน 5 กลุ่มเทคโนโลยี และอุตสาหกรรมเปูาหมาย ได้แก่ 
  กลุ่มท่ี 1 กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 
  กลุ่มท่ี 2 กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีการแพทย์ 
  กลุ่มท่ี 3 กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ควบคุม 
  กลุ่มท่ี 4 กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและฝังกับอุปกรณ์ต่าง ๆ 
  กลุ่มท่ี 5 กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง  
   การพัฒนาประเทศภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” จะสําเร็จ ใช้แนวทาง “สานพลัง     
ประชารัฐ” เป็นตัวการขับเคลื่อน โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ภาคการเงินการธนาคาร                  
ภาคประชาชน ภาคสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยต่าง ๆ ร่วมกันระดมความคิด ผนึกกําลัง          
กันขับเคลื่อน ผ่านโครงการ บันทึกความร่วมมือ กิจกรรม หรือ งานวิจัยต่าง ๆ โดยการดําเนินงานของ          
“ประชารัฐ” กลุ่มต่าง ๆ อันได้แก่ 
  กลุ่มท่ี 1 การยกระดับนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ พัฒนาคลัสเตอร์
ภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคต และการดึงดูดการลงทุน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
  กลุม่ที่ 2 การพัฒนาการเกษตรสมัยใหม่และการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 
  กลุ่มท่ี 3 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสร้างรายได้ และการกระตุ้นการใช้จ่ายภาครัฐ 
  กลุ่มท่ี 4 การศึกษาพ้ืนฐานและพัฒนาผู้นํา (โรงเรียนประชารัฐ) รวมทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิต 
  กลุ่มที่ 5 การส่งเสริมการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมกลุ่ม SMEs และ
ผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ซึ่งแต่ละกลุ่มกําลังวางระบบและกําหนดแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย 
  กระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศ
ภายใต้  “ประเทศไทย 4 .0” เป็น อีก
นโยบายหนึ่งที่ เป็นการวางรากฐานการ
พัฒนาประเทศในระยะยาว เป็นจุดเริ่มต้น
ในการขับเคลื่อนไปสู่การเป็นประเทศที่มั่ง
คั่ง มั่นคง ยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์รัฐบาล ที่มี
การผลักดันการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ 
การปฏิบิรูปการวิจัย การพัฒนา และการ
ปฏิรูปการศึกษาไปพร้อม ๆ กัน เป็นการ
ผนึกกําลังของทุกภาคส่วน                                               เครือข่ายประชารัฐ 
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 1.4 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1) แผนพัฒนาภาคกลาง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง  
 ๑.1) พัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาเสถียรภาพการ
พัฒนาอุตสาหกรรม  เกษตร  การบริการ  การลงทุนให้มีความมั่นคงและเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ  เช่น ส่งเสริมการพัฒนาพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรม  ส่งเสริมอุตสาหกรรมขนาดกลางและ
ขนาดย่อม  พัฒนาการเกษตร  ฟื้นฟูการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว  พัฒนาประสิทธิภาพโลจิสติกส์ 
 1.๒) พัฒนาศักยภาพคน ครอบครัว ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพ  มีธรรมาภิบาล เพ่ือพร้อมรับ
การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลก ควบคู่กับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น เช่น ส่งเสริมการเรียน
การสอนนอกระบบ  การอาชีวศึกษา  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ส่งเสริมบทบาทของครอบครัว ชุมชน และภาคประชาสังคมในการสร้างวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพ 
 1.๓) อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลต่อระบบนิเวศ
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาฐานเศรษฐกิจหลักของประเทศ  โดยเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล  ปูองกัน
ปัญหาสิ่งแวดล้อม  ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ําแม่น้ําเจ้าพระยา  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาอนุรักษ์และ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1.๔) เสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาเมืองและพ้ืนที่ชายแดนตามแนวเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือน
บ้านทั้งแนวเหนือ-ใต้ และแนวตะวันออก-ตะวันตก  เพ่ือเป็นประตูการค้าเชื่อมโยงประเทศเพ่ือนบ้านและ
นานาชาติ 
 1.๕) บริหารจัดการพัฒนาพ้ืนที่เมืองและชนบทอย่างมีส่วนร่วมและเกื้อกูลกัน เพ่ือให้มีการ          
จัดระเบียบรูปแบบการพัฒนาเมืองและชุมชนได้สอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและความต้องการ
ของชุมชน 
 2) แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุ่ม 1 

       
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 

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

วิสัยทัศน์ (VISION) 
“ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพื่อสุขภาพครบวงจร การท่องเที่ยวหลากหลาย 
เชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี การค้าการลงทุนระดับสากลที่มคีวามสามารถในการแข่งขัน และการค้าผ่านแดนสู่เอเชีย” 
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แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง กลุม่ 1 
(จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 
     

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

    1. ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ 
3. พัฒนาสินค้าและบริการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 
4. พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยงสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร 
5. พัฒนาผู้ประกอบการและผู้ผลิตให้มีความพร้อมและศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ 
6. ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการผิตสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและบริการ 

1. พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการให้ได้คุณภาพมาตรฐาน ยกระดับสู่การ
เป็นศูนย์กลางสุขภาพ 

 1. รายได้จากการจําหน่าย
สินค้าและบริการทางสุขภาพ 

 

    

     

2. ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวหลากหลาย
เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวารวดี ไปยัง
แหล่ งท่อง เที่ ยว ในภูมิภาคอา เ ซียน และ
ยกระดับการท่องเท่ียวให้มีชื่อเสียง 

   7. การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
8. การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด 
9. ส่งเสริมสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยวรวมถึงสินค้าสนับสนุน
ด้านการท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น ของที่ระลึกฯ 
10. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ รวมถึงบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
11. ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพเส้นทางคมนาคมเพื่ออํานวยความสะดวกความ
ปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว และสร้างเส้นทางเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยว  

 2. เพิ่มรายได้และจํานวน
นักท่องเที่ยว 

 

    

    12. พัฒนาระบบอํานวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์ และเครือข่ายคมนาคม เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดการค้าการลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่อาเซียน 
13. พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
14. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
15. พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพื่อการส่งออก 
16. ยกระดับผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันและสามารถ
ประกอบธุรกิจระหว่างประเทศได้ 
17. พัฒนาระบบส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการค้าการลงทุนในกลุ่มจังหวัดและผลักดันให้มี
การลงทุนในต่างประเทศ 

3. พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและ
กา ร ค้ าผ่ า นแดน ให้ มี ศั ก ยภ าพ  ผลั ก ดั น              
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ นําไปสู่การกระตุ้น
ให้เกิดการค้าการลงทุน เช่ือมโยงการค้าสู่เอเซีย 

 3. มูลค่าการค้าบริเวณด่าน
ชายแดนเพิม่ขึน้ 

 

    
    

4. ยกระดับการผลิต  ภาค เกษตรกรรม                   
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน และ
ภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดย
เน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม                    
สู่ประเทศไทย 4.0 

 4 .  เ พิ่ ม ผู้ ผ ลิ ต ภ า ค
เกษตรกรรมพาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน 
แ ล ะ ภ า ค แ ร ง ง า น ที่
ปรับเปลี่ยนกระบวนการ                      
สู่ประเทศไทย 4.0 

 18. พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการโดยใช้นวัตกรรม 
19. ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมถึง 
Small Batch 
20. ส่งเสริมการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพื่อสนับสนุนสินค้าเชิงนวัตกรรม 
21. ส่งเสริมความรู้และความสามารถให้กับแรงงานภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน ให้สนับสนุนการทํางานเชิงนวัตกรรม 
22. พัฒนาระบบส่งเสริม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการยอมรับการปรับเปลี่ยนเป็น
ประเทศไทย 4.0 
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แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

ประเด็นยุทธศาสตร ์
Strategic Issues  (5) 

กลยุทธ ์ Strategies (17) 

3. การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างยั่งยืน 

4. การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

6. การนําการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและ
บริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 

1. การเพิ่มขีดความสามารถดา้นเกษตร เช่ือมโยง    
สู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อการ
บริโภคและการส่งออก 

2. การพัฒนาดา้นการทอ่งเที่ยวสู่สากล 

1. การส่งเสริมและวิจัยและพัฒนา (Research and Development R&D) และยกระดับปัจจัยพื้นฐาน 
2. การเพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพ และลดต้นทุนการผลิตสินค้าอาหารปลอดภัยเพื่อการแข่งขันทางการค้า 
และส่งออก 
3. การแปรรูปเพื่อสร้างและเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารปลอดภัย 
4. การพัฒนาระบบสารการตลาดสินค้าอาหารปลอดภัย 
5. การพัฒนาขนส่งสินค้า และการบริหารจัดการสินค้า (Logistics) 
6. การพฒันาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 
 7. การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม และผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยว 
8. การพัฒนาศักยภาพประกอบการ ผู้ประกอบการ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยว 
9. การพัฒนาด้านสื่อสารการตลาด และการประชาสัมพันธ์ 
10. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน และสิ่งอาํนวยความสะดวก 
 11. สร้างกระแสนิยมรกัความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของบ้านเมอืง 
12. สร้างความร่วมมือประชาชนและพฒันาศักยภาพองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นในการจัดการขยะและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
13. สร้างและพฒันาระบบเครอืข่ายความรว่มมือการอนุรกัษ์แหล่งน้าํของชุมชนและบริหารจัดการน้ํา 
14. สนับสนุนการอนุรกัษ์ปุาโดยการมีส่วนร่วมของชมุชน 
15. ส่งเสริมธุรกิจการปลกูไม้เศรษฐกิจอย่างถูกตอ้งตามกฎหมาย 
16. การส่งเสรมิการใช้พลังงานทดแทน 

17. การสร้างความปรองดองสมานฉนัทแ์ละเทิดทูนสถาบัน 
18. การพัฒนาปัจจัยพืน้ฐานและสังคม และการพฒันาเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน 
19. การพัฒนาคุณภาพชวีิต การดแูลสุขภาพตามกลุม่วัย การมีงานทํามีรายได้ และชีวติครอบครวัอบอุน่ 
20.การบริหารจัดการพืน้ที ่ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดระเบียบสังคมและการพัฒนาความร่วมมือ สร้าง
ความเขม้แขง็ ตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
21. การเตรียมความพรอ้มของประชาชนให้มีจิตสํานกึด้านความมั่นคง 

22. การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ระบบบรหิารและมาตรฐานการศกึษา และกฬีา 
23. การพัฒนาศกัยภาพความพรอ้มของบุคลากร โดยส่งเสรมิสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาและกฬีา 

1. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตร
อุตสาหกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก และเพิ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจจังหวัด 

2. เพิ่มรายได้จากการทอ่งเทีย่วและการจาํหน่ายผลติภัณฑ์สินค้าท้องถิน่ 
 

3. จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นเมืองสะอาดปราศจากขยะตกค้าง 
4 .การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมภายใต้การมี

ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

5. ยกระดับคุณภาพชีวิตดา้นเศรษฐกิจและสังคม 
6. เสริมสร้างคุณภาพชีวิต ให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุ่น 
ชุมชนเข้มแข็ง และมีความมั่นคงปลอดภัย 
 

9. การยกระดับคุณภาพการบรกิารตามหลักธรรมาภิบาล 

 

เป้าประสงค์ GOALS (9) 
 

   ค่านิยม "ซ่ือสัตย์  โปร่งใส  มีคุณธรรม  เต็มใจให้บริการ ท างานมุง่ผลสัมฤทธิ”์ 

5. การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเป็นเลิศใน
ระดับสากล 

7. เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและยกระดบัคุณภาพการศึกษาให้ได้
มาตรฐานการศึกษาระดับสากล 

8. ยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่มาตรฐานสากล 
 

24.การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริการประชาชน 
25. การส่งเสรมิการทํางานรว่มกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
26. การติดตามประเมนิผลการพัฒนาจังหวัดอย่างต่อเนือ่ง 
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1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 
  1) วิสัยทัศน์ (VISION) 
    “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรชั้นนําในด้านแหล่งผลิต
อาหาร และผลิตภัณฑ์คุณภาพมาตรฐานสู่สากล เป็นศูนย์กลางการศึกษา การกีฬา และการท่องเที่ยว โดยใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน คุณภาพชีวิตดี ชุมชนเข้มแข็ง” 
  2) ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ คือ 
   ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม                     
พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ์ เพ่ือการบริโภคและการส่งออก ประกอบด้วย 
    เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 2 เปูาประสงค์ ดังนี้ 
    เปูาประสงค์ 1 เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตร อุตสาหกรรมและ
ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม 
    เปูาประสงค์ 2 เพ่ิมมูลค่าและคุณภาพด้านผลิตภัณฑ์อาหาร 
    กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการแปรรูปและเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 
    กลยุทธ์ที่ 2 สนับสนุนและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการผลิตและด้านการตลาดให้เกิด
ความก้าวหน้าและทันกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน 
    กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนการสร้างเครือข่าย องค์กรต่างๆ เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
    กลยุทธ์ที่ 4 คุณภาพความปลอดภัยและความม่ันคงด้านอาหาร 
   ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเที่ยวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล ประกอบด้วย 
    เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 4 เปูาประสงค์ ดังนี้ 
    เปูาประสงค์ 1 เพ่ิมรายได้จากการท่องเที่ยวและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าท้องถิ่น 
    เปูาประสงค์ 2 มีการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในจังหวัดให้
เอ้ืออํานวยประโยชน์อย่างยั่งยืน 
    เปูาประสงค์ 3 พัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งอนุ รักษ์
พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ที่ยั่งยืน 
    เปูาประสงค์ 4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเดิมพร้อมส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในท้องถิ่นให้ได้
มาตรฐาน 
    กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพื่อการอนุรักษ์และการท่องเที่ยว 
    กลยุทธ์ที่ 2 สร้างและพัฒนาปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด 
    กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ทั้งทางด้านเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
ให้มีคุณภาพ 
    กลยุทธ์ที่ 4 ฟ้ืนฟูคุณภาพแม่น้ําท่าจีนและคลองสาขาให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
    กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาบึงฉวากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับสากล 
    กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาแหล่งน้ําและทรัพยากรธรรมชาติให้มีความสมดุล 
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   ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ประกอบด้วย 
    เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 4 เปูาประสงค์ ดังนี้ 
    เปูาประสงค์ 1 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและแก้ไขปัญหาความยากจน 
    เปูาประสงค์ 2 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย การแก้ไขปัญหายาเสพติด และนโยบายของรัฐ 
    เปูาประสงค์ 3 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้ประชาชนตามแนวยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุข 
    เปูาประสงค์ 4 สนับสนุนส่งเสริมแนวนโยบายคนดีศรีสุพรรณ 
    กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 6 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑ์เมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) 
    กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริม สนับสนุนการปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนครอบคลุมระดับ
จังหวัด 
    กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาคนเป็นพ้ืนฐานเพื่อการพัฒนาสังคม เช่น โครงการคนดีศรีสุพรรณ 
    กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาระบบข้อมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
    กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ 
    กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรเครือข่ายต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาความยากจน 
    กลยุทธ์ที่ 8 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 
    กลยุทธ์ที่ 9 เสริมสร้างหมู่บ้านและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    กลยุทธ์ที่ 10 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อเอดส์ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
ประกอบด้วย 
    เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 1 เปูาประสงค์ ดังนี้ 
    เปูาประสงค์ 1 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
การศึกษาชาติ  
    กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสถาบันการศึกษาทุกระดับ สนับสนุนการจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กระดับตําบล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
    กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 
    กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาในทุกระดับทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา
ตามอัธยาศัย 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถทางด้านกีฬาสู่ความ 
เป็นเลิศ 
    เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 2 เปูาประสงค์ ดังนี้ 
    เปูาประสงค์ 1 พัฒนากีฬาขั้นพ้ืนฐานและกีฬาเพ่ือมวลชน 
    เปูาประสงค์ 2 ส่งเสริม และพัฒนาการกีฬาสู่ระดับอาชีพ  
    กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 3 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการกีฬาเพ่ือก้าวสู่ความเป็นเลิศ 
    กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพ่ือการออกกําลังกายของประชาชน 
    กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาระดับเยาวชนในสถานศึกษา 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพ่ือ
ประโยชน์ของประชาชน ประกอบด้วย 
    เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 3 เปูาประสงค์ ดังนี้ 
    เปูาประสงค์ 1 การเทิดทูนสถาบันของชาติ 
    เปูาประสงค์ 2 ยกระดับคุณภาพการบริหารและการบริการด้วยความโปร่งใส 
    เปูาประสงค์ 3 บูรณาการตามหลักธรรมาภิบาล  
    กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ 1 การเทิดทูนสถาบันของชาติและส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
    กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมการทํางานร่วมกันในทุกภาคฝุายทั้งภาคราชการและเอกชน 
    กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมองค์กรตรวจสอบภาคประชาชน 
    กลยุทธ์ที่ 4 บริการประชาชนด้วยความรวดเร็วและโปร่งใส 
    กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและบูรณาการแบบพหุภาคีและ จริยธรรม คุณธรรม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดี ได้มาตรฐาน 
ประกอบด้วย 
    เป้าประสงค์ (GOALS) ประกอบด้วย 2 เปูาประสงค์ ดังนี้ 
    เปูาประสงค์ 1 มีโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้นและก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ประชาชนอย่างสูงสุด 
    เปูาประสงค์ 2 ส่งเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม กําหนดเขตพ้ืนที่ในการก่อสร้างต่างๆ 
    กลยุทธ์ (Strategies) ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์ ดังนี้ 
    กลยุทธ์ที่ 1 ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นตามมาตรฐาน 
    กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้มีมาตรฐานครอบคลุมทั้งจังหวัด 
    กลยุทธ์ที่ 3 การจัดทําผังเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนส่ง 
    กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ์ ก่อเกิดกระบวนการในการ จัดทําโครงการกิจกรรม
ต่าง ๆ 
    กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ 
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2. ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ 
  “ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรและอาชีพ ประชาชนได้รับการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน                               
    ใส่ใจสุขภาพท่ีดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมในต าบล ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” 
 2.2 ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ 
  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน 
 2.3 เป้าประสงค์ (GOALS) มีดังนี้ 
  1) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
  2) การมีทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไม้ แหล่งน้ํา ดินอุดมสมบูรณ์ รวมถึงทรัพยากรสัตว์น้ํา และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
  3) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้บริการจากโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
  4) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชานด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยที่ดี 
  5) การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้กับชุมชน 
  6) นักเรียนได้รับการส่งเสริมความรู้ สติปัญญา และการส่งเสริมการพัฒนาทักษะของเด็กก่อนวัยเรียน 
  7) ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพห่างไกลยาเสพติด 
  8) การบริหารจัดการและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  9) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ 
 2.4 ตัวช้ีวัด (KPIs) มีดังนี้ 
  1) ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
  2) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  3) ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ดีขึ้น 
  4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
  5) ชุมชนมีความม่ันคงปลอดภัย 
  6) เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 
  7) ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และการเล่นกีฬาเพ่ือส่งเสริม
สุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด 
  8) ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชน 
  9) ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสําคัญของชาติ 
  2.5 ค่าเป้าหมาย (Target values) มีดังนี ้
  1) การพัฒนาแหล่งน้ําและโครงสร้างพ้ืนฐานในการทําการเกษตรร้อยละ 52 
  2) การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 80 
  3) การรณรงค์และสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 
  4) การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานร้อยละ 75 
  5) การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการทางสังคม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
อย่างทั่วถึง ร้อยละ 80 
  6) การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 90 
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  7) การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนสังคมและพัฒนาการของเด็ก ร้อยละ 95 
  8) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเล่นกีฬา ร้อยละ 95 
  9) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ร้อยละ 60 
  10) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสําคัญของชาติ 
ร้อยละ 95 
 2.6 กลยุทธ์ (Strategies) มีดังนี้ 
  1) การพัฒนาแหล่งน้ําและโครงสร้างพ้ืนฐานในการทําการเกษตร 
  2) การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
  3) การรณรงค์และสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
  4) การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
  5) การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการทางสังคม พัฒนาอาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชน
อย่างทั่วถึง  
  6) การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
  7) การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนสังคมและพัฒนาการของเด็ก  
  8) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเล่นกีฬา  
  9) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน  
  10) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสําคัญของชาติ  
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic stances) มีดังนี้ 
  1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการเกษตร 
  2) การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
  3) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยว 
  4) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
  5) การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสาธารณสุข 
  6) การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  7) การส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  8) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
  9) การแก้ไขปัญหาความยากจน 
  10) การพัฒนาด้านการศึกษา 
  11) การพัฒนาด้านการกีฬา 
  12) การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนาธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  13) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
  14) การบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
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 2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
  2.8.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(Strategic Issues of Subdistrict Administrative Organization) 

ความเชื่อมโยง (Linkage) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
เป้าประสงค์ (GOALS)  
 1) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถ
พ่ึงตนเองได ้
ตัวช้ีวัด (KPIs)  
 1) ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้ 
ค่าเป้าหมาย (Target values) มีดังนี้ 
 1) ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 1) การพัฒนาแหล่งน้ําและโครงสร้างพ้ืนฐานในการ
ทําการเกษตร 
 2) การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic stances) 
 1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการเกษตร 
 2) การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตร 
แผนงาน 
    1) แผนงานการเกษตร 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี 
    1 )ปร ะ เด็ น ยุ ทธศ าสตร์ ที่  1  กา ร เ พ่ิ มขี ด
ความสามารถด้านการเกษตรเชื่อมโยงสู่ เกษตร
อุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและ
การส่งออก 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                
(พ.ศ. 2560-2579) 
    1) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 
    1) การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
    2) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบ            
โลจิสติกส์ 
4. วิสัยทัศน์ประเทศ 
    1) มั่งค่ัง 
    2) ยั่งยืน 
5. นโยบายรัฐบาล 
    1) การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
    2) การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสใน
ประชาคมอาเซ๊ยน 
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  2.8.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค                              
                   และแหล่งท่องเที่ยว 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(Strategic Issues of Subdistrict Administrative Organization) 

ความเชื่อมโยง (Linkage) 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ (GOALS)  
 1) การมีทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไม้ แหล่งน้ํา ดินอุดม
สมบูรณ์ รวมถึงทรัพยากรสัตว์น้ําและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 2) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้บริการจาก
โครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด (KPIs)  
    1) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 2) ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ดีขึ้น 
ค่าเป้าหมาย (Target values) มีดังนี้ 
 1) การรณรงค์และสนับสนุนการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 
 2) การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ร้อยละ 75 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 1) การรณรงค์และสนับสนุนการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2) การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน  
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic stances) 
 1) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่ง
ท่องเที่ยว 
 2) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน 
    1) แผนงานเคหะและชุมชน 
    2) แผนงานการเกษตร 
    3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    4) แผนงานการพาณิชย์ 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี 
    1) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่สากล 
    2) การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐาน 
พัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสู่
มั่นคงยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี                
(พ.ศ. 2560-2579) 
    1) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 
    1) การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
    2) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ 
ระบบโลจิสติกส์ 
   3)  ก าร พัฒนาภาค เมื อ ง  และ พ้ืนที่
เศรษฐกิจ 
4. วิสัยทัศน์ประเทศ 
    1) มั่นคง 
    2) มั่งค่ัง 
    3) ยั่งยืน 
5. นโยบายรัฐบาล 
    1)  เ พ่ิมศั กยภาพทาง เศรษฐกิจของ
ประเทศ 
     2) การรักษาความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากร และสร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์อย่างั่งยืน 
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2.8.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์ (GOALS)  
    1) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม    
สุขภาพอนามัยที่ดี 
 2) การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้กับชุมชน 
ตัวช้ีวัด (KPIs)  
 1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 2) ชุมชนมีความม่ันคงปลอดภัย 
ค่าเป้าหมาย (Target values) มีดังนี้ 
 1) การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการทางสังคม พัฒนา
อาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างท่ัวถึง ร้อยละ 80 
 2) การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 90 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 1) การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการทางสังคม พัฒนา
อาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างทั่วถึง  
 2) การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย  
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic stances) 
 1) การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสาธารณสุข 
 2) การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 3) การส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
 5) การแก้ไขปัญหาความยากจน 
แผนงาน 
    1) แผนงานสาธารณสุข 
    2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    3) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    5) แผนงานงบกลาง 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี 
    1) การยกระดับคุณภาพชีวิต 
และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) 
    1 )  ด้ า น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
    2) ด้านการสร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และความเท่าเทียมทาง
สังคม 
    3) ด้านความม่ันคง 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 
    1) การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
    2) การสร้างความเป็นธรรมลด
ความเลื่อมล้ําในสังคม 
   3) การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่
ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
4. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ  
5. วิสัยทัศน์ประเทศ 
    1) มั่นคง 
    2) ยั่งยืน 
6. นโยบายรัฐบาล 
    1) การลดความเหลื่อมล้ําของ
สังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึง
บริการของรัฐ 
     2) การยกระดับคุณภาพการ
บริ ก ารด้ านสาธารณสุ ข  และ
สุขภาพของประชาชน 
     3) การส่งเสริมบทบาทและ
การใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
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2.8.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา การกีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ (GOALS)  
 1) นักเรียนได้รับการส่งเสริมความรู้ สติปัญญา และการส่งเสริมการ
พัฒนาทักษะของเด็กก่อนวัยเรียน 
 2) ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณ ีและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ห่างไกล 
ยาเสพติด 
ตัวชี้วัด (KPIs)  
 1) เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 
 2) ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
และการเล่นกีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ห่างไกลจาก
ยาเสพติด 
ค่าเป้าหมาย (Target values) มีดังนี ้
 1) การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน สังคม และพัฒนาการของเด็ก
ร้อยละ 95 
 2) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเล่นกีฬา ร้อยละ 95 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 1) การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน สังคม และพัฒนาการของเด็ก 
 2) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเล่นกีฬา  
จุดยืนทางยุทธศาสตร ์(Strategic stances) 
 1) การพัฒนาด้านการศึกษา 
 2) การพัฒนาด้านการกีฬา 
 3) การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนาธรรมประเพณีและภูมปิัญญาทอ้งถ่ิน 
แผนงาน 
    1) แผนงานการศึกษา 
    2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี 
    1) การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสู่
สากล 
    2) การส่งเสริมการศึกษา การกีฬา
มุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
    (พ.ศ. 2560-2579) 
    1) ด้านการสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน 
    2) ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
    3) ด้านความมั่นคง 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 
    1 )  การ เสริ มสร้ า งและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
    2) การเสริมสร้างความมัน่คง
แห่งชาติ เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่
ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 
4. นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ  
5. วิสัยทัศน์ประเทศ 
    1) มั่นคง 
    2) มั่งคั่ง 
    3) ยั่งยืน 
6. นโยบายรัฐบาล 
    1) การศึกษาและเรียนรู้ การทํานุ
บํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
    2) การส่งเสริมบทบาทและการใช้
โอกาสในประชาคมอาเซียน 
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2.8.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน 
 

ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
(Strategic Issues of Subdistrict Administrative Organization) 

ความเชื่อมโยง (Linkage) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและ
การบริการประชาชน 
เป้าประสงค์ (GOALS)  
 1) การบริหารจัดการและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเทิดทูนสถาบัน
สําคัญของชาติ 
ตัวช้ีวัด (KPIs)  
 1) ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการ
ให้บริการของประชาชน 
 2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันสําคัญของชาติ 
ค่าเป้าหมาย (Target values) มีดังนี้ 
 1) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชนไม่ต่ํากว่าร้อยละ 60 
 2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันสําคัญของชาติ ร้อยละ 95 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 1) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการ
ให้บริการประชาชน 
 2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดง
ความจงรักภักดีต่อสถาบันสําคัญของชาติ  
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic stances) 
 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 2) การบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
แผนงาน 
    1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

1. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี 
    1) การนําการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร
และบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
2. ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  
    (พ.ศ. 2560-2579) 
    1) ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 
    1) การบริหารจัดการภาครัฐ การปูองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
    2) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่
เศรษฐกิจ 
4. นโยบายความม่ันคงแห่งชาติ  
5. วิสัยทัศน์ประเทศ 
    1) มั่นคง 
6. นโยบายรัฐบาล 
    1) การลดความเหลื่อมล้ําของสังคม และ
การสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการของรัฐ 
     2) การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่ มี ธ ร ร ม า ภิ บ า ล แ ล ะ ก า ร ปู อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 
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3. การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
 3.1 การวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  3.1.1 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
  การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมินโดย                  
การวิเคราะห์โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาด้าน
ต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบตําถามว่า 
“ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สําหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกําหนดการดําเนินงาน              
ในอนาคตต่อไป 

ปัจจัยภายใน (Internal Factor) 

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

ด้านเศรษฐกิจ 
1. พ้ืนที่ในตําบลมดแดง เป็นพ้ืนที่ราบติดแม่น้ําและมี
ระบบชลประทาน สภาพดินเหมาะแก่การเพาะปลูก 
2. ประชาชนในพ้ืนที่มีการตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้เป็นส่วนมาก 
ด้านสังคม 
1. พ้ืนที่การปกครองในเขตองค์การบริหารส่วนตําบล
มดแดงมีพ้ืนที่ไม่มาก ทําให้ง่ายต่อการบริหาร 
2. ราษฎรในชุมชนไม่หนาแน่นส่วนมากเป็นคนใน
พ้ืนที่สะดวกในการติดต่อประสานงานในการทํา
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ 
3. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นท่ีใช้ในการดํารงชีวิต 
4. ประชาชนมีลักษณะจิตอาสา ช่วยเหลือกันใน
ชุมชน ทั้งด้านการดูแลสุขภาพ ด้านอาชีพและการใช้
ประโยชน์สาธารณะร่วมกัน 
5. ประชาชนยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. เครื่องจักร เครื่องมือ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนา
ต่าง ๆ หากขาดเหลือประการใดสามารถติดต่อ
ประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ 
เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. พ้ืนที่ตําบลมดแดงมีความอุดมสมบูรณ์ ดินและน้ํา
มีคุณภาพท่ีดี  

ด้านเศรษฐกิจ 
1. การจ้างงานในพ้ืนที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว 
เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน 
2. ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานในพ้ืนที่บางส่วน ยังพัฒนา
ไม่ทั่วถึง เช่น ถนน คูคลอง ระบบระบายน้ํา ระบบ
ประปา ไฟฟูาสาธารณะ 
ด้านสังคม 
1. ประชาชนบางส่วนยังขาดความร่วมมือในการ
พัฒนากับภาครัฐ 
ด้านบริหารจัดการ 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการพัฒนาของท้องถิ่น 
2. การประสานงานกับหน่วยราชการ ด้านการศึกษา
ในพ้ืนที่ยังไม่สามารถประสานความร่วมมือได้อย่าง
เต็มที่ในการพัฒนาด้านการศึกษา 
3. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล  มดแดง 
ยังขาดทักษะ และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาในพ้ืนที่ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. เกษตรกรในพ้ืนที่ประสบทั้งปัญหาภัยแล้ง ในช่วง
ฤดูแล้ง และปัญหาอุทกภัยในพ้ืนที่บางส่วนที่ติดกับ  
แม่น้ําท่าจีน 
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ปัจจัยภายนอก (External Factor) 

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

ด้านเศรษฐกิจ 
1. มีสถานที่ใกล้เคียงสําหรับจําหน่ายสินค้าในชุมชน 
และผลิตผลทางการเกษตร 
2. นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และรักษา
เสถียรภาพราคาข้าว (ชาวนายุค 4.0) จากรัฐบาล 
3.  รั ฐบาล ให้ความสํ าคัญและส่ ง เสริ มการทํ า
การเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร 
4. รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เน้นการนํา
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ ในการผลิต โดยให้
ความสําคัญกับการเกษตรเป็นหลัก 
ด้านสังคม 
1. มีศาสนสถานในพ้ืนที่ จัดกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. รัฐส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยม 12 ประการให้แก่
เด็กและเยาวชน อันเป็นรากฐานของการเป็น
ประชาชนที่ดีในสังคม 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. การตรวจสอบการทุจริตของภาครัฐมีความเข้มแข็ง
ขึ้นทําให้งบประมาณแผ่นดินสามารถนํามาพัฒนาให้
เกิดประโยชน์แก่ราษฎรมากข้ึน 
2. การส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและบูรณาการร่วมกัน
ทุกภาคส่วน หรือที่เรียกว่านโยบายประชารัฐ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 
เน้นการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สร้างความ
เข้มแข็งในการแข่งขันอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ปัญหาค่าครองชีพสูง ทําให้ผู้มีรายได้น้อยดําเนิน
ชีวิตค่อนข้างลําบาก 
2. ปัญหาราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นส่งผลต่อต้นทุนการ
ผลิตที่สูงขึ้น 
ด้านสังคม 
1. สภาพปัญหาความเป็นอยู่ทางครอบครัวและสังคม
เปลี่ยนแปลง ทําให้คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดี
ของไทยเริ่มเสื่อมถอย เกิดปัญหาการทอดทิ้งคนชรา       
ผู้ ทุพลภาพ เด็กกํ าพร้ า  และปัญหายาเสพติ ด 
อาชญากรรมตามมา 
2. ความนิยมการบริโภคตามวัฒนธรรมต่างชาติ ทําให้
เสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง และสุขภาพอ่อนแอ 
3. ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุข 
และขาดความร่วมมือในการปูองกันโรคระบาด             
ในพ้ืนของประชาชน 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. ระเบียบ ข้อกฎหมาย จํากัดการเบิกจ่ายเงินที่ใช้ใน
การพัฒนาด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการ
กีฬา ด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถดําเนิน
กิจกรรมตามอํานาจหน้าที่ได้ 
2.  ปัญหาการขาดความชัด เจนบทบาทหน้ าที่
หน่วยงานภาครัฐ ที่เข้ามาแก้ปัญหามีความทับซ้อนกัน 
ขาดระเบียบ/ข้อกฎหมายรองรับในการปฏิบัติหน้าที่ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ภัยธรรมชาติ และภัยสาธารณะ เช่น วาตภัย 
อุทกภัย อัคคีภัย และภัยแล้ง 
2. ปัญหาสภาวะแวดล้อม ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
ธุรกิจ อุตสาหกรรม มลพิษ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สิ้นเปลือง โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบ 
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 3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
  ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่ตําบลมดแดง                     
โดยวิเคราะห์มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง การจัดเวที
ประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน และใช้ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ข้อมูช กชช. 2ค 
และแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน สรุปได้ดังนี้ 

ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ต าบลมดแดง 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1. ปัญหาด้านการเกษตร 
    1.1 ปัญหาการขาดแคลนน้ าในการท า
การเกษตร 
    ลักษณะของปัญหา 
    - คูคลองตื้ น เขิน มี วั ชพืชขึ้นปกคลุม               
กีดขวางทางน้ํา /การใช้งานประตูปิด-เปิดน้ํา
ชํารุด และแบ่งแห่งไม่มีประตูปิด-เปิดน้ํา 
   - การทําการเกษตรในช่วงฤดูแล้งจะขาด
แคลนน้ําใช้ในการทําการเกษตร 
   1.2 ปัญหาการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 
   ลักษณะของปัญหา 
   - การขนส่งพืชผลทางการเกษตรผ่านคู
คลอง ต้องใช้เส้นทางอ้อม ไม่มีสะพานข้าม 
และบางส่วนชํารุดทรุดโทรม ไม่ปลอดภัย 
   1.3 ปัญหาต้นทุนการผลิต และราคา
ผลผลิตตกต่ า 
   ลักษณะของปัญหา 
   - ต้นทุนการผลิตสูง ในขณะที่ราคาผลผลิต
ตกต่ํา ทําให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง 

 
 พื้นที่คูคลองส่งน้ํา บริเวณไร่นา

ในพื้นทีท่ําการเกษตรของตําบล
มดแดง ที่ประชาชนได้ เสนอ
ปัญหาความต้องการในเวที
ประชาคมหมู่บ้าน 

 เกษตรกรในตําบลมดแดง 
 

 
 พื้นที่เส้นทางหลักในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร ข้าม
คลองชลประทาน 

 
 
 

 เกษตรกร หมู่ที่ 1 - 7 ในพื้นที่
ตําบลมดแดง 

 
 อบต.จัดงบประมาณในการขุดลอก

ดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืชและ
ซ่อมแซมประตูปิด-เปิดทางส่งน้ํา 

 
 
 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และสนับสนุน

การปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยทดแทนการ
ปลูกข้าวหรือพืชอื่น ๆ ท่ีใช้น้ํามาก 

 อบต.จัดงบประมาณในการซ่อมแซม
สะพาน  และก่ อส ร้ า งบริ เ วณที่
เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

 
 
 อบต.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้

แ ก่ เ ก ษ ต ร ก ร  เ ช่ น  ก า ร ผ ลิ ต
สารชีวภาพกําจัดศัตรูพืช การใช้ปุ๋ย
พืชสด การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกจาก
วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เป็นต้น 

 อบต.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
และสนับสนุนการทําการ เกษตร
ทฤษฎีใหม่  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดต้นทุน เพิ่ม
รายได้ให้แก่เกษตรกร 

2. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.1 ปัญหาเส้นทางการคมนาคม 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนน 
หินคลุก ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน เมื่อฝนตกจะทําให้
น้ําท่วมขัง ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ 
 
  

 
 พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขตตําบลมด

แดงประสบปัญหาการคมนาคม
ไม่สะดวก 

 
 

 

 
  อบต.จัดงบประมาณในการซ่อมแซม

ถนนโดยการลงหินคลุก หรือซ่อมแซม
ถนน คสล. ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้
และก่อสร้างถนน คสล./ถนนลาดยาง
ในพื้ นที่ ที่ เ ป็ นแหล่ ง ชุมชน และ
ประชาชนใช้สัญจรไปมาจํานวนมาก 
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2. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.2 ปัญหาน้ าอุปโภค/บริโภค 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ระบบประปา ในชุมชนประสบปัญหา
การส่งน้ําไปยังครัวเรือนเพื่ออุปโภค/บริโภค 
 
    2.3 ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ไฟฟูาสาธารณะในหมู่บ้านมีปริมาณไม่
เพียงต่อความต้องการของประชาชน 

 
 ประปาหมู่บ้านที่อยู่ ในความ

ดูแลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง 
 
 

 

 พื้นที่ที่หมู่บ้านชุมชน ได้เสนอ
ปัญหาความต้องการในเวที
ประชาคมหมู่บ้าน 
 

 
 อบต.จัดงบประมาณในการบริหาร

จัดการระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ใน
ความดูแลของ อปท. ได้แก่  การ
บํารุ งรักษา การเปลี่ยนท่อเมนต์
ประปา 

  อบต.ประเมินสภาพปัญหา และ
ระยะทางในการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ และจัดงบประมาณในการ
ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 

 

3. ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากร     
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    3.1 ปัญหาการจัดขยะในชุมชน 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ปริมาณขยะในครัวเรือนที่มีจํานวนมาก 
 
 
 
    3.2 ปัญหาการเสื่อมสภาพของ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ปัญหาดินเสื่อมสภาพจากการใช้สารเคม ี
   - ปัญหาคุณภาพน้ํา และวงจรการขยาย 
พันธุ์ของสัตว์น้ํา 
 
 

 
 
 ทุกหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ตําบล

มดแดง 

 
 
 
 

 พื้นที่การทําการเกษตรในตําบล
มดแดง 

 แม่น้ําท่าจีน และแหล่งน้ําอื่น ๆ 
ในตําบลมดแดง 

 

 

 
 

 อบต.จัดงบประมาณในการจัดเก็บ
และกําจัดขยะในชุมชน 

 จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัด
แยกขยะในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณ
ขยะ และสามารถนําขยะมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

 อบต . จั ด งบประมาณในการจั ด
ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ทํ า
การ เกษตรแบบอินทรี ย์  การ ใ ช้
สารชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพในการทํา
การเกษตร และปรับสภาพคุณภาพ
ดินให้เหมาะแก่การทําการเกษตร 

 รณรงค์การอนุรักษ์แม่น้ําลําคลอง 
และพันธุ์สัตว์น้ํา การงดการจับสัตว์
น้ําในฤดูวางไข่ 
 

4. ปัญหาด้านสังคม 
    4.1 ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ปัญหายาเสพติด 
   - ปัญหาอาชญากรรม 
 
 

 
 ประชาชน เยาวชน และ

นักเรียนในพ้ืนท่ีตําบลมดแดง 
 
 

 

 

 
 อบต.จัดงบประมาณในการให้ความรู้

แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป
ในการปูองกัน และหลีกเลี่ยงการใช้
ยาเสพติด / การส่งเสริมการเล่นกีฬา 
การออกกําลังกาย  

 อบต.จัดงบประมาณสนับสนุนองค์กร
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับ
จังหวัด 
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4. ปัญหาด้านสังคม 
    4.2 ปัญหาผู้ยากไร้ คนชรา และ          
คนพิการ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ผู้ยากไร้ คนชรา และคนพิการ ขาดการ
ให้ความช่วยเหลือ 
 
 

 
 ผู้ยากไร้ คนชรา และคนพิการ

ในพื้นที่ตําบลมดแดง 
 
 

 

 

 
 อบต.จัดงบประมาณ หรือประสานขอ

ค ว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ไ ป ยั ง อ ง ค์ ก ร /
หน่ วยงาน เพื่ อ เข้ าม า ช่วย เหลื อ 
กลุ่ม เปูาหมายดังกล่าวที่ประสบ
ปัญหา 

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

5. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
    5.1 ปัญหาความยากจน  
    ลักษณะของปัญหา 
    - ปัญหาการว่างงาน 
    - ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 
    - ปัญหาการขาดแหล่งเงินทุน 
 
 

 
 ประชากรวัยทํางานที่ไม่มีงาน

ทําและงานท่ีทําอยู่ไม่มั่นคง 

 เยาวชนบางส่วนที่จบการศึกษา
ภาคบังคับแล้วไม่ได้ศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น 

 กลุ่มสตรี/กลุ่มแม่บ้านท่ีต้องการ
อาชีพเสริม 
 
 

 

 

 
 อบต.จัดงบประมาณ ฝึกอบรมอาชีพ

ให้แก่ประชาชน 
 ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มในการ

ประกอบอาชีพ 
 สนับสนุนงบประมาณ และวิทยากร 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการประกอบ
อาชีพ 

 ส่ ง เสริมการนําหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จพอ เพี ยงมาใ ช้ ใน ชีวิ ต 
ประจําวันของประชาชน 
 

6. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
    6.1 ปัญหาด้านการศึกษา  
    ลักษณะของปัญหา 
    - อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กก่อนวัยเรียน และระดับประถม
ศึกษา 
    - การขาดสื่อในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย 
 
 
 
    6.2 ปัญหาด้านศาสนา และวัฒนธรรม 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและพัฒนา
จริยธรรมแก่ประชาชน 
    - ขาดการส่งเสริมด้านวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
 
 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 นักเรียน ร.ร.สังกัด สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
  
   
 

 เด็ก เยาวชน นักเรียน และ
ประชาชนในตําบลมดแดง 

 

 

 
 อุ ดหนุนอาหา รกล างวั น  ให้ กั บ

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

โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 จัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 จัดหาสื่อการเรียนการสอน และสื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
 

 อบต.จัดสรรงบประมาณ ในการ
ส่งเสริม ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

 ส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชน
รุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง 
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7. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
    7.1 ปัญหาโรคติดต่อ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่ มี ผู้ ปุ ว ย โ ร ค
ไข้เลือดออก 
    - ปัญหาการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 
 
 
 
 
7.2 ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 
    ลักษณะของปัญหา 
    - การใช้สารเคมีของเกษตรกรที่มีผลต่อ
สุขภาพร่างกาย 
    - สุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนใน
พื้นที ่
 

 
 พื้นที่ตําบลมดแดง 
 
 
 
 
 
 

 
 สุนัขที่มีการขึ้นทะเบียนอย่าง

ถูกต้อง 
 

 
 
 เกษตรกรในตําบลมดแดง 
 
 
 
 
 เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง 
 
 

 

 

 
 อบต.จัดงบประมาณ ในการฉีดพ่น

หมอกควันในระยะที่กําหนดรอบ
บริเวณบ้านที่มีการแจ้งจาก รพ.สต.
มดแดงว่ามีผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก 

 บูรณาการร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชน             
อสม. รพ.สต.มดแดง ในการรณรงค์
ปูองกันการเกิดโรคไข้เลือดออก 

 ประสานงานกับปศุสัตว์ระดับอําเภอ/
จั งหวัด  แจ้ งราย ช่ือผู้ นํ าสุ นัขมา         
ขึ้นทะเบียนเพื่อขอการสนับสนุนยา
ฉีดสําหรับสุนัขเพื่อปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในพ้ืนท่ี 
 

 ประสานการจัดทําโครงการ จาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่ วนตํ าบลมดแดงจัดทํ า
โครงการตรวจสารเคมีในเลือดของ
เกษตรกรในตําบลมดแดง 

 ประสานการจัดทําโครงการ จาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่ วนตํ าบลมดแดงจัดทํ า
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอด
โรค เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่
เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียน 

7. ปัญหาการเมืองการบริหาร 
    7.1 ปัญหาด้านงบประมาณ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
    7.2 ปัญหาด้านอ านาจหน้าที่ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ระเบียบ ข้อกฎหมายที่จํากัดในอํานาจ
หน้าท่ี ในการช่วยเหลือและพัฒนาพื้นที่ 
    7.3 ปัญหาด้านบุคลากรและเครื่องมือ/
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
    ลักษณะของปัญหา 
    - การขาดทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ใน
การปฏิบัติงาน 
    - การขาดเครื่ อ งมือ /อุปกรณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
 ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน

ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 บริหารงบประมาณ รายจ่ายบุคลากร 

/รายจ่ายประจํา และควบคุมการ
บริหารงบประมาณอย่างประหยัด 

 การวิเคราะห์ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่ โดยประเมินอํานาจหน้าที่ 
ประกอบกับระเบียบ/ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการทําโครงการ/กิจกรรม 

 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมใน
สายงานที่ปฏิบัติ  

 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน 

 จัดงบประมาณเพื่อสรรหาเครื่องมือ/
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน 
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 3.3 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โครงสร้างความเขื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง พ.ศ.2561 - 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์
จังหวัด

สุพรรณบุรี 

การเพิ่มขีดความสามารถด้าน
การเกษตรเช่ือมโยงสู่เกษตร

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม
เพื่อการบริโภคและการส่งออก 

การพัฒนา
ด้านการ

ท่องเท่ียวสู่
สากล 

การพฒันาสิง่แวดล้อมเมืองสู่
มาตรฐานพฒันาการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติสูม่ัน่คงยัง่ยืน 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ 
อปท.ในเขต

จังหวัด 
สุพรรณบุรี 

พัฒนาคุณภาพผลผลิต
การเกษตร อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรมพาณิชยกรรม

การแปรรปู 
ผลผลิตเพื่อการบริโภคและ

การสง่ออก 

การเสรมิสร้างและ
พัฒนาการท่องเที่ยว 

โดยการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดล้อมให้เกิด
ความสมดุล 

การขยายฐานโอกาส
และคุณภาพ

การศึกษาทุกระดับ
ให้ตรงกับความ

ต้องการประชาชน 

การสง่เสรมิกีฬา
อยู่ในหัวใจชาว
สุพรรณ และมี
ความสามารถ
ทางด้านกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ 

ยุทธศาสตร์ 
การพัฒนา 

อบต.มดแดง 

การพัฒนา 
ด้านการเกษตร 

เปูาประสงค์ 
ข้อท่ี 1 

การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค 

และแหล่งท่องเท่ียว 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสร้างความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน 

เปูาประสงค์ 
ข้อท่ี 2 - 3 

 

แผนงาน 

ผลผลิต/ 
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ 
จํานวน 41 โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ 
จํานวน 85 โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 
จํานวน 127 โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 
จํานวน 69 โครงการ 

 

ผลผลิต/โครงการ 
จํานวน 40 โครงการ 

 

การยกระดับ
คุณภาพชีวิต และ
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

แผนงานการเกษตร 
 
 

แผนงานเคหะและชุมชน 
แผนงานการเกษตร 

แผนงานอุตสาหกรรม 
และการโยธา 

แผนงานการพาณิชย์ 

แผนงานสาธารณสุข 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

แผนงานการศึกษา 
แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา การกีฬา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

เปูาประสงค์ 
ข้อท่ี 4 - 5 

 

เปูาประสงค์ 
ข้อท่ี 6 - 7 

 

เปูาประสงค์ 
ข้อท่ี 8 - 9 

 

แผนงาน 
บริหารงานท่ัวไป 

 

กลยุทธ์ 
ข้อท่ี 1 - 2 

 

กลยุทธ ์
ข้อท่ี 3 - 4 

 

กลยุทธ ์
ข้อท่ี 5 - 6 

 

กลยุทธ์ 
ข้อท่ี 7 - 8 

 

กลยุทธ ์
ข้อท่ี 9 - 10 

 

ยุทธศาสตร์ 
กลุ่มจังหวัด 
ภาคกลาง 
ตอนล่าง1 

แผนพัฒนา
เศรษฐกิจฯ 
ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ

แข่งขัน 

ด้านการสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

การสร้าง
ความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 

การพัฒนา
โครงสร้าง

พื้นฐานและ
ระบบ 

โลจสิติกส ์

การเติบโตท่ีเป็น
มิตรกับ

สิ่งแวดล้อมเพื่อ
การพัฒนาอย่าง

ยั่งยืน 

การพัฒนา
ภาคเมือง 
และพื้นท่ี
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการให้ได้

คุณภาพมาตรฐานยกระดับสากล
การเป็นศูนย์กลางสุขภาพ 

ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเท่ียวหลากหลาย
เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัดอารยธรรมทวารวดี    

ไปยังแหล่งท่องเท่ียวในภูมิภาคอาเซียนและ
ยกระดับการท่องเท่ียวให้มีช่ือเสียง 

ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม 
สินค้าชุมชน และภาคแรงงาน ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต 

เน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมสู่ประเทศไทย 4.0 

แบบ ยท. 01 

การยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและความ

ปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

การพัฒนาด้าน 
การบริหารและ 

การบริการประชาชน 

ด้านการสร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และความเท่า

เทียมทางสังคม 

ด้านความมั่นคง 
 

การ
เสริมสร้าง
และพัฒนา
ศักยภาพ 
ทุนมนุษย์ 

การสร้าง
ความเป็น

ธรรมลดความ
เหลื่อมล้ําใน

สังคม 

การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ เพื่อ
การพัฒนาประเทศ
สู่ความมั่งค่ังและ

ยั่งยืน 

การส่งเสริมการ  
ศึกษาการกีฬา

มุ่งความเป็นเลิศ
ในระดับสากล 

 

ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 

การบริหารจัดการ
ภาครัฐการปูองกัน
การทุจริตประพฤติ
มิชอบและธรรมา 
ภิบาลในสังคมไทย 

การนําการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
การบริหารและ

บริการเพือ่ประโยชน์
ของประชาชน 

การนําการ
เปลี่ยนแปลงด้าน
การบริหารและ

บริการเพือ่
ประโยชน์ของ

ประชาชน 

การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน

และระบบ
สาธารณูปโภคให้
อยู่ในเกณฑ์ที่ดีได้

มาตรฐาน 
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 3.4 แผนผังยุทธศาสตร์ (Strategic Map) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ยท. 02 

วิสัยทัศน์ “ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรและอาชีพ ประชาชนไดร้ับการศกึษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ใส่ใจสุขภาพทีด่ ีพฒันาส่ิงแวดล้อมในต าบล ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวติและทรพัยสิ์น” 

ยุทธศาสตร ์

เป้าประสงค์ 

ค่าเป้าหมาย 

กลยุทธ ์

แผนงาน  แผนงานการเกษตร 
 

 แผนงานเคหะและชุมชน 
 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 แผนงานการพาณิชย์ 

 

 แผนงานสาธารณสุข         
 แผนงานสังคมสงเคราะห์    
 แผนงานการรกัษาความสงบภายใน 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
  

 แผนงานการศึกษา 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 

และนนัทนาการ 
 

 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
 

การพัฒนาด้านการเกษตร 
การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค 
และแหล่งท่องเที่ยว 

การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
และสร้างความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน 

การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

การพัฒนาด้านการบริหาร 
และการบริการประชาชน 

เปูาประสงค์ที่ 1 เปูาประสงค์ที่ 2 - 3 เปูาประสงค์ที่ 4 - 5 เปูาประสงค์ที่ 6 - 7 เปูาประสงค์ที ่8 - 9 

ค่าเปูาหมายที่ 1 - 2 ค่าเปูาหมายที่ 3 - 4 ค่าเปูาหมายที่ 5 - 6 ค่าเปูาหมายที่ 7 - 8 ค่าเปูาหมายที่ 9 - 10 

กลยุทธท์ี่ 1 - 2 กลยุทธท์ี่ 3 - 4 กลยุทธท์ี่ 5 - 6 กลยุทธท์ี่ 7 - 8 กลยุทธท์ี่ 9 - 10 
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 3.5 รายละเอียดยุทธศาสตร์ 
รายละเอียดยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 2564 

 
ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับสนุน 2561 2562 2563 2564 

 การเพิ่มขีดความ 
สามารถด้านการ 
เกษตรเช่ือมโยงสู่
เกษตรอุตสาหกรรม
และพาณิชยกรรม
เพื่อการบริโภคและ 
การส่งออก 

 พัฒนาคุณภาพผลผลิต 
การเกษตร อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรมพาณิชยกรรม 
การแปรรูป ผลผลิตเพื่อ
การบริโภคและการ
ส่งออก 

 การพัฒนา 
ด้านการเกษตร 

 ประชาชนมีรายได ้
เพียงพอสามารถ
พึ่งตนเองได้ 

 

 ชุมชนมีรายได้ 
เพิ่มขึ้นและพึ่งพา
ตนเองได้มากขึ้น 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 

8 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 

ร้อยละ 52 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 80 

1. การพัฒนา
แหล่งน้ําและ
โครงสร้าง
พื้นฐานในการ
ทําการเกษตร 
 
 
 
 
2. การฝึก 
อบรมและ
ส่งเสริมอาชีพ
เกษตรกรรม 

1.1 การขุดลอกดิน
ตะกอนพร้อมกําจัด
วัชพืช 
1.2 การกอ่สร้างและ
ซ่อมแซมท่อระบายน้าํ 
1.3 การกอ่สร้างบาน
ประตูปิด-เปิด 
1.4 การดาดคอนกรีต
คลองส่งน้ํา 
2.1 การฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการเกษตร 
2.2 การสนับสนุนและ
ส่งเสริมเกษตรกรรม 
 

กองช่าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 2564 

 
ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับ 
สนุน 2561 2562 2563 2564 

 การพัฒนาด้าน 
การท่องเท่ียวสู่สากล 
 การพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมเมืองสู่
มาตรฐานพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติสู่
มั่นคงยังยืน 

 การส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเท่ียวโดยการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความ
สมดุล 
 

 การพัฒนา 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สาธารณูปโภค
และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

 การมีทรัพยากร 
ธรรมชาติ ปุาไม้ แหล่ง
น้ํา ดินอุดมสมบูรณ์ 
รวมถึงทรัพยากรสัตว์น้ํา
และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ 
 
 

 ประชาชนได้รับ 
ประโยชน์จากการใช้
บริการจากโครงสร้าง
พื้นฐานให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน  

 

 ความอุดม 
สมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 
 

 ชุมชนมีระบบ 
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ 
ที่ดีขึ้น  
 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 

21 

4 
 
 
 
 
 
 
 

37 

6 
 
 
 
 
 
 
 

47 

8 
 
 
 
 
 
 
 

73 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 75 

1. การรณรงค์
และสนับสนุน
การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 
 
2. การ
ก่อสร้างและ
ปรับปรุง
โครงสร้าง
พื้นฐานให้
เป็นไปตาม
มาตรฐาน 

1.1 การรณรงค์การ 
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
1.2 การรณรงค์การคัด
แยกขยะในครัวเรือน
เพื่อลดปริมาณขยะ 
 
2.1 การกอ่สร้างและ
ซ่อมแซมถนน คสล. 
2.2 การซ่อมแซมถนน
โดยการลงหินคลุก 
2.3 การซ่อมแซมและ
ก่อสร้างสะพานไม้/
สะพานคอนกรีต 
2.4 การซ่อมแซมและ
ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ 
2.5 การบาํรุงรักษา
และซ่อมแซม 
หอกระจายขา่ว 
2.6 การปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บา้น 

กอง
สาธารณสุขฯ 

 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 – 2564 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับ 
สนุน 2561 2562 2563 2564 

 การยกระดับ 
คุณภาพชีวิตและ
ความปลอดภยัในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 การยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตและความปลอดภยั   
ในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

 การพัฒนา 
ด้านคุณภาพชีวิต
และความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย์สิน 

 การเสริมสร้าง 
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนด้าน
เศรษฐกิจ สังคม 
สุขภาพอนามัย 
ที่ด ี
 
 
 
 
 
 
 

 
 การสร้างความ 
มั่นคงและปลอดภัย
ให้กับชุมชน 

 ประชาชนม ี

คุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ชุมชนมี 
ความมั่นคง
ปลอดภัย 
 
 

21 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

8 

47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16 

73 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
24 

99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
32 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ร้อยละ 90 

1. การ
ส่งเสริมด้าน
สุขภาพ
อนามัย  
การจัด
สวัสดิการ
ทางสังคม 
พัฒนา
อาชีพสร้าง
รายได้ให้คน
ในชุมชน
อย่างทั่วถึง 

 
2. การเสริม 
สร้างความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย์สิน
การปูองกัน 
และบรรเทา 
สาธารณภยั 

1.1 การควบคุมและปูองกัน 
โรคติดต่อ 
1.2 การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
1.3 การจัดสรรสวัสดิการทาง
สังคมอย่างทั่วถึง 
1.4 การส่งเสริมอาชีพสร้าง
ความมั่นคงทางรายได้ 
1.5 การส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมพัฒนา
ชุมชน/หมู่บ้าน 
 
 
 
 

2.1 การช่วยเหลือผู้ประสบสา
ธารณภัย 
2.2 การฝึกอบรมการปอูงกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 
2.3 การฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เยาวชนประชาชนทั่วไปในการ
ปูองกันและระงับอัคคีภยั 
2.4 การรณรงค์เฝูาระวัง
อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสําคัญ 
2.5 การรณรงค์ความร่วมมือใน
การปูองกันอัคคีภยั และการดูแล
สัญญาณ/อุปกรณ์จราจรบน 
ท้องถนนในพื้นที่ตําบลมดแดง 

กอง
สาธารณสุข 
สํานักปลัด 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

สํานักปลัด 

- กองทุน 
สปสช. 
- กองทุน
สวัสดิการ
ชุมชน 
- รพ.สต. 
มดแดง 
- ปศสุัตว ์
 
 
 

 
 
- สภ.ศรี
ประจันต์ 
- อปพร. 
- ปภ.สพ 
- สอ. 
ปสจ.สพ 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 2564 

 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับ 
สนุน 2561 2562 2563 2564 

 การพัฒนาด้าน 
การท่องเท่ียวสู่สากล 
 การส่งเสริม 
การศึกษา การกีฬา
มุ่งความเป็นเลิศใน
ระดับสากล 

 การขยายฐานโอกาส 
และคุณภาพการศึกษาทกุ
ระดับให้ตรงกับความ
ต้องการของประชาชน 
 การส่งเสริมกีฬาอยู่ใน 
หัวใจชาวสุพรรณ และมี
ความสามารถทางด้าน
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

 
 

 การพัฒนา 
ด้านการศึกษา 
การกีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 นักเรียนได้รับการ 
ส่งเสริมความรู้ สติ 
ปัญญา และการส่งเสริม
การพัฒนาทักษะของ
เด็กก่อนวยัเรียน     
 
 
 
 ส่งเสริมวัฒนธรรม

ประเพณี และการ
เล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ
ห่างไกลยาเสพติด 

  

 เด็กและเยาวชน 
ได้รับการส่งเสริม
การเรียนรู้และ
พัฒนาทักษะ 
 
 
 
 
 ประชาชนและ 
เยาวชนมีส่วนรว่ม
ในการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณี
และการเล่นกีฬา 
เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
และสร้างความ 
สัมพันธ์ที่ดีห่างไกล 
จากยาเสพติด 

14 
 
 
 
 
 
 
 

4 

27 
 
 
 
 
 

 
 

8 

40 
 
 
 
 
 
 
 

12 

53 
 
 
 
 
 

 
 

16 

ร้อยละ 95 
 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 95 

1. การ
ส่งเสริม 
และสนับสนุน
การเรียน 
สังคมและ
พัฒนาการ 
ของเด็ก 
 
2. การ
ส่งเสริม 
ศิลปะ 
วัฒนธรรม
ประเพณ ี
และการเล่น
กีฬา 

1.1 การรณรงค์การ 
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
1.2 การรณรงค์การคัด
แยกขยะในครัวเรือน
เพื่อลดปริมาณขยะ 
 
2.1 การสนับสนุนการ
จัดงานประเพณีสําคัญ
ในระดับจังหวัดและ
ชุมชน 
2.2 การจัดให้มกีาร
แข่งขันกีฬาภายใน
ชุมชน 

กองการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
จ.สพ./
อบจ. 
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รายละเอียดยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2561 - 2564 
 

ความเชื่อมโยงกบั
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

ยุทธศาสตร์ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ 
อปท. 

เปูาประสงค์ 
ตัวชี้วัด 
ผลผลิต/ 
โครงการ 

ค่าเปูาหมาย ความก้าว 
หน้าของ
เปูาหมาย 

กลยุทธ ์
ผลผลิต/ 
โครงการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

หน่วย
สนับ 
สนุน 2561 2562 2563 2564 

 การนําการ 
เปลี่ยนแปลงด้านการ
บริหารและบริการ
เพื่อประโยชนข์อง
ประชาชน 

 การนําการ
เปลี่ยนแปลงด้านการ
บริหารและบริการเพื่อ
ประโยชน์ของ
ประชาชน 
 

 

 การพัฒนา 
ด้านการบริหาร
และการบริการ
ประชาชน 

 การบริหารจัดการ 
และการให้บรกิารที่มี
ประสิทธิภาพตาม 
หลักธรรมาภิบาล 
 
 
 การมีส่วนร่วมของ 
ประชานในการเทิดทูน
สถาบันสําคัญของชาต ิ
  

 ผลการประเมิน 
ประสิทธิภาพและ
ความพึงพอใจใน
การให้บริการของ
ประชาชน  
 
 ประชาชนม ี
ส่วนร่วมในการ
แสดงความจงรัก 
ภักดีต่อสถาบัน
สําคัญของชาติ 

8 
 
 
 
 
 

2 

16 
 
 
 
 
 

4 

23 
 
 
 
 
 

6 

30 
 
 
 
 
 

8 

ร้อยละ 60 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 95 

1. การพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน
และการ
ให้บริการ
ประชาชน 
2. การส่ง 
เสริมการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนใน
การแสดง
ความจงรัก 
ภักดีต่อ
สถาบัน 
สําคัญของชาติ 

1.1 การส่งเสริมการจัด
ฝึกอบรมให้ความรู้แก่
บุคลากร และพัฒนา
องค์กร 
1.2 การให้บริการ
ประชาชนอยา่งทั่วถึง 
2.1 การจัดกิจกรรม
เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
สําคัญของชาติ 

สํานักปลัด 
และทุกกอง 

 
 
 
 

สํานักปลัด 
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ส่วนที่ 4 
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 

 
1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1. การพัฒนาด้านการเกษตร  ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร กองช่าง 
สํานักปลดั 

 

 

2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สาธารณูปโภค  
และแหล่งท่องเที่ยว 

 ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 

 

   ด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

 แผนงานการเกษตร 
 แผนงานการพาณิชย์ 

 

กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 

 

3. การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต
และสร้างความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

 ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

 แผนงานสาธารณสุข 
 แผนงานสังคม

สงเคราะห ์
 แผนงานสร้างความ

เข้มแข็งของชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 
สํานักปลดั 

 

   ด้านบริหารงาน
ทั่วไป 

 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

 แผนงานงบกลาง 
 

สํานักปลดั  

4. การพัฒนาด้านการศึกษา 
การกีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

 ด้านบริการชุมชน
และสังคม 

 แผนงานการศึกษา 
 แผนงานการศาสนา 

วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

กองการศึกษา  

5. การพัฒนาด้านการบริหาร
และการบริการประชาชน 

 ด้านบริหารงาน
ทั่วไป 

 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

สํานักปลดั 
กองคลัง 
กองช่าง 

กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษาฯ 

 

 

รวม 5 ยุทธศาสตร์ 3 ด้าน 10 แผนงาน 5 ส่วน  
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
  1.1 แผนงานการเกษตร 

 
13 

 
1,420,000 

 
5 

 
90,000 

 
6 

 
110,000 

 
17 

 
7,100,000 

 
41 

 
8,720,000 

รวม 13 1,420,000 5 90,000 6 110,000 17 7,100,000 41 8,720,000 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และ 
แหล่งท่องเที่ยว 
  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
  2.2 แผนงานการเกษตร 
  2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
  2.4 แผนงานการพาณิชย ์

 
 
 

3 
1  

18 
1 

 
 
 

220,000 
20,000 

1,060,000 
300,000 

 
 
 

2 
1 

15 
- 

 
 
 

120,000 
20,000 

1,611,000 
- 

 
 
 

1 
1 

10 
- 

 
 
 

20,000 
20,000 

1,630,000 
- 

 
 
 

6 
1 

25 
- 

 
 
 

750,000 
20,000 

25,435,000 
- 

 
 
 

12 
4 

68 
1 

 
 
 

1,110,000 
80,000 

29,736,000 
300,000 

รวม 23 1,600,000 18 1,751,000 12 1,670,000 32 26,205,000 85 31,226,000 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและ 
สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3.1 แผนงานสาธารณสุข 
3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
3.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
3.5 แผนงานงบกลาง 

 
 

7 
7 
2 
7 
5 

 
 

222,000 
182,000 

2,000 
120,000 

9,416,000 

 
 

7 
7 
2 

12 
5 

 
 

222,000 
182,000 

2,000 
220,000 

9,548,000 

 
 

7 
7 
2 

12 
5 

 
 

222,000 
182,000 

2,000 
220,000 

9,685,000 

 
 

7 
7 
2 

12 
5 

 
 

222,000 
182,000 

2,000 
220,000 

9,817,000 

 
 

28 
28 
8 

43 
20 

 
 

888,000 
728,000 

8,000 
780,000 

38,466,000 

รวม 28 9,942,000 33 10,174,000 33 10,311,000 33 10,443,000 127 40,870,000 

แบบ ผ. 07 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 รวม 4 ปี 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  
การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  4.1 แผนงานการศึกษา 
  4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ 
        นันทนาการ  

 
 

14 
4 

 
 

3,316,000 
270,000 

 
 

13 
4 

 
 

3,394,000 
270,000 

 
 

13 
4 

 
 

3,504,000 
270,000 

 
 

13 
4 

 
 

3,614,000 
270,000 

 
 

53 
16 

 
 

13,828,000 
1,080,000 

รวม 18 3,586,000 17 3,664,000 17 3,774,000 17 3,884,000 69 14,908,000 

5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและ
การบริการประชาชน 
  5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

 
 

10 

 
 

1,264,000 

 
 

10 

 
 

1,264,000 

 
 

10 

 
 

1,253,000 

 
 

10 

 
 

1,253,000 

 
 

40 

 
 

5,034,000 
รวม 10 1,264,000 10 1,264,000 10 1,253,000 10 1,253,000 40 5,034,000 

รวมท้ังสิ้น 92 17,812,000 83 16,943,000 78 17,118,000 109 48,885,000 362 100,758,000 

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 07 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  61 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการเกษตรเช่ือมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์  
    เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

1 โครงการดาดคอนกรตีคสู่งน้ําจากแม่น้ํา               
ท่าจีนบริเวณบ้านนายสมศักดิ์  เทพวงษ์                
ถึงคนับึงวังพลับ หมู่ที่ 1 

 เพื่อปรับปรุงระบบ
ส่งน้ําและระบายน้ํา
เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว  
2,500 เมตร 

- - - 3,500,000 ระยะทาง
ที่คาดค ู

สามารถ
ระบายน้ําได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

2 โครงการดาดคอนกรตีคสู่งน้ําจากบ้าน              
นายมณเฑียร ฉะอ้อน ถึงที่นา              
นายภาคศกร นวมทอง หมู่ที่ 1 

 เพื่อปรับปรุงระบบ
ส่งน้ําและระบายน้ํา
เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว   
700 เมตร 

- - - 1,050,000 ระยะทาง
ที่คาดค ู

สามารถ
ระบายน้ําได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

3 โครงการดาดคอนกรตีคสู่งน้ําจากบ้าน
นกเขา ถึงที่นานายประสงค์ เทพวงษ์              
หมู่ที่ 1 

 เพื่อปรับปรุงระบบ
ส่งน้ําและระบายน้ํา
เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว       
170 เมตร 

200,000 - - - ระยะทาง
ที่คาดค ู

สามารถ
ระบายน้ําได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

4 โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัด
วัชพืช จากท่ีนา น.ส.ซอย ทวนทอง                
ถึงคันบึงวังพลับ หมู่ที่ 1 

 เพื่อปรับปรุงระบบ
ส่งน้ําและระบายน้ํา
เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว       
1,200 เมตร 

300,000 - - - ระยะทาง
ที่ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ําได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

 

 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการเกษตรเช่ือมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์  
    เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

5 โครงการวางท่อระบายน้ําใหม่ หมูท่ี่ 1  
   1) ที่นาน.ส.ซอย ทวนเงิน                                 
   2) ที่นานายสมจิต ฉะอ้อน                                     
   3) ที่นานายบุญปลูก ทวนทอง                                   
4-5) ที่นานายภญิโญ เชิดฉันท์                                    
   6) ที่นานายบุญส่ง เทพวงษ ์                                       
   7) ที่นานายบัณฑิต ดอกเข็ม                                        
   8) ที่นานางศรีไพร วงษ์วานิช                                      
   9) ที่นานางหยวน                                                         
 10) ที่นานายประสิทธ์ิ พลายระหาร                                
 11) ที่นานายสวรรค์ เทพทอง 

 เพื่อปรับปรุง
ระบบส่งน้ําและ
ระบายน้ําเพื่อ
การเกษตร 

จํานวน 11 จดุ 550,000 - - - จํานวนจุด
ที่

ดําเนินการ
วางท่อ 

สามารถ
ระบายน้ําได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

6 โครงการวางท่อระบายน้ําใหม่ หมูท่ี่ 2  
   1) ที่นานายนุกูล โคตรสีเพชร 
   2) ที่นานายวินัย โพธิ์สุทธิ์  

 เพื่อปรับปรุง
ระบบส่งน้ําและ
ระบายน้ําเพื่อ
การเกษตร 

จํานวน  2 จุด - - - 100,000 จํานวนจุด
ที่

ดําเนินการ
วางท่อ 

สามารถ
ระบายน้ําได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

 
 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการเกษตรเช่ือมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์  
    เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

7 โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ําจากที่นา   
นางพยัพ แปลงแย้ม ถึงคันบ่อบริเวณที่นา   
นายจําปี นํ้าค้าง หมู่ที่ 2 

 เพื่อปรับปรุง
ระบบส่งน้ําและ
ระบายน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทางยาว     
500 เมตร 

- - 20,000 - ระยะทาง
ที่ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ําได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

8 โครงการเปลี่ยนท่อระบายน้ํา พรอ้มลงหินคลุก
บริเวณทางเข้าซอย 29 (ร้านค้านางสายธาร) 
หมู่ที่ 2 

 เพื่อปรับปรุง
ระบบส่งน้ําและ
ระบายน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ท่อ Ø 1 เมตร 
จํานวน 10 ท่อน 

80,000 - - - จํานวนจุด
ที่

ดําเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ําได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 

9 โครงการขุดดินตะกอนพร้อมกําจดัวัชพืช             
และขนย้ายดินคลองส่งน้ําจากปูอมสายตรวจ
ตําบลมดแดง ถึงบริเวณบ้านนายประคอง     
แตงหวาน (หมู่ที่ 2 ถึง 5) หมู่ท่ี 2 

 เพื่อปรับปรุง
ระบบส่งน้ําและ
ระบายน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทางยาว     
2,000 เมตร 

- - - 55,000 ระยะทาง
ที่ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ําได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

10 โครงการก่อสร้างท่าวิดน้ําพร้อมบานประตู   
ปิด-เปิด บรเิวณตรงข้ามปูอมสายตรวจ               
ตําบลมดแดง ฝั่งแม่น้ําท่าจีน หมูท่ี่ 2 

 เพื่อปรับปรุง
ระบบส่งน้ําและ
ระบายน้ําเพื่อ
การเกษตร 

จํานวน 1 แห่ง 
วางท่อคู่ Ø 100 ซม. 

- - - (1) 
200,000 

ระยะทาง
ที่ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ําได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 01 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  64 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการเกษตรเช่ือมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์  
    เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

11 โครงการวางท่อระบายน้ํา และก่อสร้าง          
กําแพงกันดิน พร้อมลงหินคลุก บริเวณหนา้
ร้านค้า น.ส.ประทุม ดาวลอย หมูท่ี่ 3 

 เพื่อปรับปรุง
ระบบส่งน้ําและ
ระบายน้ําเพื่อ
การเกษตร 

จํานวน 1 จุด 
ท่อระบายน้ํา 
Ø 1.00 ม.  

- - - 100,000 จํานวนจุด
ที่

ดําเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ําได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

12 โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืช
จากคูบริเวณหน้าบ้านนายขวัญชัย อุบลบาน 
ถึงที่นานายโกวิทย์ เกิดโพธ์ิ หมู่ที่ 3 

 เพื่อปรับปรุง
ระบบส่งน้ําและ
ระบายน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทางยาว    
200 เมตร 

- - - 15,000 ระยะทาง
ที่ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ําได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

13 โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืช 
จากคูบริเวณที่นานางเฉลยีว สุวรรณประทีป 
ถึงที่นานายบรรจง พงษ์เพ็ง หมู่ที่ 4 

 เพื่อปรับปรุง
ระบบส่งน้ําและ
ระบายน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทางยาว    
3,000 เมตร 

- - - 90,000 ระยะทาง
ที่ขุดลอก 

สามารถ
ระบายน้ําได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

14 โครงการก่อสร้างบานประตูปดิ-เปดิ  
บริเวณที่นานายคนอง มณีวงษ์ หมู่ที่ 4 

 เพื่อปรับปรุง
ระบบส่งน้ําและ
ระบายน้ําเพื่อ
การเกษตร 

จํานวน 1 แห่ง 
ท่อ Ø 40 - 60 ซม. 

80,000 - - - จํานวนจุด
ที่

ดําเนินการ 

สามารถ
ระบายน้ําได้
สะดวกขึ้น 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 01 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  65 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการเกษตรเช่ือมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์  
    เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

15 โครงการก่อสร้างบานประตูปดิ-เปดิ บริเวณ 
ที่นานายประดิษฐ์ ผลวงษ์ หมู่ที่ 4 
(ทางเข้าหมู่นาลิง) 

 เพื่อปรับปรุง
ระบบส่งน้ําและ
ระบายน้ําเพื่อ
การเกษตร 

จํานวน 1 จุด 
ท่อระบายน้ํา 
Ø 40 ซม..  

40,000 - - - จํานวนจุด
ที่

ดําเนินการ 

สามารถระบาย
น้ําไดส้ะดวกขึ้น 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

16 โครงการดาดเหมือง คสล.  
จากบริเวณที่นานายประดิษฐ์ ผลวงษ์  
ถึงที่นานายประชุม พงษ์พันธ์ หมู่ที่ 4 

 เพื่อปรับปรุง
ระบบส่งน้ําและ
ระบายน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทางยาว    
500 เมตร 

- - - 750,000 ระยะทาง
ที่ขุดลอก 

สามารถระบาย
น้ําไดส้ะดวกขึ้น 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

17 โครงการก่อสร้างท่าวิดน้ําพร้อมบานประตู
ปิด-เปิด บึงวังพลับบริเวณหลังบ้าน 
นางละเอียด ทองมาเอง หมู่ที่ 5 

 เพื่อปรับปรุง
ระบบส่งน้ําและ
ระบายน้ําเพื่อ
การเกษตร 

จํานวน 1 จุด 
ท่อระบายน้ํา 
Ø 60 ซม.. 

80,000 - - - จํานวนจุด
ที่

ดําเนินการ 

สามารถระบาย
น้ําไดส้ะดวกขึ้น 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

18 โครงการดาดคอนกรตีบรเิวณคลองจาก 
บ้านนางพะนอ สอดศรี ถึงที่ท้ิงน้ําบึงวังพลับ 
หมู่ที่ 5 

 เพื่อปรับปรุง
ระบบส่งน้ําและ
ระบายน้ําเพื่อ
การเกษตร 

จํานวน 3 จุด 
ท่อ Ø 80 ซม. 

- - - 250,000 จํานวนจุด
ที่

ดําเนินการ 

สามารถระบาย
น้ําไดส้ะดวกขึ้น 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการเกษตรเช่ือมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์  
    เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

19 โครงการวางท่อระบายน้ํา บรเิวณข้างบ้าน 
นายประคอง แตงหวาน ถึงบึงวังพลับ 
หมู่ที่ 5 

 เพื่อปรับปรุง
ระบบส่งน้ําและ
ระบายน้ําเพื่อ
การเกษตร 

จํานวน 1 จุด 
ท่อระบายน้ํา 
Ø 80 ซม..  

- - - 800,000 จํานวนจุด
ที่

ดําเนินการ 

สามารถระบาย
น้ําไดส้ะดวกขึ้น 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

20 โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืช 
เหมืองส่งน้ําจากบ้านนางฝา เช่มช้อย  
ถึงที่นานางจํานง ตู้แก้ว หมู่ที่ 7 

 เพื่อปรับปรุง
ระบบส่งน้ําและ
ระบายน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทางยาว    
2,200 เมตร 

40,000 - - - ระยะทาง
ที่ขุดลอก 

สามารถระบาย
น้ําไดส้ะดวกขึ้น 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

21 โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืช
จากคลองชลประทานบริเวณศาลารอรถ
ประจําทาง ถึงที่นานายสมศักดิ์ ยวนคง  
หมู่ที่ 7 

 เพื่อปรับปรุง
ระบบส่งน้ําและ
ระบายน้ําเพื่อ
การเกษตร 

ระยะทางยาว    
2,000 เมตร 

- - - 100,000 ระยะทาง
ที่ขุดลอก 

สามารถระบาย
น้ําไดส้ะดวกขึ้น 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

22 โครงการฝึกอบรมการเพาะเช้ือราบิวเวอร์เรีย เพื่อฝึกอบรม 
และส่งเสรมิการ
ผลิตสารชีวภาพ
กําจัดศัตรูพืช 

ประชาชนตําบลมดแดง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกร 
ลดต้นทุน 
การผลิตสู่
เกษตรชีวภาพ 

สํานักปลดั 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด้านการเกษตรเช่ือมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ์  
    เพื่อการบริโภคและการส่งออก 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

23 โครงการฝึกอบรมการปลูกพืช
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพื่อฝึกอบรมให้
ความรู้การปลูกพืช
ตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนตําบลมดแดง 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีวิถีชีวิตกิน
อยู่อย่างพอเพียง ตาม
พระราชดําริฯ 

สํานักปลดั 
(แผนชุมชน) 

24 โครงการปลูกพืชผักสมุนไพร
พื้นบ้าน (กินอาหารให้เป็นยา) 

เพื่อฝึกอบรมและ 
ส่งเสริมการปลูก
พืชผักสมุนไพร
พื้นบ้าน 

ประชาชนตําบลมดแดง 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนรู้จักพืชผัก
สมุนไพรพื้นบ้าน ปลูก
ไว้ในทานครัวเรือน 

สํานักปลดั 
(แผนชุมชน) 

25 โครงการฝึกอบรมการทํา
การเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อความ
ยั่งยืน 

เพื่อฝึกอบรมให้
ความรู้การทํา
การเกษตร 
ทฤษฎีใหม่ 

ประชาชนตําบลมดแดง 
 

15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนรู้จัก 
การทําการเกษตรแบบ
ทฤษฎีใหม่ 
สู่ความยั่งยืน 

สํานักปลดั 
(แผนชุมชน) 

26 โครงการฝึกอบรมการเพาะ 
เห็ดฟางในครัวเรือน 

เพื่อฝึกอบรมให้
ความรู้การเพาะ 
เห็ดฟาง 

ประชาชนตําบลมดแดง 
 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน 
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้
สามารถเพาะเห็ดฟาง 
ไว้รับประทาน 
ในครัวเรือน 

สํานักปลดั 
(แผนชุมชน) 

รวม 26 โครงการ - - 1,420,000 90,000 110,000 7,100,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูส่ากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐานพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูม่ั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

1 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 

เพื่อแก้ไขปัญหาขยะ
ล้นเมือง และส่งเสริม
จิตสํานึกในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 

พื้นที่ หมู่ที่ 1 – 7 
ตําบลมดแดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนคนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

ตําบลมดแดงมี
สิ่งแวดล้อมท่ีด ี

กอง 
สาธารณสุข 

2 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 3 โดยการเพิม่จุดกระจายเสยีง 

เพื่อจัดซื้อและติดตั้ง
เพิ่มจุดการกระจาย
เสียง 

จํานวน 1 แห่ง - - - 30,000 จํานวนแห่งที่
ดําเนินการ 

ประชาชนรับฟัง
ข่าวสารได้อย่าง
ทั่วถึง 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

รวม 2 โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 50,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูส่ากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐานพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูม่ั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
 2.2 แผนงานการเกษตร 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

1 โครงการวัฒนธรรมชุมชนกับการอนุรักษ์
และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ         
สิ่งแวดล้อมของ อบต.มดแดง 

เพื่อฟ้ืนฟูการอนุรักษ์
ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล
มดแดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ปลาและ
ต้นไม ้

ตําบล 
มดแดงมี
สิ่งแวดล้อม
ที่ด ี

กอง 
สาธารณสุข 

รวม 1  โครงการ - - 20,000 20,000 20,000 20,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูส่ากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐานพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูม่ั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางคันบึงวังพลับ
ฝั่งตะวันออก จากบริเวณที่นานายสมยศ       
เดชอุ่ม ถึงสะพานเลี่ยงเมือง หมู่ที ่1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
1,700  เมตร 
กว้าง 6 เมตร 

- - - 4,000,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
จากท่ีนานางลูกคิด คงสําราญ  
ถึงที่นานายบรรจง นวมทอง หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว       
1,200 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

- (240) 
300,000 

(240) 
300,000 

(720) 
900,000 

ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

3 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนนโพธ์ิพระยา-บ้านกล้วย ถึงแม่น้ํา  
ท่าจีนบริเวณบ้านนายกาว ม่วงศิร ิหมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว       
140 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

10,000 - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

4 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
บริเวณซอย 1 หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว       
100 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

8,000 - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

5 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
บริเวณซอย 4 หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว       
300 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

24,000 - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูส่ากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐานพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูม่ั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

6 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนนคสล.เดมิ บริเวณที่นานายประสงค์ 
เทพวงษ์ ถึงที่นานายสมยศ เดชอุม่ หมู่ที่ 1 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
950 เมตร 
กว้าง 2.30 เมตร 

80,000 - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.
เดิม บรเิวณ รพ.สต.มดแดง ถึงบริเวณหลัง
โรงเรียนวดัเสาธงทอง หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว       
200 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

- (100) 
150,000 

(100) 
150,000 

- ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.
เดิม บรเิวณที่นานายมงคล ศรีสว่าง ถึง
บริเวณคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว       
200 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

(100) 
125,000 

(100) 
125,000 

- - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

9 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากท่ีนานายใบ แก้วเจรญิ ถึงที่นานางเตียง 
ปานบุญ (บริเวณหลัง อบต.มดแดง) หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว       
400 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

- - 30,000 - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

10 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากถนน คสล.เดิมคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา 
ฝั่งตะวันตก บริเวณที่นานายอุดม ศรีวิเชียร 
ถึงถนนเลี่ยงเมืองสาย 357 หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว       
50 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

5,000 - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูส่ากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐานพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูม่ั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

11 โครงการขยายถนน คสล. จากท่ีนา 
นายสุธี รักชาติ ถึงถนนเลีย่งเมืองสาย 357 
หมู่ที่ 2 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว       
965 เมตร 
กว้าง 6.00 เมตร 

- - - 2,895,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

12 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
บริเวณซอย 10 ถึงบ้านนายโสภา น่ิมนวล 
หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว       
300 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

20,000 - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

13 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนน คสล.เดิม บริเวณบ้าน                  
นายเจียม แก้วเจรญิ ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 2 
บ้านมดแดง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว       
700 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

- - 50,000 - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

14 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากแยกคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา บริเวณ             
ที่นานายคําพล ยอดศรี ถึงที่นา                            
นายประวิทย์ มังคดุ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว       
200 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

- - - 15,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูส่ากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐานพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูม่ั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

15 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนนโพธ์ิพระยา-บ้านกล้วย บริเวณที่นา
นางสําราญ เพชรพ่วงพันธุ์ ถึงบริเวณที่นา
นางสาคร ดสีมสกุล หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว       
300 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

- - - 20,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

16 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนน คสล.เดิม หน้าร้านนางติม๋                   
ถึงหน้าบ้าน น.ส.วัฒนา ดอกจันทร์                 
(ตรงข้ามทางเข้าวัดเสาธงทอง) หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว       
120 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

- - - 10,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

17 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากสะพาน คสล. หมู่ที่ 3 ถึงถนน คสล.
เดิม เขตติดต่อหมู่ที่ 5 บ้านวังพลบัเหนือ 
(ฝั่งตะวันออก) หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว       
1,000 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

- - - 80,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

18 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากบ้านนายพงศักดิ์ นุชประไพ ถึงที่นา 
นายบญช่วย อ่อนทิมวงษ์ หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว       
450 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

- - - 35,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูส่ากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐานพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูม่ั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.
เดิม บ้านนางสมัฤทธ์ิ สังขวรรณ ถึงถนน 
คสล. ซอย 8 หมู่ที่ 3  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว       
100 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

- - - 150,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.
เดิม บรเิวณที่นา น.ส.ประไพ นิ่มนวล ถึง
คลองทิ้งน้ําบริเวณที่นานางโฉมยง หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว       
480 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

(120) 
180,000 

(140) 
210,000 

(120) 
180,000 

(100) 
150,000 

ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน               
โพธิ์พระยา-บ้านกล้วย ถึงถนน คสล.เดิม             
ดอนคอก หมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว       
1,050 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

- - - 1,400,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

22 โครงการซ่อมแซมสะพานไม้บรเิวณ 
หน้าบ้านนายบุญชู การบญุ  
(ข้ามคลองชลประทาน) หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

จํานวน  1 แห่ง 50,000 - - - จํานวนจุด
ที่

ดําเนินการ 

ประชาชนใช้
สะพานอย่าง
ปลอดภัย 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

 
 

 

แบบ ผ. 01 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  75 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูส่ากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐานพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูม่ั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. (แทน
ถนนลาดยางเดิมที่ชํารุด) จากบริเวณที่นา
นายไพเราะ นวมทอง ถึงคันคลองทิ้งน้ํา 
หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ช่วงที่ 1 กว้าง 3 เมตร 
ยาว 400 เมตร 
ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร 
ยาว 1,100 เมตร 

- - - 3,000,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน       
คสล.เดิม หมู่ที่ 4 บรเิวณบ้าน 
นายวงษ์ ตู้แก้ว ถึงเขตติดต่อตําบลบางงาม  

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
1,000 เมตร  
กว้าง 3.00 เมตร 

- - - 1,500,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน  
คสล.เดิม บริเวณที่นานายวินัย สอดศร ี
ถึงที่นานางบรรเจิด แตงหวาน หมูท่ี่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
300 เมตร  
กว้าง 3.00 เมตร 

- - - 450,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากที่นา 
นายคนอง มณีวงษ์ ถึงที่นา 
นายบรรจง พงษ์เพ็ง หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
800 เมตร  
กว้าง 2.50 เมตร 

- (160) 
200,000 

(160) 
200,000 

(480) 
600,000 

ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

 
 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูส่ากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐานพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูม่ั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

27 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากถนน คสล.เดิม บริเวณบ้านนายวิเชียร 
หอมกลิ่น ถึงลานตากข้าว หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
700 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

50,000 - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที ่4                
จากถนน คสล.เดิม ริมบึงวังพลับ 
ฝั่งตะวันตก ถึงเขตติดต่อหมู่ที่ 3 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
500 เมตร  
กว้าง 4.00 เมตร 

- - - 1,000,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนคสล.
เดิม บ้านนายดิเรก สอดศรี ถึงถนนลาดยาง
บริเวณที่นานายอุดม แตงหวาน หมู่ที่ 4 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
200 เมตร  
กว้าง 4.00 เมตร 

- - - 400,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.
เดิมบริเวณที่นานายคมกฤษ คลา้ยวรรณ  
ถึงบ้านนายสมพงษ์ ศรีสุวรรณ 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
130 เมตร  
กว้าง 3 เมตร 

- - - 195,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน  
คสล.เดิมบริเวณบ้านนายจุน วงษจ์ันทร์  
ถึงริมบึงวังพลับ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
450 เมตร  
กว้าง 3 เมตร 

- (130) 
195,000 

(200) 
300,000 

(120) 
180,000 

ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูส่ากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐานพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูม่ั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

32 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากบ้านนายคะนอง มณีวงษ์ ถึงบ้าน 
นางนงลักษณ์ ครุฑมีชัย หมู่ที่ 5 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
100 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

10,000 - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
จากบริเวณที่นานายชูชีพ พวงดอกไม้  
ถึงที่นานายอํานาจ แก้วประหลาด หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
1,250 เมตร  
กว้าง 3.00 เมตร 

- - (140) 
210,000 

(1,110) 
1,665,000 

ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

34 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากถนนสายโพธิ์พระยา-บ้านกล้วย 
ถึงที่นานายสนิท คล้ายวรรณ หมูท่ี่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
750 เมตร  
กว้าง 2.50 เมตร 

60,000 - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

35 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากบ้านนายสาํรวย ศรีชบา  
ถึงบ้านนายประดิษฐ์ โพธ์ิหอม หมูท่ี่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
30 เมตร  
กว้าง 2.50 เมตร 

5,000 - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

36 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนน คสล.เดิม บ้านนางทองอยู่ สมงาม 
ถึงบ้านนางกานดา บุญบุตร หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
50 เมตร  
กว้าง 2.50 เมตร 

5,000 - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูส่ากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐานพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูม่ั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

37 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกจาก
ถนน คสล.เดิม บ้านนางบังเอิญ พวงดอกไม้ 
ถึงสี่แยกทางเข้าวัดศรีจันต์ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
100 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

8,000 - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากแยกบ้านนาย
สมคิด ล้อมวงษ์ ถึงแยก 
บ้านนางลํายอง ชาวอุทัย หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
100 เมตร  
กว้าง 3.00 เมตร 

150,000 - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.
เดิม บ้านนางขันทอง เวชบุษกร ถึงบ้าน 
นายประจวบ ศรีศักดา หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
100 เมตร  
กว้าง 3.00 เมตร 

- 150,000 - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

40 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากบ้านนางจํานอง ศรีศักดา  
ถึงบ้านนายละออ ศรีศักดา หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
60 เมตร  
กว้าง 2.50 เมตร 

- 6,000 - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

41 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนน คสล.เดิม บ้านนายประกอบ ขวัญมี 
ถึงทางบริเวณบ้านนางลูกคดิ อาวุธ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชน 
มีเส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
40 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

- 5,000 - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูส่ากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐานพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูม่ั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

42 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนนโพธ์ิพระยา-บ้านกล้วย ถึงบ้าน 
นายณรงค์ ดอกตาลยงค์ หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
70 เมตร  
กว้าง 2.50 เมตร 

- 7,000 - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

43 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนน คสล.เดิมหน้าบ้านนายนติย์  
เสือแดง ถึงบ้านนายบุญเลิศ พิกุลทอง  
หมู่ที่ 6 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
80 เมตร  
กว้าง 2.50 เมตร 

- 8,000 - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน 
นางติ๋ม เอี่ยมสน ถึงถนนเลี่ยงเมือง 
สาย 357 หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
1,200 เมตร  
กว้าง 4.00 เมตร 

- - - 2,400,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
จากท่ีนานายสมติ ตู้แก้ว  
ถึงที่นานายจําเนียร หนูทอง หมู่ที ่7 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
940 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร 

- - - 1,900,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากทางเข้า
บ้านนายเกริกชัย แตงโต ถึงบ้าน 
นายสมหวัง แช่มช้อย หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
300 เมตร  
กว้าง 3.00 เมตร 

- - - 450,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูส่ากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐานพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูม่ั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

47 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากท่ีนานายนิรันดร์ นวมทอง ถึงที่นา 
นายสายชล แช่มช้อย หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
340 เมตร  
กว้าง 2.50 เมตร 

- - 30,000 - ความยาว
ของถนน 

ประชการาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

48 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากสวนมะม่วงนายประคอง พลายมี  
ถึงที่นานายสมศักดิ์ ยวนคง หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
600 เมตร  
กว้าง 2.50 เมตร 

- 60,000 - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน 
นางกลิ่น หนูทอง ถึงถนน คสล.เดมิบริเวณ
วัดวังพลับใต้ หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
320 เมตร  
กว้าง 3.00 เมตร 

(100) 
150,000 

(100) 
150,000 

(200) 
180,000 

- ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

50 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากบ้านนายสาํรวย ตู้แก้ว  
ถึงบ้านนายนภดล ทาวงษ์ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 
1,200 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

120,000 - - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูส่ากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐานพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูม่ั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน  
คสล.เดิมบริเวณบ้านนายสํารวย ตูแ้ก้ว 
ถึงบ้านนายสมคดิ ใบเตย หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
1,200 เมตร  
กว้าง 3.00 เมตร 

- - - 1,800,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

52 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากสวนพุทรา จอย-ยุทธ ถึงที่นา 
นายสะอาด มังคุด หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
400 เมตร  
กว้าง 2.50 เมตร 

- 30,000 - - ความยาว
ของถนน 

ประชการาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

53 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
จากท่ีนานายทรงกลด ทวนเงิน ถึงที่นา 
นายเดช เจรญิพันธ์ุ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
200 เมตร  
กว้าง 2.50 เมตร 

- 15,000 - - ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
จากห้องประชุมโรงเรียนวดัวังพลบัใต้  
ถึงถนน คสล.เดมิ ริมบึงวังพลับ หมู่ที่ 7 

เพื่อให้ประชาชนมี
เส้นทางที่สะดวก
และปลอดภัย 

ระยะทางยาว  
160 เมตร  
กว้าง 3.00 เมตร 

- - - 240,000 ความยาว
ของถนน 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการใช้ถนน 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

รวม 54 โครงการ - - 1,060,000 1,611,000 1,630,000 25,435,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูส่ากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐานพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูม่ั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
 2.4 แผนงานการพาณิชย ์

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

1 โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาหมูบ่้าน 
หมู่ที่ 3 บ้านกระดาษ 

เพื่อปรับปรุงระบบ
การจ่ายน้ําประปา 

จํานวน 1 แห่ง 300,000 - - - จํานวน
แห่งที่

ดําเนินการ 

ระบบการ
จ่ายน้ํา 
ประปาใช้
งานได้ดีขึ้น 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

รวม 1 โครงการ - -- 300,000 - - - - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

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

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

1 โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝูาระวัง
ควบคุมปูองกันและแก้ปญัหาการระบาดโรค
ไข้เลือดออกของ อบต.มดแดง 

เพื่อจัดกิจกรรม
การควบคุมปูองกัน
แก้ปัญหาโรค
ไข้เลือดออก 

จํานวน 1,586 ครัวเรือน 
วัดจํานวน 5 แห่ง 
โรงเรียน จาํนวน 4 แห่ง  

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน 
ครัวเรือน
ในตําบล
มดแดง 

ตําบล 
มดแดง
ปลอดโรค
ไข้เลือดออก 

กอง
สาธารณสุข 

2 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนขับ้า 
รับรองพื้นที่ปลอดภยัโรคพิษสุนัขบ้า 

เพื่อดําเนินการ 
ให้สุนัขและแมว
ได้รับวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

จํานวนสุนัขในตําบลมด
แดงได้รบัวัคซีนปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้าอยา่งน้อย
ร้อยละ 80 ของทั้งหมด 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
สุนัขที่
ได้รับ
วัคซีน 

ตําบล 
มดแดง
ปลอดโรค
พิษสุนัขบ้า 

กอง 
สาธารณสุข 

3 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบลมดแดง
ปลอดโรค  

เพื่อให้ความรู้แก่
ผู้ปกครอง และเด็ก 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตําบล
มดแดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม 

ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก
ตําบล 
มดแดง
ปลอดโรค 

กอง 
สาธารณสุข 
(งบ สปสช.) 

4 โครงการตรวจคดักรองระดับสารเคมีใน
เลือดและให้ความรู้แก่ประชาชนท่ีมี           
ความเสีย่งตําบลมดแดง 

เพื่อให้ความรู้
เกี่ยวกับการ              
ใช้สารเคมีใน
เกษตรกร 

เกษตรกรกลุ่มเสี่ยง 
ในพื้นที่ตําบลมดแดง 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการคัด
เกษตรกร
กลุ่มเสี่ยง 

กอง 
สาธารณสุข 
(งบ.สปสช.) 

รวม 4 โครงการ - - 130,000 130,000 130,000 130,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

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

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

1 โครงการรณรงค์การเฝูาระวังและ
ปูองกันอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง 

เพื่อประชาสมัพันธ์ 
ในการร่วมมือเฝูาระวัง
และปูองกันอัคคีภัย

ในช่วงฤดูแล้ง 

บริเวณพื้นท่ีปุาชุมชน           
ที่สาธารณะ/บริเวณ
ถนนสาธารณะ ใน
พื้นที่ตําบลมดแดง 

3,000 3,000 3,000 3,000 จํานวน
กิจกรรมที่
ดําเนินการ 

เกิดความร่วมมือ
ในการเฝูาระวัง
และปูองกัน
อัคคีภัยพื้นท่ี 

สํานักปลดั 
(แผนชุมชน) 

2 โครงการให้ความช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยัพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(สาธารณภัย) 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ
และบรรเทาสาธารณ
ภัย 

ผู้ประสบภยัพิบัติใน
พื้นที่ตําบลมดแดง 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
ผู้ประสบภยั
ที่ได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภยั
ได้รับการ
ช่วยเหลือ

บรรเทาความ
เดือดร้อน 

สํานักปลดั 

3 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปูองกนั
และบรรเทาสาธารณภยั 

เพื่อฝึกความพร้อมใน
การใช้อุปกรณ์
ดับเพลิง 

พนักงานส่วนตําบล 
และประชาชนท่ัวไป
ในพื้นที่ตําบลมดแดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้ฝึกอบรม
สามารถใช้

อุปกรณ์ดับเพลิง
ได้อย่างถูกต้อง 

สํานักปลดั 

4 โครงการฝึกอบรม “อัคคภีัยปูองกันได้ 
ต้องใส่ใจไม่ประมาท” 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้
ในการปูองกันอัคคีภัย 

ประชาชนและเยาวชน 
ในพื้นที่ตําบลมดแดง 

3,000 3,000 3,000 3,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการปูองกัน
และตระหนักถึง
สาเหตุของการ
เกิดอัคคีภัย 

สํานักปลดั 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

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

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

5 โครงการรณรงค์ปูองกันอุบัติเหต ุ
ช่วงเทศกาลปีใหม ่

เพื่อประชาสมัพันธ์การ
สร้างความปลอดภัยใน

การใช้รถใช้ถนน 

ประชาชนหมู่ที่ 1 – 7 
ตําบลมดแดง 

และผูส้ัญจรไปมา 
ในพื้นที่ตําบลมดแดง 

3,000 3,000 3,000 3,000 จํานวนจุด 
ที่ใช้ในการ

ประชา 
สัมพันธ์ 

การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเทศกาล 

ปีใหม่ 
มีความปลอดภัย 

สํานักปลดั 
 

6 โครงการรณรงค์ปูองกันอุบัติเหต ุ
ช่วงเทศกาลสงกรานต ์

เพื่อประชาสมัพันธ์การ
สร้างความปลอดภัยใน

การใช้รถใช้ถนน 

ประชาชนหมู่ที่ 1 – 7 
ตําบลมดแดง 

และผูส้ัญจรไปมา 
ในพื้นที่ตําบลมดแดง 

3,000 3,000 3,000 3,000 จํานวนจุด 
ที่ใช้ในการ

ประชา 
สัมพันธ์ 

การใช้รถใช้ถนน
ในช่วงเทศกาล 

สงกรานต์  
มีความปลอดภัย 

สํานักปลดั 

รวม 6 โครงการ - - 132,000 132,000 132,000 132,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

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

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

1 โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจ 
ห่วงใยผู้พิการ 

เพื่อส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตให้แก่ผู้พิการใน
ตําบลมดแดง 

ผู้พิการที่ยากไร้  
หรือขาดผูดู้แลในพื้นที่
ตําบลมดแดง 

1,000 1,000 1,000 1,000 จํานวนผู้พิการที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ผู้พิการมีชีวิต
ความเป็นอยู ่
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลดั 

2 โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจ 
ดูแลผูสู้งอาย ุ

เพื่อส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุใน
ตําบลมดแดง 

ผู้สูงอายุท่ียากไร้  
หรือขาดผูดู้แลในพื้นที่
ตําบลมดแดง 

1,000 1,000 1,000 1,000 จํานวนผู้พิการที่
ได้รับความ
ช่วยเหลือ 

ผู้สูงอายุมีชีวิต
ความเป็นอยู ่
ที่ดีขึ้น 

สํานักปลดั 

รวม 2 โครงการ - - 2,000 2,000 2,000 2,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 3.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

1 โครงการฝึกอบรมสตรีเรยีนรู ้
การถนอมอาหาร 

เพื่อฝึกอบรมให้
ความรู้วิธีการ
ถนอมอาหาร 

ประชาชนตําบลมดแดง 
จํานวน 40 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนรู้จักวิธ ี
การถนอมอาหาร
ไว้รับประทาน 

สํานักปลดั 
(แผนชุมชน) 

2 โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้าน 
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 

เพื่อจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชนในการ
พัฒนาท้องถิ่น 

หมู่ที่ 1 – 7 
ตําบลมดแดง 

12,000 12,000 12,000 12,000 จํานวนหมู่บ้านที่
จัดเวทีประชาคม

หมู่บ้าน 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมเสนอปัญหา
ความต้องการ
พัฒนาท้องถิ่น 

สํานักปลดั 
(แผนชุมชน) 

3 โครงการประชุมประชาคมตาํบล เพื่อจัดประชุม
ประชาคมในระดับ
ตําบล 

จํานวนผู้เข้าร่วมมากกว่า 
ร้อยละ 60 ของภาคราชการ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

ตามประกาศสดัส่วน 

3,000 3,000 3,000 3,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
การประชุม

ประชาคมในระดับ
ตําบล 

เกิดกระบวนการมี
ส่วนร่วมใน
รูปแบบประชารัฐ 

สํานักปลดั 
(แผนชุมชน) 

4 โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกับ
กระบวนการมีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และ
การทบทวนการจัดทําแผนชุมชน 

เพื่อให้ความรู้ด้าน
การจัดทําแผน 
พัฒนาท้องถิ่นและ
แผนชุมชน 

ประชาชนหมู่ที่ 1 – 7 
ตําบลมดแดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ก่อให้เกิดความ
เข้าใจในการมีส่วน
ร่วม ในการพัฒนา
ท้องถิ่นและชุมชน 

สํานักปลดั 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 3.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

5 โครงการฝึกอบรมการเลี้ยง 
กุ้งล็อบสเตอร์น้ําจืด 

เพื่อให้ความรู้และ 
สนับสนุนอาชีพการเลี้ยง 
กุ้งล็อบสเตอร์น้ําจืด 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ตําบลมดแดง 

15,000 - - - จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู้ใน
อาชีพการเลี้ยงกุ้งล็อบ
สเตอร์น้ําจืด 

สํานักปลดั 
(แผนชุมชน) 

6 โครงการฝึกอบรมการถักผ้าคลุมไหล่ 
ผ้าปูโตะ๊ 

เพื่อฝึกอบรมการถัก 
ผ้าคลมุไหล่ ผ้าปูโตะ๊ 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ตําบลมดแดง 

20,000 - - - จํานวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ประชาชนสามารถถัก
ผ้าคลมุไหล่ ผ้าปูโตะ๊
ไว้ใช้และเพื่อจําหน่าย 

สํานักปลดั 
(แผนชุมชน) 

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรม
ผู้สูงอายุตาํบลมดแดง 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของ
ชมรมผูสู้งอาย ุ

ชมรมผูสู้งอาย ุ
ตําบลมดแดง 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
กิจกรรม 

การให้ความสําคัญกับ
ผู้สูงอายุ ส่งเสรมิ
กิจกรรมผู้สูงอาย ุ

สํานักปลดั 
(แผนชุมชน) 

8 โครงการฝึกอบรมการนวดแผนไทย เพื่อฝึกอบรมพัฒนาความรู้
และทักษะการนวดแผนไทย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ตําบลมดแดง 

- 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถนวดเพื่อดูแล
สุขภาพผู้ปุวย ผู้สูงอาย ุ
บุคคลในครอบครัว 
และมรีายได้เสรมิ 

สํานักปลดั 
(แผนชุมชน) 

9 โครงการฝึกอบรมการทําขนมไทย เพื่อฝึกอบรมพัฒนาความรู ้
และทักษะการทําขนมไทย 

ประชาชนในพ้ืนท่ี
ตําบลมดแดง 

- 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถทําขนมไทย 
ไว้รับประทาน 
ในครัวเรือน 
และมรีายได้เสรมิ 

สํานักปลดั 
(แผนชุมชน) 

 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
3. ยทุธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 3.4 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลติของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

10 โครงส่งเสริมการออกกําลังกาย 
เพื่อสุขภาพของคนในชุมชน 
ตําบลมดแดง 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ 

ประชาชน 
ในพื้นที่ตําบลมดแดง 

- 5,000 5,000 5,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

คนในชุมชนมีสุขภาพ
ร่างกายแข็งแรง และ
เกิดความสัมพันธ์ที่ด ี

สํานักปลดั 
(แผนชุมชน) 

11 โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไกไ่ข่เพือ่
สร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 

เพื่อให้ความรู้และส่งเสรมิ
อาชีพการเลี้ยงไกไ่ข ่

ประชาชน 
ในพื้นที่ตําบลมดแดง 

- 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

มีการเลี้ยงไกไ่ข ่
สําหรับรับประทาน

และเพื่อการค้า พัฒนา
เศรษฐกิจในชุมชน 

สํานักปลดั 
(แผนชุมชน) 

12 โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงจิ้งหรดี เพื่อให้ความรู้และส่งเสรมิ
การเลีย้งจิ้งหรีด 

ประชาชน 
ในพื้นที่ตําบลมดแดง 

- 20,000 20,000 20,000 จํานวน 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีการเลี้ยงจิ้งหรดี
สําหรับเป็นอาชีพเสริม 

สํานักปลดั 
(แผนชุมชน) 

13 โครงการฝึกอบรมเทคนิคการย้อมผ้า เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
เทคนิคการย้อมผ้า 

ประชาชน 
ในพื้นที่ตําบลมดแดง 

- 20,000 20,000 20,000 จํานวน 
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สามารถย้อมผา้ 
ไว้ใช้ในครอบครัว 

และเป็นอาชีพเสริม 

สํานักปลดั 
(แผนชุมชน) 

14 โครงการฝึกอบรมการเรียนรู้อาหาร
จานด่วนเพื่อสร้างอาชีพ 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ 
การทําอาหารจานด่วน 

ประชาชน 
ในพื้นที่ตําบลมดแดง 

- 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกิดการพัฒนาอาชีพ
การจําหน่ายอาหาร 
ที่สะอาดปลอดภยั 

สํานักปลดั 
(แผนชุมชน) 

รวม 14 โครงการ - - 120,000 220,000 220,000 220,000 - - - 
 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

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

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 
1 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ เพื่อจ่ายเป็นสวสัดิการ 

ค่าครองชีพให้แก่
ผู้สูงอาย ุ

ผู้สูงอายุท่ีมีอายุ  
60 ปีข้ึนไป ในพ้ืนท่ี
ตําบลมดแดง 

8,040,000 8,160,000 8,280,000 8,400,000 จํานวนผู้สูงอาย ุ
ที่ได้รับสวัสดิการ 
ค่าครองชีพ 

ผู้สูงอายไุด้รับ
สวัสดิการในการ
ยังชีพ 

สํานักปลดั 
(แผนชุมชน) 

2 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นสวสัดิการ 
ค่าครองชีพให้แก่คน
พิการ 

คนพิการที่ขึ้นทะเบียน
ความพิการในพื้นที่
ตําบลมดแดง 

1,116,000 1,128,000 1,140,000 1,152,000 จํานวนคนพิการ 
ที่ได้รับสวัสดิการ 
ค่าครองชีพ 

คนพิการไดร้ับ
สวัสดิการในการ
ยังชีพ 

สํานักปลดั 
(แผนชุมชน) 

3 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ เพื่อจ่ายเป็นสวสัดิการ 
ค่าครองชีพให้แก ่
ผู้ปุวยเอดส ์

ผู้ปุวยเอดส ์
ในพื้นที่ตําบล 
มดแดง 

60,000 60,000 65,000 65,000 จํานวนผู้ปุวยเอดส ์
ที่ได้รับสวัสดิการ 
ค่าครองชีพ 

ผู้ปุวยเอดส์ได้รับ
สวัสดิการในการ
ยังชีพ 

สํานักปลดั 
(แผนชุมชน) 

4 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลมดแดง 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสวสัดิการ
ในชุมชน 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตําบลมดแดง 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
งบประมาณที่

สนับสนุน 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนมีความ
มั่นคงมากข้ึน 

สํานักปลดั 
(แผนชุมชน) 

5 สมทบกองทุนหลักสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 

เพื่อสมทบเงินเข้ากา
องทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.มดแดง 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพอบต.มดแดง 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
งบประมาณ 
ที่สมทบเข้า

กองทุน 

ประชาชนไดร้ับ
การบริการด้าน

สาธารณสุข 

กอง 
สาธารณสุข 

รวม 5 โครงการ - - 9,416,000 9,548,000 9,685,000 9,817,000 - - - 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูส่ากล และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเปน็เลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดุล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสให้คุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

1 โครงการพัฒนาการเรยีนรู้ของเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมการ
เรียนรู้นวตักรรม
ระดับปฐมวัย 

เด็กนักเรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในตําบล
มดแดง 

40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวน
นักเรียน 
ที่เข้าร่วม 

เด็กนักเรยีน
มีพัฒนาการ
เรียนรู้ทีด่ ี

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็ก
ปฐมวัย 

เพื่อเฝูาระวังรักษา 
สุขภาพของเด็ก 

เด็กนักเรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในตําบล
มดแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
นักเรียน 
ที่เข้าร่วม 

เด็กนักเรยีน
มีสุขภาพท่ีด ี

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเด็กได้เรยีนรู้การ
แสดงความกตัญญู
กตเวทีระลึกถึง
พระคุณแม ่

เด็กนักเรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในตําบล
มดแดง 

2,000 2,000 2,000 2,000 จํานวน
นักเรียน 
ที่เข้าร่วม 

เด็กมีความ
กตัญญูและ
เคารพใน
สถาบันฯ 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการวันพ่อแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อเด็กได้เรยีนรู้การ
แสดงความกตัญญู
กตเวทีระลึกถึง
พระคุณพ่อ 

เด็กนักเรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในตําบล
มดแดง 

2,000 2,000 2,000 2,000 จํานวน
นักเรียน 
ที่เข้าร่วม 

เด็กมีความ
กตัญญูและ
เคารพใน
สถาบันฯ 

กอง
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูส่ากล และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเปน็เลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดุล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสให้คุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

5 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน 
(สภานักเรียน) 

เพื่อสร้างเจตคติที่ดี
ต่อการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย 

นักเรียน โรงเรียนสังกัด
สพฐ.ในพื้นที่ตําบล 
มดแดง 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
นักเรียนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนมเีจต
คติที่ดีต่อ
ระบอบ
ประชาธิปไตย 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการเข้าค่ายคณุธรรม (จริยธรรม             
ฝึกศีล สมาธิ ปัญญา) 

เพื่อส่งเสริมการมี
คุณธรรมและ
จริยธรรมของ
นักเรียน 

นักเรียน โรงเรียนสังกัด
สพฐ.ในพื้นที่ตําบล 
มดแดง 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
นักเรียนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียน
เติบโตเป็น
ผู้ใหญ่ที่มี
คุณธรรมฯ 

กอง
การศึกษาฯ 

7 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ เพื่อตระหนักถึง
ความสําคญัของเด็ก 

เด็กนักเรยีน ศพด. 
เด็กนักเรยีน สพฐ. 

100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวน
นักเรียนท่ี
เข้าร่วม
โครงการ 

มีการพัฒนา
สติปัญญา
และสร้าง
ความบันเทิง 

กอง
การศึกษาฯ 

8 โครงการขอรับการสนบัสนุนค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดหาอาหาร
กลางวันให้เด็ก
นักเรียน 

เด็กนักเรยีน ศพด. 470,000 480,000 490,000 500,000 จํานวน
นักเรียน 
ศพด. 

ส่งเสริม
โภชนาการ
ของเด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูส่ากล และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเปน็เลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดุล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสให้คุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

9 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปูองกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั (ศพด.อบต.มดแดง) 

เพื่อให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน และผู้ที่เกีย่วข้อง
ด้านการปูองกันอัคคีภัย 

ครู นักเรียน และผู้ที่
เกี่ยวข้องในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
อบต.มดแดง 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีความรู้และความ
พร้อมในการปูองกัน
และระงับอัคคีภัย 

กอง
การศึกษาฯ 

10 โครงการเยาวชนยุคใหม่ห่างไกล 
ยาเสพตดิ 

เพื่อสร้างเครือข่าย
นักเรียนในการปูองกัน
และแก้ไขปญัหายาเสพติด 

นักเรียน โรงเรียน 
สพฐ.ในพื้นที ่
ตําบลมดแดง 

40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

นักเรียนมีความรู้
สามารถปูองกัน
ตนเองไม่เกีย่วข้อง
กับยาเสพตดิ 

กอง
การศึกษาฯ 

11 โครงการจติอาสาดับเพลิงรุ่นเยาวชนใน
เขตพื้นท่ีตําบลมดแดง 

เพื่อให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียน และผู้ที่เกีย่วข้อง
ด้านการปูองกันอัคคีภัย 

ครู นักเรียน และผู้ที่
เกี่ยวข้องในโรงเรียน
สังกัด สพฐ. 

30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

มีความรู้และความ
พร้อมในการปูองกัน
และระงับอัคคีภัย 

กอง
การศึกษาฯ 

12 โครงการขอรับการสนบัสนุนอาหารเสริม 
(นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่
ตําบลมดแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซื้อหารเสริม (นม) 
ให้กับเด็กนักเรยีน 

ร.ร. สังกัด สพฐ. ใน  
พื้นที่ตําบลมดแดง 
และ ศพด. ในพื้นที่
ตําบลมดแดง 

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

จํานวน 
ร.ร.สพฐ.

และ 
ศพด. 

เด็กนักเรยีนได้รับ
ดื่มนมที่มีคณุภาพท่ี
เพียงพอต่อความ 
ต้องการ 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม 12 โครงการ - - 1,684,000 1,694,000 1,704,000 1,714,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูส่ากล และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเปน็เลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดุล 
   ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสให้คุณภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

1 โครงการกีฬาต้านยาเสพตดิ เพื่อส่งเสริมการเล่น
กีฬา และการออก
กําลังกาย ห่างไกล
ยาเสพตดิ 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ตําบลมดแดง 

200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
สุขภาพท่ีดสีร้าง
ความสัมพันธ์อันดีใน
ชุมชน และห่างไกล
ยาเสพตดิ 

กอง
การศึกษาฯ 

2 โครงการประเพณีแห่เทียน
เข้าพรรษา 

เพื่อส่งเสริม
วัฒนธรรมและ
ทะนุบํารุง
พระพุทธศาสนา 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบล
มดแดง และบุคลากร
ท้องถิ่น 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

การอนุรักษ์
วัฒนธรรมและความ
คงอยู่ของ 
พระพุทธศาสนา 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม 2 โครงการ - - 210,000 210,000 210,000 210,000 - - - 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การนําการเปลีย่นแปลงดา้นการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน 
 5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

1 โครงการจดัทําแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการจัดเก็บรายได้
ของ อปท. 

แปลงท่ีดินในเขต
ตําบลมดแดง 

300,000 300,000 300,000 300,000 พื้นที ่Zone  
1 - 5 

การจัดเก็บ
รายได้มี
ประสิทธิภาพ 

กองคลัง 

2 โครงการบริการประชาชนจัดเก็บ
ภาษีนอกสถานท่ีและบริการ
ประชาชนในวันหยุดราชการ 

เพื่อบริการจดัเก็บภาษี
นอกสถานท่ีและใน
วันหยุดราชการ 

ประชาชนพ้ืนท่ี
ตําบลมดแดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนครั้งท่ี
ออกบริการนอก

สถานท่ีและ
จํานวนวันท่ี
บริการใน

วันหยุดราชการ 

การจัดเก็บภาษี
ได้ภายใน
กําหนด 

กองคลัง 

3 โครงการส่งบุคลากรเข้ารบัการ
ฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ตามสายการปฏิบัติงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการทํางานและการ
บริการประชาชน 

ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงานส่วน
ตําบล และพนักงาน
จ้าง 

500,000 500,000 500,000 500,000 จํานวนครั้งท่ี
บุคลากรเข้าร่วม
การฝึกอบรม 

การปฏิบัติงาน
พัฒนาตาม
ระเบียบข้อ
กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 

สํานักปลดั 
และทุกกอง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การนําการเปลีย่นแปลงดา้นการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริมสถาบันของชาติและการนําการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารและบริการเพื่อประโยชน์ของประชาชน 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน 
 5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อจัดฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงาน พัฒนา 
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน 

300,000 300,000 300,000 300,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

บุคลากรในองค์กรมี
การพัฒนาความรู้ใน
การปฏิบัติงาน 

สํานักปลดั 

5 โครงการฝึกอบรมธรรมะ เพื่อฝึกอบรมคณุธรรม 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สร้างความตระหนัก
ในการปฏิบัติหนา้ที ่

สํานักปลดั 

6 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วน
ตําบลและพนักงานจ้าง ผู้มคีุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัตริาชการ
และให้บริการประชาชนดีเด่น 

เพื่อสร้างขวัญและ
กําลังใจให้กับบุคลากร 
ที่ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิผล 

พนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง 

20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวน 
บุคลากรที่
ได้รับการ
คัดเลือก 

บุคลากรผู้ปฏิบตัิงาน
ดีและมีคุณธรรม มี
ขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัตหิน้าท่ี 

สํานักปลดั 

7 โครงการเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 
(วันแม่แห่งชาติ) 

เพื่อแสดงความ 
จงรักภักดีต่อสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติฯ์ 

ทุกภาคส่วนใน 
พื้นที่ตําบลมดแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวน
กิจกรรมที่
จัดทําขึ้น 

การร่วมกันแสดงความ
จงรักภักดีสํานึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ 

สํานักปลดั 
(แผนชุมชน) 

8 โครงการเพื่อปกปูองสถาบันสําคญั 
ของชาติ 

เพื่อแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบันฯ 

ทุกภาคส่วนใน 
พื้นที่ตําบลมดแดง 

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
กิจกรรมที่
จัดทําขึ้น 

การร่วมแสดงความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
สําคัญของชาต ิ

สํานักปลดั 

รวม 8 โครงการ - - 1,220,000 1,220,000 1,220,000 1,220,000 - - - 

แบบ ผ. 01 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูส่ากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐานพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูม่ั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดไีด้มาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

จะได้รับ 
 

รับผิดชอบ 
หลัก 

ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

1 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะจากศาลสามหลัง ถึงถนนเลี่ยง
เมืองสาย 357 และจากศาลสามหลัง  
ถึงบ้านนายจุน วงษ์จันทร์ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีไฟฟูา
ส่องสว่าง
บริเวณทาง 
สาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมู่ที่ 5 

ตําบลมดแดง 

200,000 - - - จํานวน
เส้นทาง 

ที่ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

การไฟฟูา 
ส่วนภูมภิาค 

อําเภอศรีประจันต ์

2 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะจากบา้นนายประคอง  
ศรีบุญเพ็ง ถึงบ้านนางรุ่ง พุ่มจันทร์  
เลียบบึงวังพลับ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีไฟฟูา
ส่องสว่าง
บริเวณทาง 
สาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมู่ที่ 5 

ตําบลมดแดง 

- - - 200,000 จํานวน
เส้นทาง 

ที่ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

การไฟฟูา 
ส่วนภูมภิาค 

อําเภอศรีประจันต ์

3 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะจากศาลสามหลัง ถึงถนนเลี่ยง
เมืองสาย 357 และจากศาลสามหลัง  
ถึงบ้านนายจุน วงษ์จันทร์ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีไฟฟูา
ส่องสว่าง
บริเวณทาง 
สาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมู่ที่ 5 

ตําบลมดแดง 

200,000 - - - จํานวน
เส้นทาง 

ที่ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนมี
ความปลอด 
ภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

การไฟฟูา 
ส่วนภูมภิาค 

อําเภอศรีประจันต ์

 
  
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูส่ากล  
                                       ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่มาตรฐานพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติสูม่ั่นคงยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี  ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในเกณฑ์ทีด่ีไดม้าตรฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

จะได้รับ 
 

รับผิดชอบ 
หลัก 

ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

4 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะแยกซอย 11 หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีไฟฟูา
ส่องสว่างบริเวณ
ทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมู่ที่ 5 

ตําบลมดแดง 

- 100,000 - - จํานวน
เส้นทาง 

ที่ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

การไฟฟูา 
ส่วนภูมภิาค 

อําเภอศรีประจันต ์
5 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา

สาธารณะจากร้านค้า 
นางละเอียด ทองมาเอง ถึงสวน
ผลไม้ นางองุ่น ก่วยสกุล หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีไฟฟูา
ส่องสว่างบริเวณ
ทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมู่ที่ 5 

ตําบลมดแดง 

- - - 300,000 จํานวน
เส้นทาง 

ที่ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

การไฟฟูา 
ส่วนภูมภิาค 

อําเภอศรีประจันต ์

6 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะจากบริเวณถนน 
ลาดยาง ซอย 2 บ้านนายโสภา 
ล้ําเลิศ หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีไฟฟูา
ส่องสว่างบริเวณ
ทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมู่ที่ 5 

ตําบลมดแดง 

- - - 100,000 จํานวน
เส้นทาง 

ที่ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

การไฟฟูา 
ส่วนภูมภิาค 

อําเภอศรีประจันต ์

7 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะบริเวณหน้าโรงเรียน
วัดวังพลับเหนือ (สนามกีฬา) 
หมู่ที่ 5 

เพื่อให้มีไฟฟูา
ส่องสว่างบริเวณ
ทางสาธารณะ 

บริเวณที่
สาธารณะ 
หมู่ที่ 5 

ตําบลมดแดง 

- - - (2) 
100,000 

จํานวน
เส้นทาง 

ที่ใช้ประโยชน์ 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา 

กองช่าง 
(แผนชุมชน) 

การไฟฟูา 
ส่วนภูมภิาค 

อําเภอศรีประจันต ์

รวม 7 โครงการ - -- 200,000 100,000 - 700,000 - - - - 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

จะได้รับ 
 

รับผิดชอบ 
หลัก 

ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

1 อุดหนุนศูนย์อํานวยการ 
ปูองกันและปราบปราม 
ยาเสพตดิจังหวัดสุพรรณบรุี 
(ศอ.ปสจ.สพ.) 

เพื่อดําเนินงาน
ปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

เด็กและประชาชนท่ัว 
ทุกพื้นที่ของ 

จังหวัดสุพรรณบรุ ี

50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
งบประมาณ
ที่อุดหนุน 

ลดการแพร่
ระบาดของ
ยาเสพตดิ 

สํานักปลดั 
อบต.มดแดง 

จังหวัด
สุพรรณบุร ี

รวม 1 โครงการ - -- 50,000 50,000 50,000 50,000 - - - - 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
 3.2 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

รับผิดชอบหลกั 
จะได้รับ 

 
รับผิดชอบ 

หลัก 
ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

1 อุดหนุนกิจการที่เป็น
สาธารณประโยชน์ (โครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก หมู่ที่ 1-7) 

เพื่อสนับสนุน
การพัฒนา

สาธารณสุขมูล
ฐานในเขต 

อปท. 

พื้นที ่
หมู่ที่ 1-7 
บ้านมดแดง 

70,000 70,000 70,000 70,000 จํานวนงบ 
ประมาณที่
สนับสนุน 

สาธารณสุขใน
พื้นที่ได้รับ 
การพัฒนา 

กองสาธารณสุข 
อบต.มดแดง 

อาสาสมัคร
สาธารณสุข 
หมู่ที่ 1-7 

รวม 1  โครงการ - -- 70,000 70,000 70,000 70,000 - - - - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  101 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมการศึกษา การกีฬามุ่งความเปน็เลิศในระดับสากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 4 การขยายฐานโอกาสและคณุภาพในการศึกษาทุกระดับให้ตรงกับความต้องการประชาชน 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

จะได้รับ 
 

รับผิดชอบ 
หลัก 

ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

1 อุดหนุนส่วนราชการ 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

เพื่อจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายโครงการ
อาหารกลางวัน 

เด็กนักเรยีนโรงเรียน
สังกัด สพฐ. มีอาหาร

กลางวันรับประทานฟร ี

1,600,000 1,700,000 1,800,000 1,900,000 จํานวน
นักเรียน 

ประหยดั
ค่าใช้จ่าย
ผู้ปกครอง 

กองการศึกษา 
อบต.มดแดง 

ร.ร.วัดเสาธงทอง 
ร.ร.วัดวังพลับใต ้
ร.ร.วัดวังพลับเหนือ 
ร.ร.วัดเทพสุธาวาส 

รวม 1  โครงการ - -- 1,600,000 1,700,000 1,800,000 1,900,000 - - - - 
 

 
 
 
 
 
 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  102 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน 
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวสูส่ากล 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเทีย่วโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกดิความสมดุล 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 
2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

รับผิดชอบ
หลัก 

จะได้รับ 
 

รับผิดชอบ 
หลัก 

ขอรับเงิน 
อุดหนุน 

1 อุดหนนุการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียนพรรษา 
จังหวัดสุพรรณบรุ ี

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ 
จัดงานประเพณ ี
แห่เทียนพรรษา

จังหวัดสุพรรณบรุ ี

พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุร ี 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนงบ 
ประมาณที่
สนับสนุน 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา 
อบต.มดแดง 

จังหวัดสุพรรณบรุ ี

2 อุดหนุนการจัดงาน 
เย็นท่ัวหล้า 
มหาสงกรานต ์
สุพรรณบุร ี

เพื่อสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการ 

จัดงานเย็นทั่วหลา้ 
มหาสงกรานต ์

สุพรรณบุร ี

พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุร ี 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนงบ 
ประมาณที่
สนับสนุน 

ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว

เชิง
วัฒนธรรม 

กองการศึกษา 
อบต.มดแดง 

จังหวัดสุพรรณบรุ ี

รวม 2 โครงการ - -- 60,000 60,000 60,000 60,000 - - - - 
 

 
 

 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  103 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจ์ังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ……………………………………………………………………………………….…………………. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสุพรรณบรุี ยุทธศาสตร์ที่ ....................................................... 
1. ยุทธศาสตร์ ..................................................................................................................................................................................... 
 1.1 แผนงาน ....................................................................................................................................................................... 

ที ่ โครงการ/กจิกรรม วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย งบประมาณและที่ผ่านมา ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน 

(ผลผลิตของโครงการ) 2561 2562 2563 2564 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 
 (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)   หลัก 

- - - - - - - - - - - 
           
           
           

รวม .................... โครงการ - -     - - - 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ : ไม่มีโครงการส าหรับประสานแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
 
 
 
 

แบบ ผ. 03 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  104 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 ส าหรับ ประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร์)............................................................................. .............................. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์................................................................................................................ ............................................ 
 1.1 แผนงาน....................................................................................................................... ................................. 

 
 
 
 
หมายเหตุ : ไม่มีโครงการส าหรับประสานโครงการพัฒนาจังหวัด 
 
 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณและที่ผ่านมา 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - 
           
           
รวม ................โครงการ - - …………… …………… …………… …………… - - - 

แบบ ผ. 05 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  105 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

 ส าหรับ โครงการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 
ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่........(ระบุชื่อยุทธศาสตร์).......................................................................... ................................. 
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด......................................................................... 
 1. ยุทธศาสตร์................................................................................................................ ............................................ 
 1.1 แผนงาน....................................................................................................................... ................................. 

 
 
หมายเหตุ : ไม่มีโครงการ/กิจกรรม 
 
 
 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและท่ีผ่านมา 
ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

ผลที่คาดว่า 
จะได้รับ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

- - - - - - - - - - - 
           

           
           
           
รวม ................โครงการ - - …………… …………… …………… …………… - - - 

แบบ ผ. 06 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) | องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  106 

 

บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 

องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณและที่ผ่านมา 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลัก 2561 
(บาท) 

2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

1 บริหารงานท่ัวไป ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดเก็บเอกสารของ
ทางราชการภายในสํานัก
ปลัดและกองคลังให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน 
มอก. (สํานักปลดั 10 ตู้ กองคลัง 16 ตู้) 
2) ตู้เก็บเอกสารบานกระจก 2 บานเลื่อน 
(สํานักปลัด 2 ตู้) 

38,500 
 

5,500 

38,500 
 

5,500 

33,000 
 
- 

33,000 
 
- 

สํานักปลดั/ 
กองคลัง 

2 สาธารณสุข ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ ์
สํานักงาน 

เพื่อจัดเก็บเอกสารของ
ทางราชการภายในกอง
สาธารณสุขใหเ้ป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

1) ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มาตรฐาน 
มอก. จํานวน 8 ตู ้
2) ตู้เก็บเอกสารบานกระจก 2 บานเลื่อน 
จํานวน 8 ตู ้

11,000 
 

11,000 

11,000 
 

11,000 

11,000 
 

11,000 

11,000 
 

11,000 

กองสาธารณสุข 
และสิ่งแวดล้อม 

3 การศึกษา ค่าครุภณัฑ ์ ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

เพื่อใช้แพร่ภาพสื่อพัฒนา
ทักษะสําหรับเด็กนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

1) โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) 
ระดับความละเอียดภาพ 1920 x 1080  
พิกเซล ขนาด 55 น้ิว จํานวน 1 เครื่อง 

32,000 - - - กองการศึกษา 
ศาสนาและ 
วัฒนธรรม 

รวม 96,000 66,000 55,000 55,000  

 

แบบ ผ. 08 
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ส่วนที่ 5 
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์  
   ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น จะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะต้องติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2548 
หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ายการัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)                   
พ.ศ. 2559 ข้อ 13 และในการประเมินแผนนั้นจะต้องดําเนินการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาตาม
แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้ง
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.2/ว 5797 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2559  เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การ
จัดทําและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ..ศ. 2561 – 2564) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
   แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่
ปีประกอบด้วย 
 1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน 
 1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 คะแนน 
 1.3 ยุทธศาสตร์ 65 คะแนน ประกอบด้วย 
 (1)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน 
 (2)  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
 (3)  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน 
 (4)  วิสัยทัศน์  5 คะแนน 
 (5)  กลยุทธ์ 5 คะแนน 
 (6)  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 คะแนน 
 (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน 
 (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
 (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน 
 (10) ผลผลิต/โครงการ  5 คะแนน 
 คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์ (5) 
    3.5 กลยุทธ์  (5) 
    3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) 

รวมคะแนน 100 
2. การติดตามและประเมินผลโครงการ  
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ประกอบด้วย 
 2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  10 คะแนน 
 2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
 2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
 2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน  10 คะแนน 
 2.5 โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบด้วย 
  (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
  (2)  กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5 คะแนน 
  (3)  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน 
  (4)  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน 
  (5)  เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
   แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน 
  (6)  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
  (7)  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน 
  (8)  โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
   ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน 
  (9)  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
  (10)  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
  (11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน 
  (12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน 
  คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑ์ท่ีควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
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   แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.ข้อมูลสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ํา ลักษณะของไม้/ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร และ
ช่วงอายุและจํานวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

(2)  

(4) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การ
ไฟฟูา การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2)  

(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนํ้า) 

(2) 
 

 

(6) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจําปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอื่นๆ 

(2) 
 

 

(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น นํ้า ปุาไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือ
การใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดําเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทํา ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสําหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจ
หน้าท่ีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(3)  

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

15 
(2) 

 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้ 
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2)  

(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริม
อาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(2)  

(5) การวิ เคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว ธรรมชาติต่างๆ ทาง
ภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2)  

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดําเนินงานได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-Threat 
(อุปสรรค) 

(2)  

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
นําเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา การกําหนดวัตถุประสงค์
เพื่อแก้ไขปัญหา 

(2)  

(8) สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.  2557 -2560 เ ช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  
การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ
การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1)  

(9) ผลที่ได้รับจากการดําเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ดําเนินงานท่ีผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

(1)  

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

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
อ งค์ ก ร ปก คร อง ส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น  แ ละ เ ช่ื อม โ ย งห ลั ก ปร ะช า รั ฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0  

65 
(10) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น  และยุทธศาสตร์จั งหวัด  และเ ช่ือมโยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล      
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ)  
3.4 วิสัยทัศน์ 
 
 
3.5 กลยุทธ์ 
 
 
3.6 เปูาประสงค์ของแต่
ละประเด็นกลยุทธ์ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 
 
 
 
3.10 ผลผลิต/โครงการ 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น  

(5) 
 
 

 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทําตามอํานาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดําเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(5) 
 
 

 

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5) 
 

 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) 
 

 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุ่งหมายใน
เรื่ องใดเรื่ องหนึ่ งหรือแผนงานที่ เกิดจากเปู าประสงค์  ตั ว ช้ีวัด             
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

(5) 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นําไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) 
 

 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อนําไปสู่การจัดทํา
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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  แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื ่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5) 
    5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (5) 
    5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แห่งชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
          ภายใต้หลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5) 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  (5) 

รวมคะแนน 100 
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  แนวทางเบื้องต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
1.การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการ
วิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อนํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ 
เช่น การวัดจํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือผลผลิตนั่นเองว่า
เป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่ได้
กําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนที่ไม่สามารถดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่ 
สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ท่ีได้กําหนดไว้ 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการใน
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่
ดําเนินการในพื้นที่น้ันๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอํานาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การดําเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสทิธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการใน
เชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มีความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนนําไปสู่การ
จัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณา
การ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) 
(Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 กําหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 
 
 
5.3 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มี ความ
ชั ด เ จ น นํ า ไ ป สู่ ก า ร ตั้ ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 
 
 
5 .4  โคร งการมี ความ
ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร์ 20 ป ี
 
 
5.5 เปูาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ )  มี ความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เ ศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แห่งชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โคร งการมี ความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี ้
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดําเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีกําหนดไว้ ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มี วั ตถุ ประสงค์ ชั ด เจน (clear objective)  โครงการต้ องกํ าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ
เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) 
 

 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้อง
ชัดเจน  สามารถระบุจํานวนเท่าไร  กลุ่มเปูาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อย่างไร กลุ่มเปูาหมาย  พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทําที่ไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเปูาหมายของโครงการ หากกลุ่มเปูาหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปูาหมายหลัก ใครคือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(5) 
 

 

โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) การสร้างความสามารถใน
การแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

(5) 
 

 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนําไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง
สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม (4)  
การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) การสร้างความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) 
การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(5) 
 

 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ 
ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม ทําน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล้วต่อยอดความได้ เปรียบเ ชิง เปรียบเทียบ เ ช่น ด้ านเกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
5. โครงการพัฒนา (ต่อ) 
5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้กําหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้
กําหนดขึ้นท่ีเป็นปัจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแกไ้ขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสร้างให้ประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน           
ภายใต้หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ดําเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่
จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) (LSEP) 

(5) 
 

 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเปาูหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการในการ
จัดทําโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมี
ประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (4) 
ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) 
 
 

 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น 
มีความโปร่งใสในการกําหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าของการนําไปตั้ง
งบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติญัติ/เทศบัญญัติ เ งินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฎในรูปแบบอื่นๆ 

(5) 
 

 

5.11 มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

มีการกําหนดดัชนีช้ีวัดผลงาน (Key Performance Indicator : KPI)         
ที่ สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การกําหนดความพึงพอใจ 
การกําหนดร้อยละ การกําหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่ง
ที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) 
 

 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้อง
เท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์
ควรคํานึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดําเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสําเร็จได้ 
(3) ระบุสิ่งที่ต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด 
และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง 
(5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) 
 

 

รวมคะแนน 100  
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3. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม  
 3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ข้อ 30 (5) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 กําหนดว่า ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายใน
เดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และ ข้อ 29 (3) กําหนดว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 3.1.1) โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูล              
ต่าง ๆ จากเลือกใช้แบบสําหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ ดังนี้ 
 (1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
 (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & 
Norton   
 (3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
 (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
 (5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
 (6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้นหรือ Problem-Solving 
Method  
 (7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Methods)  
 (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
 (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
 (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
 (11) แบบอ่ืน ๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบตามข้อ (1) -
(10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 
 3.1.2) เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  
(Time) เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 
 3.1.3) ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
 3.1.4) วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
 3.1.5) ผลกระทบ (Impact) 
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4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดําเนินงานต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากมากขึ้น
 3) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุด เพราะข้อจํากัดของระเบียบ/กฎหมาย ที่ปฏิบัติได้ยาก
และบางเรื่องอาจไม่สามารถปฏิบัติได ้   
 4.2  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรพิจารณายุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน 
 2) การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานการณ์คลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 3) องค์การบริหารส่วนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจใน                    
แต่ละด้านที่จะดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด รวมถึงการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่าย
เป็นรายการใหม ่
 

*************************** 
 

“....จะขอเดนิตามรอยเทา้พอ่ไป เหนือ่ยยากเพียงไหน 

ไมท่ าใหพ้อ่ผิดหวัง...” 

ชาวมดแดงร่วมใจเดินตามรอยเท้าพ่อ 

ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

จัดท าโดย..... 

งานนโยบายและแผน ส านักปลัด 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง อ าเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

Tel. ๐-๓๕๔-๓๕๐๙-๓ ถึง ๔ / Fax. ๐-๓๕๔-๓๕๐๙-๓ 

Website : www.moddang.go.th / Facebook : อบต.มดแดง 

 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 

 

 
           “ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรและอาชีพ ประชาชนได้รับการศึกษา 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ใส่ใจสุขภาพที่ดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมในต าบล ประชาชน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” 
ยุทธศาสตร ์(Strategic Issues) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ 
1)                                
2)                                                                
                   
3)                                                                          
             
4)                                                         
5)                                                    
 

เป้าประสงค์ (GOALS) มีดังนี  
1)                                     ถ             
2)                        ่                                 ถ          
                                   
3)                                                  ื  ฐ       ็   
       ฐ   
4)                                          ฐ                            
5)                                         
6)                                      ัญญ                             
                    
7)                                          ื                        
8)                                                                 
9)                                     ถ         ญ        
ตัวชี วัด (KPIs) มีดังนี  
1)                                               
2)                                                  
3)                                             
4)                               
5)                          
6)                                                        
7)                                 ื                               
      ื                                                             
8)                                                               
9)                                             ถ         ญ        
ค่าเป้าหมาย (Target values)          
1)                               ื  ฐ                         52 
2)    ฝึ                                     80 
3)                                                                
       80 
4)                                 ื  ฐ       ็          ฐ         75 
5)                                                                    
                           ถ          80 
6)                                                 ้               
                 90 
7)                                                              95 
8)                                                       95 
9)                        ฏ                                      60 
10)                                                             
 ถ         ญ               95 

กลยุทธ์ (Strategies)          
1)                               ื  ฐ                   
2)    ฝึ                               
3)                                                                 
4)                                 ื  ฐ       ็          ฐ   
5)                                                                    
                           ถ    
6)                                                 ้         
                 
7)                                                        
8)                                                 
9)                        ฏ                                
10)                                                             
 ถ         ญ         
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic stances) มีดังนี  
1)                   ื  ฐ    ื           
2)                                                  
3)                                                         
4)                         
5)                                        
6)                                             
7)                      ื                                          
8)                                
9)          ัญ            
10)                      
11)                     
12)                                           ัญญ     ถ    
13)                                          
14)                               ฐ                            
           
 
 

 
 

 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

ที่รับผิดชอบ 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1.                                  ฐ                            
           

 

 

2.                         
                 
             
                   

                
         

              
      

              
        

 

           ฐ                     
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รวม 5 ยุทธศาสตร ์ 3 ด้าน 10 แผนงาน 5 ส่วน  

 


