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องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบรุี 
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บทน า 
 

 ตามที่  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ .ศ. ๒๕๕๘ – 
๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ไปแล้วนั้น 

 ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดงได้รับแจ้งจากอ าเภอศรีประจันต์  ตามหนังสือ                    
ที่ สพ 0418/ว 104 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2558 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดงาน “เย็นทั่ว
หล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี ประจ าปี 2558” และหนังสือที่ สพ 0418/ว 105 ลงวันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 
2558 เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าปี 
2558 แต่เนื่องจากโครงการดังกล่าวที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ มีการบรรจุการอุดหนุน
โครงการไม่ตรงตามโครงการที่จังหวัดสุพรรณบุรีเสนอมา  และเพ่ิมเติมโครงการขุดลอกคูคลอง เพ่ือเตรียมความ
พร้อมในการรับน้ าเพื่อใช้งานทางการเกษตรภายในต าบล เนื่องจากโครงการดังกล่าวไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสาม
ปี พ.ศ. 2558 – 2560 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินการอุดหนุนและโครงการขุดลอกคูคลองดังกล่าวเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย จึงไดด้ าเนินการ แก้ไขเพ่ิมเติมแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ โดยแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 

 โดยอาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๔ ข้อ ๒๒ จึงได้จัดท าแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ (แก้ไขเพ่ิมเติม            
ฉบับที่  ๒) เพ่ือแก้ไขโครงการดังกล่าวให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการอุดหนุนการจัดงาน และเพ่ิมเติม                        
โครงการขุดลอกคูคลอง เพ่ือใช้เป็นแผนในการด าเนินงานโครงการต่อไป  

 
 
 

 

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕8 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ (เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2) 
 

 
แก้ไขโครงการพัฒนาดังต่อไปนี้ 

 
โครงการที่ 1 

 
โครงการเดิม 

 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 แนวทางท่ี  3  การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

 โครงการ  อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ระดับอ าเภอ 
 เป้าหมาย  อ าเภอศรีประจันต์  
 งบประมาณ ปี 2558  จ านวน 30,000.-  บาท 
 ผลลัพธ์  มีการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

แก้ไขโครงการเป็น 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 แนวทางท่ี  3  การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

 โครงการ  สนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี ประจ าปี 2558 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี  
                                         ประจ าปี 2558 
 เป้าหมาย  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 งบประมาณ ปี 2558  จ านวน 30,000.-  บาท 
 ผลลัพธ์  มีการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนื่องในวันสงกรานต์ 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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โครงการที่ 2 
 

โครงการเดิม 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 แนวทางท่ี  3  การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

 โครงการ  อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาระดับอ าเภอ 
 เป้าหมาย  อ าเภอศรีประจันต์  
 งบประมาณ ปี 2558  จ านวน 30,000.-  บาท 
 ผลลัพธ์  มีการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 

แก้ไขโครงการเป็น 
 ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 แนวทางท่ี  3  การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

 โครงการ  สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดสุพรรณบุรี  
                                                    ประจ าปี 2558 

 วัตถุประสงค์  เพ่ือสนับสนุนงบประมาณในการจัดประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดสุพรรณบุรี  
                                         ประจ าปี 2558 
 เป้าหมาย  จังหวัดสุพรรณบุรี 
 งบประมาณ ปี 2558  จ านวน 30,000.-  บาท 
 ผลลัพธ์  มีการจัดงานส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเนื่องในวันเข้าพรรษา 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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เพิ่มเติมโครงการพัฒนาดังต่อไปน้ี 
 

โครงการที่ 1 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านการเกษตร 
 แนวทางท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการเกษตร 

 โครงการ  ขุดลอกคูคลอง จากบ้านนางมณเฑียร สุนทรวิภาต ถึงบริเวณท่ีนายโหน่ง หมู่ที่ 1 
 วัตถุประสงค์  เพ่ือความสะดวกในการใช้น้ าท าการเกษตร 
 เป้าหมาย  ระยะทาง 2,000 เมตร  
 งบประมาณ ปี 2558  จ านวน 40,000.-  บาท 
 ผลลัพธ์  เกษตรกรมีความสะดวกในการใช้น้ าท าการเกษตร 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง  

โครงการที่ 2 
 

 ยุทธศาสตร์ที่  1  การพัฒนาด้านการเกษตร 
 แนวทางท่ี  1  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการเกษตร 

 โครงการ  ขุดลอกคูคลอง จากบริเวณศาลาเอนกประสงค์ SML หมู่ที่ 3  
                                                    ถึงบริเวณที่นานายพยุง วงษ์เวียง  

 วัตถุประสงค์  เพ่ือความสะดวกในการใช้น้ าท าการเกษตร 
 เป้าหมาย  ระยะทาง 950 เมตร  
 งบประมาณ ปี 2558  จ านวน 25,000.-  บาท 
 ผลลัพธ์  เกษตรกรมีความสะดวกในการใช้น้ าท าการเกษตร 
 หน่วยงานที่รับผิดชอบ  กองช่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


