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  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองคการบริหารสวนตำบล พ.ศ. 2537 แกไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 มาตรา 69/1 “การปฏิบัติตามอำนาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตำบล
ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และใหคำนึงถึงการ         
มีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตำบล....”ประกอบกับพระราชบัญญัติ
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 
16 (1) โดยเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 18 ไดกำหนดใหองคกรปกคอรงสวนทองถ่ินมีอำนาจและหนาท่ี
ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของตนเอง ประกอบกับหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 
0810.3/ว 7467 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2564 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) กำหนดใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น สามารถนำ
ขอมูลจากแผนพัฒนาทองถิ่นฉบับปจจุบัน มาทบทวนและปรับใชในการจัดทำหรือทบทวนแผนพัฒนาทองถ่ิน                    
(พ.ศ. 2566 – 2570) โดยพิจารณาใหมีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง               
สวนทองถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุม
จังหวัด แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ยุทธศาสตรชาติ 20 ป และเปาหมาย                 
การพ ัฒนาท ี ่ ย ั ่ งย ืน (Sustainable Development Goals : SDGs) โดยในการจ ัดทำประชาคมท อง ถ่ิน                   

ใหดำเนินการตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

  เพื่อใหการดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการดังกลาว จึงจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ขึ้น เพื่อใชเปนเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำป 
และพรอมที่จะนำไปสูการปฏิบัติและสามารถใชในการประสานแผนการพัฒนาทองถิ่นไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ตามนโยบาย และวิสัยทัศนท่ีคณะผูบริหารไดวางไวในการพัฒนาทองถ่ิน 

  องคการบริหารสวนตำบลมดแดง หวังเปนอยางยิ่งวาแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 
2570) องคการบริหารสวนตำบลมดแดง ฉบับนี้จะเปนแนวทางการพัฒนาพื ้นที่ตำบลมดแดงไดอยางมี
ประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนอยางแทจริงตอไป 
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สวนที่ 1 
สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐาน 

 
1 ดานกายภาพ 
 1.1 ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล 

 ตำบลมดแดงมีประวัติยาวนานกวา 200 ป เลากันวา เม่ือสมัยกอนเรียกวา บานตาลเสี้ยน ตั้งรวม             

อยูกับตำบลวังยาง และมีตนตาลเสี้ยนซ่ึงมีมดแดงมาก มีแมน้ำไหลผาน หลังจากนั้นจึงมีการกอต้ังเปนตำบล        
จึงไดชื่อวา ตำบลมดแดงท่ีตั้ง ตำบลมดแดง อยูหางจากท่ีวาการอำเภอศรีประจันต ประมาณ 7 กิโลเมตร  

ตำบลมดแดงมีเนื้อท่ีท้ังหมดประมาณ 19.77 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,421 ไร 
 

รูปแผนท่ีตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
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รูปแผนท่ีแสดงขอบเขตตำบลของอำเภอศรีประจนัต ์
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะพ้ืนท่ีเปนท่ีราบลุม สวนใหญเปนพ้ืนท่ีเหมาะแกการทำการเกษตร มีพ้ืนท่ีสาธารณประโยชน 
จำนวน 1,000 กวาไร มีแหลงน้ำตามธรรมชาติท่ีสำคัญคือ บึงวังพลับ 

อาณาเขตติดตอ ทิศเหนือ  ติดตอกับตำบลบานกราง   อำเภอศรีประจันต 
 ทิศใต  ติดตอกับตำบลโพธิ์พระยา  อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 ทิศตะวันออก  ติดตอกับแมน้ำทาจีน   อำเภอศรีประจันต 
 ทิศตะวันตก  ติดตอกับตำบลบางงาม  อำเภอศรีประจันต 
 

 
ภาพแสดงที่ตั้งตำบลมดแดงจาก Google Map 
ที่มา : https://www.google.co.th/maps/place/ 

 
 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ เปนเขตรอนชื้น มี 3 ฤดูกาล ไดแก ฤดูฝน ฤดูรอน และฤดูหนาวในระยะสั้น ๆ 
  1.3.1 ฤดูฝน    เริ่มจากเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม  
  1.3.2 ฤดูหนาว เริ่มจากเดือนตุลาคมถึงเดือนกุมภาพันธ  
  1.3.3 ฤดูรอน  เริ่มจากเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน 
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 1.4 ลักษณะของดิน   
  ลักษณะสภาพพ้ืนท่ีตำบลมดแดง เปนท่ีราบลุมเหมาะสมกับการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว ตำบลมดแดง
ประกอบดวยลักษณะชุดดิน 5 ชุดดิน เรียงตามลำดับดังนี้  
  1. ชุดดินสระบุรี High phase  
  2. ชุดดินสระบุรี  
  3. ชุดดินพิมาย  
  4. ชุดดินกำแพงแสน  
  5. ชุดดินนครปฐม  
  พ้ืนท่ีตำบลมดแดงเปนพ้ืนท่ี S1 ท้ังหมด จำนวน 9,804 ไร เหมาะสมกับการปลูกขาวท้ังตำบล           
พืชเศรษฐกิจหลักแตละหมูบาน ไดแก ขาว ไมผล มันเทศ แหวจีน พืชผัก  
 

แผนที่แสดงชุดดินในตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี 
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2. ดานการเมือง/การปกครอง 
 2.1 เขตการปกครอง 

เขตการปกครองในพ้ืนท่ีตำบลมดแดง แบงเปน 7 หมูบาน/ชุมชน ดังนี้     
หมูท่ี 1 บานมดแดง     
ผูนำชุมชน ประกอบดวย  นายภาคศกร  นวมทอง   ผูใหญบาน 
   นางสุนันท  สมสกุล ผูชวยผูใหญบาน 
   นายสุชิน  ออนสุวรรณ ผูชวยผูใหญบาน  

 

รูปแผนท่ีแสดงเขตการปกครองหมู่ท่ี ๑ บ้านมดแดง 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาณาเขต หมูท่ี 1 ทิศเหนือ ติดตอหมูท่ี 2 บานมดแดง ตำบลมดแดง 
 ทิศใต ติดตอตำบลโพธิ์พระยา อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 ทิศตะวันออก ติดตอแมน้ำทาจีนและตำบลศรีประจันต 
 ทิศตะวันตก ติดตอหมูท่ี 5 บานวังพลับเหนือ ตำบลมดแดง 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

     

     

  

 

 

  

 

   

   

 

  

 

 

 

ทางห
ล

 

หลักเขตที� 2

แม
่นํ�าท

่าจีน

ไปอําเภอเมืองสุ

คลองส่งนํ�าชลประทา

หมู่ที� 2
บ้านมดแดง

 

  
  

 

 

 

หมู่ที� 5

ุ ุ

บ้านวังพลับเหนือ

 

  
   

 

 

 

  
   

เขตอําเภอศรีประจันต์

วัดเทพสุธาวาส

โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส

เขตอําเภอเมืองสุพรรณบุรี

หมู่ที� 1
บ้านมดแดง

ฟาร์มไก่

หลักเขตที� 4

หลักเขตที� 1
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ที�ทําการองค์การบริ

ฟาร์มไก่

หมู่ที� 2
บ้านมดแดง

วัดเสาธงทอง
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หมู่ที� 5

อําเภอศรีประจันต์
ตําบลมดแดง

จังหวัดสุพรรณบุรี

บ้านวังพลับเหนือ

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ
วัดวังพลับเหนือ

ถนน รพช.สพ.

 
 

  
 

 

 

 

วัดวังพลับใต้

โรงเรียนวัดวังพลับใต้

 
 

  
 

 

ฟาร์มไก่

 

 

 

 

หมูท่ี 2 บานมดแดง  
ผูนำชุมชน ประกอบดวย นายเสนห  เอกประชา  ผูใหญบาน 
 นางสาวปตติมา  คงวัง ผูชวยผูใหญบาน 
 นางสุขเกษม  ดอกเข็ม ผูชวยผูใหญบาน  
 
 

รูปแผนท่ีแสดงเขตการปกครองหมู่ท่ี ๒ บ้านมดแดง 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
อาณาเขต หมูท่ี 2 ทิศเหนือ ติดตอหมูท่ี 3 บานกระดาษ ตำบลมดแดง 
 ทิศใต ติดตอหมูท่ี 1 บานมดแดง ตำบลมดแดง 
 ทิศตะวันออก ติดตอแมน้ำทาจีนและตำบลศรีประจันต 
 ทิศตะวันตก ติดตอหมูท่ี 5 บานวังพลับเหนือ ตำบลมดแดง 
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หมูท่ี 3 บานกระดาษ     
ผูนำชุมชน ประกอบดวย  นายสมศักดิ์  แกวเจริญ   ผูใหญบาน 
   นางรตันา  วรรธนบูรณ ผูชวยผูใหญบาน 
   นายสวิท  สอดศร ี ผูชวยผูใหญบาน  
 

รูปแผนท่ีแสดงเขตการปกครองหมู่ท่ี ๓ บ้านกระดาษ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาณาเขต หมูท่ี 3 ทิศเหนือ ติดตอหมูท่ี 6 บานศรีจันต ตำบลมดแดง 
 ทิศใต ติดตอหมูท่ี 2 บานมดแดง ตำบลมดแดง 
 ทิศตะวันออก ติดตอแมน้ำทาจีนและตำบลศรีประจันต 
 ทิศตะวันตก ติดตอหมูท่ี 4 บานวังพลับใต ตำบลมดแดง 
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หมูท่ี 4 บานวังพลับใต    
ผูนำชุมชน ประกอบดวย  นายสุรินทร  สุดจะหา    ผูใหญบาน 
   นางสาวอำไพวรรณ  สาหรายสลับ ผูชวยผูใหญบาน 
   นางสายฝน  ลำไย  ผูชวยผูใหญบาน  

 

รูปแผนท่ีแสดงเขตการปกครองหมู่ท่ี ๔  บ้านวังพลับใต ้

อาณาเขต หมูท่ี 4  ทิศเหนือ     ติดตอหมูท่ี 1 บานนาปา ตำบลบางงาม 
 ทิศใต ติดตอหมูท่ี 7 บานวังพลับใต ตำบลมดแดง 
 ทิศตะวันออก ติดตอหมูท่ี 5 บานวังพลับเหนือ ตำบลมดแดง 
 ทิศตะวันตก ติดตอหมูท่ี 2 บานหนองเพียร ตำบลบางงาม 
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หมูท่ี 5 บานวังพลับเหนือ   
ผูนำชุมชน ประกอบดวย  นายธงชัย  พุมดารา   กำนันตำบลมดแดง 
   นายวิรัตน  คลายวรรณ ผูชวยผูใหญบาน 
   นายประกอบ  เทพจิตร ผูชวยผูใหญบาน  
   นายสมบูรณ แตงหวาน สารวัตรกำนัน 
   นายครรชิต  คลายวรรณ สารวัตรกำนัน 
   นางใกลรุง  แกวเจริญ แพทยประจำตำบล 
 

รูปแผนท่ีแสดงเขตการปกครองหมู่ท่ี  ๕  บ้านวังพลับเหนือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
อาณาเขต หมูท่ี 5 ทิศเหนือ ติดตอหมูท่ี 6 บานศรีจันต ตำบลมดแดง 
 ทิศใต ติดตอหมูท่ี 1,2 บานมดแดง ตำบลมดแดง 
 ทิศตะวันออก ติดตอหมูท่ี 2 บานมดแดง และหมูท่ี 3 บานกระดาษ ตำบลมดแดง 
 ทิศตะวันตก ติดตอหมูท่ี 4,7 บานวังพลับใต ตำบลมดแดง 
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หมูท่ี 6 บานศรีจันต    
ผูนำชุมชน ประกอบดวย  นายอำนาจ  หรุมเรืองวงษ  ผูใหญบาน 
   นางพะเยาว  ออนทิมวงษ  ผูชวยผูใหญบาน 
   นายมนัส  วงษสุวรรณ  ผูชวยผูใหญบาน  
 
 

รูปแผนท่ีแสดงเขตการปกครองหมู่ท่ี  ๖  บ้านศรีจันต ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
อาณาเขต หมูท่ี 6 ทิศเหนือ ติดตอหมูท่ี 1 บานละหาร ตำบลบานกราง 
 ทิศใต ติดตอหมูท่ี 3 บานกระดาษ ตำบลมดแดง 
 ทิศตะวันออก ติดตอแมน้ำทาจีน  และตำบลศรีประจันต 
 ทิศตะวันตก ติดตอหมูท่ี 4 บานวังพลับใต และติดตอหมูท่ี 1 ตำบลบางงาม 
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หมูท่ี 7 บานวังพลับใต    
ผูนำชุมชน ประกอบดวย  นายเกริกชัย  แตงโต   ผูใหญบาน 
   นางเพชรน้ำหนึ่ง  โพธิ์หอม ผูชวยผูใหญบาน 
   นายธนวัฒน  มณีวงษ  ผูชวยผูใหญบาน  
. 

รูปแผนท่ีแสดงเขตการปกครองหมู่ท่ี ๗  บ้านวังพลับใต ้

 

 

 

อาณาเขต หมูท่ี 7 ทิศเหนือ  ติดตอหมูท่ี 4 บานวังพลับใต ตำบลมดแดง 
 ทิศใต  ติดตอหมูท่ี 1 บานมดแดง ตำบลมดแดง 
 ทิศตะวันออก  ติดตอหมูท่ี 1, 2 บานมดแดง ตำบลมดแดง 
 ทิศตะวันตก  ติดตอหมูท่ี 2 บานหนองเพียร ตำบลบางงาม 
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หมู่ที� 5

อําเภอศรีประจันต์
ตําบลมดแดง

จังหวัดสุพรรณบุรี

บ้านวังพลับเหนือ

โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ
วัดวังพลับเหนือ

ถนน รพช.สพ.

 
 

  
 

 

หมู่ที� 4

หมู่ที� 7

บ้านวังพลับใต้

บ้านวังพลับใต้

วัดวังพลับใต้

โรงเรียนวัดวังพลับใต้

 
 

  
 

 

ฟ ์ ไ ่

 

 

เขตอําเภอเมืองสุพรรณบุรี
เขตอําเภอดอนเจดีย์

อําเภอดอนเจดีย์

เขตอําเภอศรีประจันต์

เขตอําเภอดอนเจดีย์

 
ตําบลไร่รถ
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2.2 การเลือกตั้ง 
  2.2.1 เขตการเลือกตั้ง 
          1) นายกองคการบรหิารสวนตำบล         มีจำนวน 1 เขต 
          2) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบล  มีจำนวน 7 เขต 
  2.2.2 หนวยเลือกตั้ง  มีจำนวน 8 หนวย 
 

3. ประชากร 

 3.1 ขอจำนวนประชากร ระหวางป พ.ศ. 2559 – 2563 
 

ประเภทของขอมูล 
ขอมูลในป พ.ศ. 2558 - 2562 

2559 2560 2561 2562 2563 
จำนวนหลังคาเรือน (หลัง) 1,714 1,763 1,786 1,792 1,817 
ประชากรชาย (คน) 2,564 2,557 2,543 2,538 2,519 
ประชากรหญิง (คน) 2,826 2,831 2,835 2,823 2,801 
รวม (คน) 5,390 5,388 5,378 5,361 5,320 

      
 3.2 จำนวนประชากร และชวงอายุ  
 

ข้อมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

หมูบาน 
จำนวน

ครัวเรือน 
จำนวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
หมูท่ี ๑ บานมดแดง 490 673 725 1,398 
หมูท่ี ๒ บานมดแดง 283 351 413 764 
หมูท่ี ๓ บานกระดาษ 219 281 351 632 
หมูท่ี ๔ บานวังพลับใต 193 264 320 584 
หมูท่ี ๕ บานวังพลับเหนือ 203 313 296 609 
หมูท่ี ๖ บานศรีจันต 235 321 347 668 
หมูท่ี ๗ บานวังพลับใต 214 316 349 665 

รวม 1,817 2,519 2,801 5,320 
 

 พ้ืนท่ีตำบลมดแดง  อำเภอศรีประจันต  จังหวัดสุพรรณบุรี  มีความหนาแนนของประชากรโดยเฉลี่ย  
269.09  คน / ตารางกิโลเมตร    

ท่ีมา :  ทะเบียนราษฎรของอำเภอศรีประจันต โดยสำนักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง  ณ  เดือน กันยายน 2563 
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ช่วงอายุและจำนวนประชากร พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

ชวงอายุ (ป) 
จำนวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
 นอยกวา 1 – 3 79 65 144 

 4 – 11 212 182 394 
12 – 18 191 212 403 
19 – 25 207 195 402 
26 – 59 1,310 1,422 2,732 
60 – 69 301 368 669 
70 – 79 152 227 379 
80 – 89 55 114 169 
90 ข้ึนไป 12 16 28 

รวม 2,519 2,801 5,320 
 

ท่ีมา :  ทะเบียนราษฎรของอำเภอศรีประจันต โดยสำนักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง  ณ  เดือน กันยายน 2563 

 
 

 3.3 จำนวนประชากรผูมีสิทธิ์เลือกตั้ง ชวงอายุตั้งแต 18 ปข้ึนไป 
 

 

หมูท่ี 
จำนวน (คน) 

ชาย หญิง รวม 
1 549 620 1,169 
2 291 360 651 
3 216 294 510 
4 217 260 477 
5 249 246 495 
6 276 297 573 
7 259 291 550 

รวม 2,057 2,368 4,425 
 

ท่ีมา :  ทะเบียนราษฎรของอำเภอศรีประจันต โดยสำนักบริหารการทะเบียน 
กรมการปกครอง  ณ  เดือน กันยายน 2563 
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4. สภาพทางสังคม 
 4.1 การศึกษา 
  4.1.1 ระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษาของประชากรตำบลมดแดง (ท่ีอาศัยอยูจริง) ป 2561 

ระดับการศึกษา 
เพศ รวม (คน) % 

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

998 22.91 1,183 27.15 2,181 50.06 

มัธยมศึกษาตอนตน 
(มศ. 1-3/ ม. 1-3) 

402 9.23 341 7.83 743 17.05 

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

243 5.58 230 5.28 473 10.86 

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

รวม 2,055 47.17 2,302 52.83 4,357 100.00 
ท่ีมา :  ขอมูลความจำเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ประจำป 2561 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีประจันต  
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.2 สถานศึกษา/แหลงขอมูลขาวสารในพ้ืนท่ีตำบลมดแดง 

1) โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4  แหง  ไดแก  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
โรงเรียนวัดเทพสุธาวาส  ตั้งอยูหมูท่ี 1    จำนวนนักเรียน  45 คน 

  โรงเรียนวัดเสาธงทอง  ตั้งอยูหมูท่ี 2    จำนวนนักเรียน  77 คน 
โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ  ตั้งอยูหมูท่ี 5    จำนวนนักเรียน  40 คน 

  โรงเรียนวัดวังพลับใต  ตั้งอยูหมูท่ี 7   จำนวนนักเรียน  65 คน 
2) ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก จำนวน  2  แหง  ไดแก  (ปงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.มแดง  ตั้งอยูหมูท่ี 2   จำนวนนักเรียน  44 คน 
  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันต  ตั้งอยูหมูท่ี 2   จำนวนนักเรียน  18 คน 

3) ท่ีอานหนังสือประจำหมูบาน  จำนวน  2 แหง  ตั้งอยูหมูท่ี 2  และหมูท่ี  6 
4) ศูนยขอมูลขาวสารประจำตำบล  จำนวน  1  แหง  ตั้งอยูท่ีทำการ อบต.มดแดง หมูท่ี 2 
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 4.2 สาธารณสุข 
4.2.1 สถานพยาบาลในตำบล 

1) โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลมดแดง  จำนวน ๑ แหง  ตั้งอยูหมูท่ี 2 

2) คลินิกรักษาโรคท่ัวไป (เอกชน)  จำนวน 1 แหง  ตั้งอยูหมูท่ี 3 
 

 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลมดแดง 

 
 4.3 อาชญากรรม 
 

แผนภูมิขอมูลสถิติคดีอาชญากรรมในพ้ืนท่ีตำบลมดแดง ในชวงป พ.ศ. 2557 - 2563 
 

  
  

ท่ีมา :  ขอมูลสถิตการเกิดอาชญากรรมและยาเสพติดในพ้ืนท่ีตำบลมดแดง 
สถานีตำรวจภูธรศรีระจันต อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุร ี
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 4.4 ยาเสพติด 
  แผนภูมิขอมูลสถิติคดียาเสพติดในพ้ืนท่ีตำบลมดแดง ในชวงป พ.ศ. 2557 – 2563 

 

 
 

ท่ีมา :  ขอมูลสถิตการเกิดอาชญากรรมและยาเสพติดในพ้ืนท่ีตำบลมดแดง 
สถานีตำรวจภูธรศรีระจันต อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุร ี

 4.5 การสังคมสงเคราะห 
 

สถิติจำนวนผูรับเงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพในพ้ืนท่ีตำบลมดแดง(ระหวางป พ.ศ. 2558 – 2564) 
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5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 
 5.1 การคมนาคมขนสง 

การคมนาคมในตำบลมดแดง  ใชเสนทางคมนาคมโดยรถยนตไดหลายเสนทาง  การติดตอกับตำบล   
อ่ืน ๆ  อำเภอ จังหวัด ไปมาสะดวก  เสนทางการคมนาคมสวนใหญเปนถนนคอนกรีต ถนนลาดยาง และถนน
ในหมูบานมีท้ังท่ีเปนคอนกรีตและถนนหินคลุก-ลูกรงั ถนนสายหลักท่ีตัดผานหมูบาน จำนวน 2 สายไดแก 

1) ถนนสายโพธิ์พระยา-บานกลวย (กรมทางหลวงชนบท) กวาง 12 เมตร ยาว 7,800 เมตร  
เสนทางผานหมูท่ี 1, 2, 3 และหมูท่ี 6        
 2) สายวังพลับ (กรมทางหลวงชนบท) กวาง 8 เมตร ยาว 3,600 เมตร เสนทางผานหมูท่ี 2, 4, 5 
และหมูท่ี 7 

ตำบลมดแดงมีรถสองแถวโดยสารประจำทาง จำนวน 1 สาย จากศูนยบริการประชาชนตำบลมดแดง 
(ปอมตำรวจหรือท่ีพักสายตรวจ) – ตลาดอำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 5.2 การไฟฟา 

ไฟฟาเขาถึงครบท้ัง  7  หมูบาน  จำนวนประชากรท่ีใชไฟฟาคิดเปนรอยละ  100  ของประชากร
ทัง้หมดในตำบล 

 5.3 การประปา 
  5.3.1 ประปาหมูบาน มีจำนวน 10 แหง ไดแก 
  1) หมูท่ี 1 บานมดแ    ดง  จำนวน 3 แหง อยูในความดูแลของคณะกรรมการประปาหมูบาน 
  2) หมูท่ี 2 บานมดแดง  จำนวน 2 แหง อยูในความดูแลของคณะกรรมการประปาหมูบาน 
  3) หมูท่ี 3 บานกระดาษ  จำนวน 1 แหง อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตำบลมดแดง 
  4) หมูท่ี 4 บานวังพลับใต  จำนวน 1 แหง อยูในความดูแลขององคการบริหารสวนตำบลมดแดง 
  5) หมูท่ี 5 บานวังพลับเหนือ  จำนวน 1 แหง อยูในความดูแลของคณะกรรมการประปาหมูบาน 
  6) หมูท่ี 6 บานวังพลับเหนือ  จำนวน 1 แหง อยูในความดูแลของคณะกรรมการประปาหมูบาน 
  7) หมูท่ี 7 บานวังพลับเหนือ  จำนวน 1 แหง อยูในความดูแลของคณะกรรมการประปาหมูบาน 
  5.3.2 บอบาดาล มีจำนวน 143 บอ ไดแก 
  1) หมูท่ี 1 บานมดแดง  บอบาดาลสวนบุคคล จำนวน 23 บอ บอสาธารณะ จำนวน 1 บอ 
  2) หมูท่ี 2 บานมดแดง  บอบาดาลสวนบุคคล จำนวน 14 บอ บอสาธารณะ จำนวน 5 บอ
  3) หมูท่ี 3 บานกระดาษ  บอบาดาลสวนบุคคล จำนวน 10 บอ บอสาธารณะ จำนวน 1 บอ 
  4) หมูท่ี 4 บานวังพลับใต  บอบาดาลสวนบุคคล จำนวน 13 บอ บอสาธารณะ จำนวน 2 บอ 
  5) หมูท่ี 5 บานวังพลับเหนือ  บอบาดาลสวนบุคคล จำนวน 38 บอ บอสาธารณะ จำนวน 0 บอ
  6) หมูท่ี 6 บานวังพลับเหนือ  บอบาดาลสวนบุคคล จำนวน   5 บอ บอสาธารณะ จำนวน 0 บอ 
  7) หมูท่ี 7 บานวังพลับเหนือ  บอบาดาลสวนบุคคล จำนวน 30 บอ บอสาธารณะ จำนวน 1 บอ 
 5.4 โทรศัพท 
  - 
 5.5 ไปรษณีย/การส่ือสาร/การขนสงวัสดุ ครุภัณฑ 
  5.5.1 การไปรษณีย  ท่ีประชาชนสวนใหญใชบริการ ไดแก ท่ีทำการไปรษณียอำเภอศรีประจันต /             
รถตูบริการไปรษณียเคลื่อนท่ีจุดตลาดโพธิ์พระยา และบริษัทขนสงเอกชนในพ้ืนท่ีตำบลมดแดง/พ้ืนท่ีใกลเคียง 
  5.5.2 การส่ือสาร  สามารถใชการสื่อสารผานโทรศัพทเคลื่อนท่ีไดทุกระบบ และมีบริการอินเตอรเน็ต
ตำบล และบริการ Free Wi-Fi ณ ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลมดแดง 
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6. ระบบเศรษฐกิจ 
 6.1 การเกษตร   
  พืชเศรษฐกิจท่ีเกษตรกรนิยมปลูกสวนใหญ ไดแก ขาว มะมวง แหวจีน มันเทศ พุทรา ขาวโพด                  
ถ่ัวเขียว ฯลฯ 
 6.2 การประมง 
  - ไมมี – 
 6.3 การปศุสัตว 
  ขอมูลการเลี้ยงปศุสัตวในพ้ืนท่ีตำบลมดแดง ไดแก 
  1) วัว   จำนวน 1 ราย  
  2) ไก   จำนวน 2 ราย 
  3) แพะ/แกะ  จำนวน 3 ราย 
  4) หมู  จำนวน 1 ราย 
  5) เปด  จำนวน 2 ราย (ท่ีมา : งานจัดเก็บรายได อบต.มดแดง มกราคม 2561)     

 6.4 การบริการ 
  การบริการในพ้ืนท่ีตำบลมดแดง ไดแก 
  1) บริการหองเชา/บานเชา จำนวน 6 แหง และโรงแรม/รีสอรท จำนวน 2 แหง 
  2) บริการลางอัดฉีด จำนวน 2 แหง 
  3) บริการอินเตอรเน็ต  จำนวน 1 แหง 
  4) บริการซอมรถจักรยานยนต/รถยนต  จำนวน 10 แหง 
  5) บริการรานตัดผม/รานเสริมสวย  จำนวน 6 แหง 
  6) บริการรานถายภาพ จำนวน 1 แหง 
  7) เสาสงสัญญาณโทรศัพท จำนวน 2 แหง 
  8) ลานตากขาวสาธารณะ จำนวน 7 แหง 
  9) ลานตากขาวเอกชน จำนวน 1 แหง (ท่ีมา : งานจัดเก็บรายได อบต.มดแดง มกราคม 2561)  
 6.5 การทองเท่ียว 
  แหลงทองเท่ียวสำคัญในตำบลมดแดง ไดแก 

๑)  วัดเทพสุธาวาส   ตั้งอยูหมูท่ี 1 บานมดแดง 
๒)  วัดเสาธงทอง   ตั้งอยูหมูท่ี 2 บานมดแดง 
๓)  วัดวังพลับเหนือ   ตั้งอยูหมูท่ี 5 บานวังพลับเหนือ 
๔)  วัดวังพลับใต   ตั้งอยูหมูท่ี 7 บานวังพลับใต 
๕)  วัดศรีจันต    ตั้งอยูหมูท่ี 6 บานศรีจันต 

 6.6 อุตสาหกรรม 
  อุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีตำบลมดแดง ไดแก 
  1) โรงงานทำหุน  จำนวน 1 แหง 
  2) โรงงานผลิตปุยอินทรีย จำนวน 1 แหง 
  3) โรงสีขาว    จำนวน 1 แหง 
  4) โรงกลึง    จำนวน 1 แหง (ท่ีมา : งานจัดเก็บรายได อบต.มดแดง มกราคม 2561) 
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 6.7 การพาณิชย/กลุมอาชีพ 
  6.7.1 การพาณิชย กิจการพาณิชยในเขตพ้ืนท่ีตำบลมดแดง มีดังนี้ 
  1) รานจำหนายน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 แหง และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 แหง 
  2) รานจำหนายปุยยา และเคมีการเกษตร จำนวน 7 แหง 
  3) รานจำหนายอะไหลรถยนต  จำนวน 1 แหง 
  4) รานจำหนายเครื่องเขียนและเครื่องใชสำนักงาน  จำนวน 1 แหง 
  5) รานจำหนายวัสดุอุปกรณไฟฟา  จำนวน 2 แหง 
  6) รานผลิตและจำหนายอุปกรณกอสราง  จำนวน 2 แหง 
  7) กิจการคาแหว จำนวน 1 แหง 
  8) กิจการผลิตและจำหนายน้ำดื่ม จำนวน 6 แหง 
  9) รานกาแฟ  จำนวน 4 แหง 
  10) รานขายยาบรรจุเสรจ็ จำนวน 1 แหง 
  11) รานรับซ้ือของเกา  จำนวน 2 แหง 
  12) รานคาปลีกสินคาอุปโภค/บริโภค จำนวน 30 แหง และมินิมารท จำนวน 2 แหง 
  13) รานจำหนายพันธุขาว จำนวน 8 แหง 
  14) รานอาหาร จำนวน 11 แหง 
  15) รานจำหนายกระเปาผา จำนวน 1 แหง 
  16) รานจัดดอกไม จำนวน 1 แหง 
  17) รานจำหนายน้ำยาดับเพลิง ผลิตภัณฑทำความสะอาดเคมีภัณฑทุกชนิด จำนวน 1 แหง 
         (ท่ีมา : งานจัดเก็บรายได อบต.มดแดง มกราคม 2561) 

  6.7.2 กลุมอาชีพ ในเขตพ้ืนท่ีตำบลมดแดง มีดังนี้ 
  1) กลุมอาชีพหมูท่ี 1 บานมดแดง  (จักสาน, ถนอมอาหาร) 
  2) กลุมอาชีพหมูท่ี 4 บานวังพลับใต  (จักสาน) 
  3) กลุมเกษตรอินทรียบานกระดาษ (ผลิตขาว/ผักปลอดสารพิษ, ผลิตสารปุยชีวภาพ, ผลติสารชีวภาพ) 
 6.8 แรงงาน 
  แรงงานตางดาว ในตำบลมดแดง มีจำนวน ท้ังสิ้น 32 คน  
          (ขอมูล ณ วันท่ี 27 กันยาย 2559 : สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุพรรณบุรี) 
7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 

ศาสนาท่ีประชากรตำบลมดแดงนับถือ (ท่ีอาศัยอยูจริง) ป 2561 

ศาสนา 
เพศ รวม (คน) % 

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

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

รวม 2,055 47.17 2,302 52.83 4,357 100.00 
ท่ีมา : ขอมูลความจำเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ประจำป 2561 
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 7.2 ประเพณีและงานประจำป 
  7.2.1 ประเพณ ีในพ้ืนท่ีตำบลมดแดงมีประเพณีท่ีสำคัญ ไดแก 
  1) ประเพณีแหเทียนเขาพรรษา ณ ศาสนสถานในตำบลมดแดง 
  2) ประเพณีลอยกระทง ณ วัดวังพลับใต 
  3) ประเพณีสงกรานต ณ ศาสนสถานในตำบลมดแดง 
  4) ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ ณ ศาสนสถานในตำบลมดแดง (กิจกรรมเปดโลก 3 โลก ไดแก 
สวรรค นรก และโลกมนุษย โดยการแสดงของเด็กเรียน ในระหวางการตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดเสาธงทอง) 
   
 

    
 

ภาพกิจกรรมตักบาตรเทโวโรหณะ เปด 3 โลก ณ วัดเสาธงทอง 
 

  7.2.2 งานประจำป ในพ้ืนท่ีตำบลมดแดงมีงานประจำปท่ีสำคัญ ไดแก 
  1) งานปดทองประจำป รอยพระพุทธบาทลอยน้ำ ณ วัดเสาธงทอง 
  2) งานปดทองประจำป พระพุทธชินสีห ณ วัดเทพสุธาวาส 
 

           
 

                    ภาพพระพุทธบาทลอยน้ำ                                ภาพสถานท่ีประดิษฐานพระพุทธชินสีห 
                         ณ วัดเสาธงทอง                                                  ณ วัดเทพสุธาวาส 

 

 7.3 ภูมิปญญาทองถิ่น ภาษาถิ่น 
  7.3.1 ภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญาทองถ่ินท่ีประชาชนในตำบลมดแดงมีการอนุรักษ และสืบตอกัน
มาชานาน เชน ภูมิปญญาการถนอมอาหาร ประเภทปลา ผัก ผลไม ภูมิปญญาดานการเกษตร ไดแก การใช
ผลิตสารชีวภาพท่ีไดจากธรรมชาติ มาใชในการทำการเกษตร และภูมิปญญาทางวัฒนธรรม ไดแก การแสดง
พ้ืนบานเพลงอีแซว เปนตน 
  7.3.2 ภาษาถิ่น  ภาษาถ่ินสวนใหญท่ีชาวตำบลมดแดงใชกัน คือ ภาษาไทยภาคกลาง ซ่ึงมีสำเนียง
ภาษาท่ีเหนอ อันเปนเอกลักษณของชาวสุพรรณบุรีมาชานาน 
  7.3.3 การทำขวัญขาว (บวงสรวงพระแมโภสพ) ณ หมูท่ี 6 บานศรีจันต 
 7.4 สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 
  สินคาพ้ืนเมืองและของท่ีระลึกในตำบลมดแดง ไดแก ผลิตผลทางการเกษตร ผลิตภัณฑจักสานตาง ๆ 
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8. ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ำ 

แหลงน้ำธรรมชาติท่ีสำคัญของตำบลมดแดง คือ แมน้ำทาจีน และบึงธรรมชาติ (บึงวังพลับ) ในชวง             
ฤดูแลง แมน้ำทาจีนจะลดลงอยางมาก สวนบึงวังพลับ จะขาดน้ำจนไมมีน้ำอยูในบึงอยูเลย  

ชาวตำบลมดแดง ใหความรวมมือรวมใจในการดูแลรักษาแมน้ำ สายสำคัญท่ีไหลผานพ้ืนท่ีตำบล                
มดแดง โดยไดมีการจัดตั้งกลุมอนุรักษแมน้ำทาจีน จำนวน 1 กลุม 
 8.2 ปาไม 
  พ้ืนท่ีตำบลมดแดง ไมมีเขตพ้ืนท่ีปาไม สวนใหญเปนพ้ืนท่ีราบลุม โดยพ้ืนท่ีสีเขียวสวนใหญ จะเปน
พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืช สวน ไรนา 
 8.3 ภูเขา 
  พ้ืนท่ีตำบลมดแดง เปนพ้ืนท่ีราบลุม ไมมีพ้ืนท่ีท่ีเปนภูเขา 
 8.4 ทรัพยากรธรรมชาติท่ีสำคัญ 
 คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติในเขตพ้ืนท่ีตำบลมดแดง ไมวาจะเปนดิน น้ำ อากาศ จัดอยูในเกณฑ          

ท่ีดี ไมเกิดมลพิษท่ีเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิต แตคุณภาพดินท่ีใชในการเพาะปลูกสวนใหญเริ่มเสื่อมสภาพ

เนื่องจากการใชสารเคมีในการเพาะปลูก แตยังมีประชาชนบางกลุมไดหันมาใหความสำคัญโดยมีการหันมา

สนใจในการทำการเกษตรอินทรีย ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท้ังนี้ ตำบลมดแดง มีหมูบานท่ีไดรับ

การต้ังใหเปนหมูบานตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 3 หมูบาน ไดแก หมูท่ี ๒ บานมดแดง หมูท่ี ๓                 

บานกระดาษ และหมูท่ี ๖ บานศรีจันต 

9. อ่ืน ๆ  
 9.1 จำนวนบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลมดแดง 

9.1.1 พนักงานสวนตำบล  จำนวน  26  คน  ไดแก 
1) ตำแหนงบริหาร     จำนวน   2  คน 
2) ตำแหนงในสำนักปลัด     จำนวน   7  คน 
3) ตำแหนงในกองคลัง       จำนวน   5  คน 
4) ตำแหนงในกองชาง     จำนวน   3  คน 
5) ตำแหนงในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  จำนวน   3  คน 
6) ตำแหนงในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  จำนวน   6  คน 
9.1.2 พนักงานจาง  จำนวน  17  คน  ไดแก 
1) พนักงานจางภารกิจ       จำนวน   2  คน 
2) พนักงานจางท่ัวไป     จำนวน 15  คน 
9.1.3 พนักงานจางเหมาบริการ      จำนวน   3  คน 
9.1.4 บุคลากรในสวนของสมาชิกองคการบริหารสวนตำบล  จำนวน  1๙  คน  ไดแก 

  1) สวนของคณะผูบริหารองคการบริหารสวนตำบล  จำนวน   4  คน 
2) สวนของสภาองคการบริหารสวนตำบล             จำนวน 11  คน 
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สวนที่ 3 
ยุทธศาสตรองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1 ความสัมพันธระหวางแผนพัฒนาระดับมหภาค 
 1.1 แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
  วิสัยทัศน “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปน1คติพจนประจำชาติวา “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ท้ังนี้ วิสัยทัศนดังกลาวจะตอง
สนองตอบตอผลประโยชนแหงชาติ อันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงเขตอำนาจรัฐ การดำรง
อยูอยางม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ การดำรงอยูอยางม่ันคงของชาติ และประชาชนจากภัยคุกคาม
ทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยางสันติสุขเปนปกแผนมีความม่ันคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมี
เกียรติและศักด์ิศรีของความเปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติ ความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของ
ประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความม่ันคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ 
และการอยูรวมกันอยางสันติ ประสานสอดคลองกัน ดานความม่ันคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
อยางมีเกียรติและศักดิ์ศรี ไมเปนภาระของโลกและสามารถเก้ือกูลประเทศท่ีมีศักยภาพทางเศรษฐกิจท่ีดอยกวา 

 
  1) ความม่ันคง 
  1.1) การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ังภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับท้ังประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล และมีความม่ันคงในทุกมติ 
ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และการเมือง 
  1.2) ประเทศมีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
ท่ีเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีม่ันคงเปนกลไกท่ีนำไปสูการ
บริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล 
  1.3) สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกำลังเพ่ือพัฒนาประเทศ 
ชุมชน มีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน 
  1.4) ประชาชนมีความม่ันคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีม่ันคงพอเพียงกับการดำรงชีวิต         
มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
  1.5) ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม มีความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ 
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  2) ความม่ังคั่ง 
   2.1) ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่อง ยกระดับเปนประเทศในกลุม
ประเทศรายไดสูงความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรรายไดสูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง 
ประชากรไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน 
   2.2) เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและ
ภายนอกประเทศ สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปนจุดสำคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ท้ัง
การคมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทำธุรกิจ มีบทบาทสำคัญในระดับภูมิภาคและระดับ
โลก เกิดสายสัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 
   2.3) มีความสมบูรณในทุนท่ีจะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทาง
ปญญา ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
   3) ความย่ังยืน 
  3.1) การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชนให
เพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซ่ึงเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะ
ตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน 
  3.2) ภาวะผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับกฎระเบียบของ
ประชาคมโลก ซ่ึงเปนท่ียอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพ                 
ดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม 
  3.3) มุงประโยชนสวนรวมอยางยั่งยืนใหความสำคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน               
ทุกภาคสวน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
  3.4) ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือ และปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตรชาติ (Country Strategic Position) ท่ีจะใชเปนกรอบแนวทางการพัฒนา                 
ในระยะ 20 ป ตอจากนี้ไป จะประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก 
  1) ยุทธศาสตรดานความม่ันคง มีเปาหมายท้ังในการสรางเสถียรภาพภายในประเทศและ
ชวยลดและปองกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมท้ังสรางความเชื่อม่ันในกลุมประเทศอาเซียนและประชาคมโลก
ท่ีมีตอประเทศไทย กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิต 
   1.1) การเสริมสรางความม่ันคงของสถาบันหลัก และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
โดยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   1.2) การปฏิ รูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง                   
ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเชื่อม่ันในกระการยุติธรรม 
   1.3) การรักษาความม่ันคงภายในและความสงบเรียบรอยภายใน ตลอดจนการบริหาร
จัดการความม่ันคงชายแดนและชายฝงทะเล 
   1.4) การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดับ และ
รักษาดุลยภาพความสัมพันธกับประเทศมหาอำนาจ เพ่ือปองกันและแกไขปญหาความม่ันคงรูปแบบใหม 
   1.5) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพในประเทศ สรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน
และมิตรประเทศ 
   1.6) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษา
ความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
   1.7) การปรับกระบวนการทำงานของกลไกท่ีเก่ียวของกับแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน 
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  2) ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน  เพ่ือใหประเทศไทยสามารถ
พัฒนาไปสูการเปนประเทศพัฒนาแลว ซ่ึงจำเปนตองยกระดับผลิตภาพการผลิตและการใชนวัตกรรมในการเพ่ิม
ความสามารถในการแขงขันและการพัฒนาอยางยั่งยืนท้ังในสาขาอุตสาหกรรม เกษตรและบริการ การสราง
ความม่ันคงและปลอดภัยดานอาหาร การเพ่ิมขีดความสามารถทางการคาและการเปนผูประกอบการ รวมท้ัง
การพัฒนาฐานเศรษฐกิจแหงอนาคต ท้ังนี้ภายใตกรอบการปฏิรูปและพัฒนาปจจัยเชิงยุทธศาสตรทุกดาน อัน
ไดแก โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม การพัฒนาทุนมนุษย และ
การบริหารจัดการท้ังในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ 
   2.1) การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ไดแก การรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและสราง
ความเชื่อม่ัน การสงเสริมการคาและการลงทุนท่ีอยูบนการแขงขันท่ีเปนธรรมและรับผิดชอบตอสังคม ตลอดจน
พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคาเพ่ือใหไดประโยชนจากหวงโซมูลคาในภูมิภาค และเปนการยกระดับไปสู
สวนบนของหวงโซมูลคามากข้ึน 
   2.2) การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของการพัฒนานวัตกรรมและมีความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีภาระใชดิจิทัลและการคาท่ีเขมขนเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและขยายกิจกรรมการผลิตและ
บริการ โดยมุงสูความเปนเลิศในระดับโลกและในระดับภูมิภาคในอุตสาหกรรมหลายสาขา และในภาคบริการท่ี
หลากหลายตามรูปแบบการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจท่ีเปลี่ยนไป รวมท้ังเปนแหลงอาหารคุณภาพ 
สะอาดและปลอดภัยของโลก 
    - ภาคเกษตร โดยเสริมสรางฐานการผลิตท่ีเขมแข็งและยั่งยืน เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแขงขันของภาคเกษตร สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูการทำการเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพท่ีเขมแข็ง และการพัฒนาสินคาเกษตรท่ีมีศักยภาพและ
อาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย 
    - ภาคอุตสาหกรรม โดยพัฒนาอุตสาหกรรม ศักยภาพ ยกระดับการพัฒนา
อุตสาหกรรมปจจุบันท่ีมีศักยภาพสูง และพัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตท่ีมีศักยภาพ โดยการใชดิจิทัลและการคา
มาเพ่ิมมูลคาและยกระดับหวงโซมูลคาในระดับสูงข้ึน 
    - ภาคบริการ โดยขยายฐานการบริการใหมีความหลากหลาย มีความเปนเลิศและ
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยการยกระดับบริการท่ีเปนฐานรายไดเดิม เชน การทองเท่ียว และพัฒนาใหประเทศ
ไทยเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการดานการเงิน และธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพอ่ืน ๆ เปนตน 
   2.3) การพัฒนาผูประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาทักษะผูประกอบการ ยกระดับ
ผลิตภาพแรงงานและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร 
   2.4) การพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษและเมือง พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และ
พัฒนาระบบเมืองศูนยกลางความเจริญ จัดระบบผังเมืองท่ีมีประสิทธิภาพและมีสวนรวม มีการจัดการ
สิ่งแวดลอมเมือง และโครงสรางพ้ืนฐานทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 
   2.5) การลงทุนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ในดานการขนสง ดานพลังงาน ระบบ                    
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและการวิจัยและพัฒนา 
   2.6) การเชื่อมกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลกสรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับนานา
ประเทศ สงเสริมความรวมมือกับนานาชาติในการสรางความม่ันคงดานตาง ๆ เพ่ิมบทบาทของไทยในองคกร
ระหวางประเทศ รวมถึงสรางองคความรูดานการตางประเทศ 
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  3) ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน เพ่ือพัฒนาคนและสังคมไทยใหเปน
รากฐานท่ีแข็งแกรงของประเทศ มีความพรอมทางกาย ใจ สติปญญา มีความเปนสากล มีทักษะการคิด 
วิเคราะหอยางมีเหตุผล มีระเบียบวิจัย เคารพกฎหมาย มีคุณธรรม จริยธรรม รูคุณคาความเปนไทย มี
ครอบครัวท่ีม่ันคง กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ 
   3.1) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ 
   3.2) การยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรูใหมีคุณภาพเทาเทียม และท่ัวถึง 
   3.3) การปลูกฝงระเบยีบวินัย คุณธรรม จริยธรรม คานิยมท่ีพึงประสงค 
   3.4) การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะท่ีดี 
   3.5) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสรางบทบาทของสถาบันครอบครัว
ในการบมเพาะจิตใจใหเขมแข็ง 
  4) ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม  เพ่ือเรง
กระจายโอกาสการพัฒนาและสรางความม่ันคงใหท่ัวถึง ลดความเหลื่อมล้ำไปสูสังคมท่ีเสมอภาคและเปนธรรม 
กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ 
   4.1) การสรางความม่ันคงและการลดความเหลื่อมล้ำทางดานเศรษฐกิจและสังคม 
   4.2) การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ 
   4.3) การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมท่ีเอ้ือตอการดำรงชีวิตในสังคมสูงวัย 
   4.4) การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของ
ชุมชน 
  5) ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม  เพ่ือเรง
อนุรักษฟนฟูและสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  และมีความม่ันคงดานน้ำ รวมท้ังมี
ความสามารถในการปองกันผลกระทบและปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติ 
และพัฒนามุงสูการเปนสังคมสีเขียว กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ 
   5.1) การจัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ 
   5.2) การวางระบบบริหารจัดการน้ำใหมีประสิทธิภาพท้ัง 25 ลุมน้ำ เนนการปรับระบบ
การบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ 
   5.3) การพัฒนาและใชพลังงานท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   5.4) การพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
   5.5) การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวใหพรอมกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   5.6) การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและนโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม 
  6) ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให
หนวยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล กระจาย
บทบาทภารกิจไปสูทองถ่ินอยางเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีตองใหความสำคัญ อาทิ 
   6.1) การปรับปรุงโครงสราง บทบาท ภารกิจของหนวยงานภาครัฐ ใหมีขนาดท่ีเหมาะสม 
   6.2) การวางระบบริหารราชการแบบบูรณาการ 
   6.3) การพัฒนาระบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   6.4) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   6.5) การปรบัปรุงกฎหมายและระเบียบตาง ๆ ใหทันสมัย เปนธรรมและเปนสากล 
   6.6) การพัฒนาระบบใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐ 
   6.7) การปรบัปรุงการบริหารจดัการรายไดและรายจายของภาครฐั 
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 1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 
   ในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดลอม และบริบทของการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีอาจกอใหเกิดความเสี่ยง
ท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปดเศรษฐกิจเสรี การทาทายของเทคโนโลยีใหม ๆ การ
เขาสูสังคมผูสูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติท่ีรุนแรง ประกอบกับสภาวการณดานตาง ๆ ท้ังเศรษฐกิจ สังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศในปจจุบันยังคงปะสบปญหาในหลายดาน เชน ปญหาการ
พัฒนาการผลิต ความสามารถในการแขงขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อมล้ำทางสังคม เปนตน ทำใหการ
พัฒนาในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 จึงจำเปนตองยึดกรอบแนวคิดและหลักการในการวางแผนท่ีสำคัญ ดังนี้ 
  1) การนอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  2) คนเปนศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม 
  3) การสนับสนุนและสงเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ 
  4) การพัฒนาสูความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  
  กรอบวิสัยทัศนและเปาหมาย 
  1) กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
   จากสถานะของประเทศและบริบทการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ท่ีประเทศกำลังประสบอยู ทำให
การกำหนดวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยังคงมีความตอเนื่องจากวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และ
กรอบหลักการของการวางแผนท่ีนอมนำและประยุกตใชหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนาอยางมีสวนรวม การพัฒนาท่ียึดหลักสมดุล ยั่งยืน โดยวิสัยทัศนของการพัฒนาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ตองใหความสำคัญกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาท่ีมุงสูการเปลี่ยนแปลงผาน
ประเทศไทย จากประเทศท่ีมีรายไดปานกลางไปสูประเทศท่ีมีรายไดสูง มีความม่ันคง  และยั่งยืน สังคมอยู
รวมกันอยางมีความสุข และนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศนระยะยาว “ม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 
  2) การกำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategic Positioning) เปนการ
กำหนดตำแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติท่ี สคช. ไดจัดทำข้ึน 
   ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงท่ีมีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดาน
การขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความเปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปน
แหลงผลิตสินคาเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดภัย แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรคและมีนวัตกรรมสูงท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 
  3) เปาหมาย 
  3.1) การหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
   3.1.1) เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ 5.0 
   3.1.2) ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศตอหัว (GDP Per Capital) และรายไดประชาชาติตอ
หัว (GNP Per Capital) ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ในป 2564 เพ่ิมข้ึนเปน 317,051 บาท (9,325 
ดอลลาร สรอ.) และ 301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.) ตอคนตอป 
   3.1.3) ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมข้ึนไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 2.5 ตอป 
   3.1.4) การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐ
ไมต่ำกวารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ำกวาเฉลี่ยรอยละ 7.5 ในขณะท่ีปริมาณ
การสงออกขยายตัวเฉลี่ยไมต่ำกวารอยละ 4.0 ตอป 
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  3.2) การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสรางสังคมสูงวัย
อยางมีคุณภาพ 
   3.2.1) ประชาชนทุกชวงวัยมีความม่ันคงทางดานเศรษฐกิจและสังคม (Socio Economic 
Security) และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
   3.2.2) การศึกษาและการเรียนรูไดรับการพัฒนาคุณภาพ 
   3.2.3) สถาบันทางสังคมมีความเขมแข็งเปนฐานรากท่ีเอ้ือตอการพัฒนาคน 
  3.3) การลดความเหล่ือมล้ำในสังคม 
   3.3.1) การกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากข้ึน 
   3.3.2) บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการกระจายอยางท่ัวถึง 
  3.4) การสรางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
   3.4.1) รักษาความม่ันคงของฐานทรัพยากร สรางสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนและเปนธรรม 
   3.4.2) ขับเคลื่อนประเทศสูเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
   3.4.3) เพ่ิมขีดความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
   3.4.4) เพ่ิมประสิทธิภาพและเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม  
   3.4.5) มีการบริหารจัดการน้ำใหสมดุลระหวางการอุปสงคและอุปทานของน้ำ 
  3.5) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
   3.5.1) การบริหารภาครัฐท่ีโปรงใส เปนธรรม มีประสิทธิภาพ และมีสวนรวม 
   3.5.2) ขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น 
   3.5.3) มีการกระจายอำนาจท่ีเหมาะสม 
  ยุทธศาสตรแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย 
  1) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
  2) การเสริมความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
  3) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
  4) การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
  5) การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความม่ังค่ัง 
  6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  
  7) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 
  8) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
  9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ 
  10) ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 
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 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุมจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
  1) แผนพัฒนาภาคกลาง (พ.ศ. 2560 – 2565) 
 ยุทธศาสตรการพัฒนาภาคกลางและพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร  
 
 ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนากรุงเทพฯ เปนมหานครทันสมัยระดับโลกควบคูกับการพัฒนา  
                                  คุณภาพชีวิตและแกไขปญหาส่ิงแวดลอมเมือง 
 แนวทางการพัฒนา  
 ๑) เรงพัฒนาระบบขนสงมวลชนและระบบขนสงสาธารณะ อาทิรถไฟฟา รถเมล ฯลฯ เพ่ือบรรเทา
ปญหาจราจร และใหประชาชนเขาถึงบริการระบบขนสงสาธารณะท่ีสะดวกสบายและปลอดภัยใน การเดินทาง  
 ๒) กอสรางถนนวงแหวน เชื่อมโยงโครงขายเสนทางถนนท่ียังขาดความเชื่อมตอกับ เสนทางหลัก 
(Missing Link)และกอสรางสะพานขามแมน้ำเจาพระยาเพ่ิมข้ึน ฯลฯ เพ่ือลดปญหาความแออัด และคับค่ังของ
ปริมาณการจราจรในเขตเมือง ลดปญหาคอขวด เปนการเชื่อมตอโครงขายการเดินทางเพ่ืออานวย ความ
สะดวกในการเขาถึงและลดเวลาการเดินทาง รวมท้ังสรางความเชื่อมโยงระหวางเมือง  
 ๓) จัดระเบียบการใชประโยชนท่ีดิน โดยใชมาตรการผังเมืองควบคุมการใชพ้ืนท่ี รวมท้ังคุมครอง
แหลงอนุรักษและทัศนียภาพเมือง ตลอดจนการจัดทัศนียภาพของเมืองใหสวยงามมีพ้ืนท่ี สีเขียวและ
สวนสาธารณะ  
 ๔) พัฒนาระบบดูแลผูสูงอายุ โดยสงเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ใหสอดคลองตอ
ความตองการและเอ้ือตอการใชชีวิต รวมท้ังพัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการสาธารณสุข ระดับปฐมภูมิ
และบริการดูแลระยะยาวสำหรับผูสูงอายุ และออกแบบโครงสรางพ้ืนฐานและบริการตางๆ ใหสามารถรองรับ
คนทุกกลุมในสังคมไดอยางเทาเทียมกัน (Universal Design) เพ่ือรองรับสังคมผูสูงอายุ และสงเสริมใหคนทุก
กลุมสามารถเขาถึงและใชประโยชนจากการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการตางๆ อยางเสมอภาคและ                 
เทาเทียมกัน  
 ๕) ปองกันและแกไขปญหาขยะ น้ำเสีย น้ำทวม และมลพิษทางอากาศ ในเขตพ้ืนท่ีท่ีมี ปญหา
ความรุนแรงและความเสียหายเปนมูลคาสูง โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
 ๖) วางระบบปองกันภัยอาชญากรรมและภัยกอการรายในเขตกรุงเทพมหานคร และพ้ืนท่ี ตอเนื่อง 
รวมท้ังพ้ืนท่ีท่ีมีปญหาอาชญากรรม ปญหาการจราจร และปญหาความรุนแรงในสังคม โดยการใช เทคโนโลยี 
การบังคับใชกฎหมาย การปลูกจิตสำนึกและเสริมสรางความเปนพลเมือง ตลอดจนสรางเครือขาย เฝาระวัง 
เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน  
 ๗) พัฒนากรุงเทพมหานครเปนเมืองนาอยูอัจฉริยะ โดยการจัดทาผังภูมินิเวศเพ่ือการ จัดการพ้ืนท่ี
และพัฒนาเมืองใหเปนเมืองท่ีมีความนาอยู อัจฉริยะ และสามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เปนท่ีอยูอาศัย 
ลดความเหลื่อมลา และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนท่ีทุกกลุม โดยยังคง รักษาอัตลักษณของพ้ืนท่ี 
ซ่ึงระยะแรกดำเนินการท่ีบางซ่ือเพ่ือเปนตนแบบพัฒนาพ้ืนท่ีรอบสถานีระบบขนสง มวลชน และเมืองอัจฉริยะ
แหงแรก (Smart City) ในไทย และภูมิภาคอาเซียน   
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  30 

 

  ยุทธศาสตรท่ี ๒ พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงระดับนานาชาติ  
                                        และสรางความเช่ือมโยงเพ่ือกระจายการทองเท่ียวท่ัวท้ังภาค 
  แนวทางการพัฒนา  

  ๑) พัฒนาคุณภาพแหลงทองเท่ียวระดับนานาชาติ อาทิ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ชายหาด
ชะอา-หัวหิน สนามกอลฟระดับโลกท่ีเพชรบุรี กาญจนบุรี และพระนครศรีอยุธยา ใหเปนฐานการ กระจาย
รายไดและการสรางงาน โดยยกระดับคุณภาพของธุรกิจบริการดานการทองเท่ียวใหไดมาตรฐานระดับ 

นานาชาติและเปนท่ีประทับใจของนักทองเท่ียว รวมท้ังพัฒนาการทองเท่ียวเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวชายฝง 

ทะเลตะวันตกของภาคกลาง ไดแก จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ เชื่อมกับจังหวัดชุมพร และระนอง 

ของภาคใต 
  ๒) พัฒนาแหลงทองเท่ียวมรดกโลกพระนครศรีอยุธยาอยางยั่งยืน โดยฟนฟู บูรณะ
โบราณสถาน และเตรียมความพรอมของเมืองใหสามารถรองรับภัยพิบัติ โดยเฉพาะอุทกภัยได อยางมี
ประสิทธิภาพ  
  ๓) อนุรักษและพัฒนากรุงรัตนโกสินทรและเมืองเกา เพ่ือรักษาอัตลักษณของเมืองให เปน
มรดกทางวัฒนธรรมท่ีสืบทอดความเจริญรุงเรืองดานศิลปวัฒนธรรมอันยิ่งใหญของชาติตลอดไป อาทิ พ้ืนท่ี 
เกาะรัตนโกสินทรในเขตกรุงเทพมหานคร เมืองเกาเพชรบุรีเมืองเกากาญจนบุรี เมืองเการาชบุรี เมืองเกา 
สุพรรณบุรี และเมืองเกาลพบุรี  
  ๔) พัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีมีศักยภาพ เชน กลุมประวัติศาสตรและศาสนา กาญจนบุรี 
สุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยา อางทอง สิงหบุรีชัยนาท ลพบุรีสระบุรีนครปฐม ราชบุรีและเพชรบุรี กลุมดูแล 
สุขภาพดวยแพทยแผนไทย อาทินนทบุรีสมุทรสาคร นครปฐม และเพชรบุรี และกลุมทองเท่ียวทางน้ำ อาทิ 
พระนครศรีอยุธยา นนทบุรีปทุมธานีอางทอง และสิงหบุรี โดยปรับปรุงและพัฒนาแหลงทองเท่ียวและกิจกรรม 
การทองเท่ียวใหมีคุณคาและมูลคาเพ่ิม มีความหลากหลาย และเชื่อมโยงการทองเท่ียวระหวางจังหวัดอยาง
ยั่งยืน รวมท้ังบริหารการทองเท่ียวโดยคำนึงถึงขีดความสามารถในการรองรับ  
  ๕) เพ่ิมมาตรฐานแหลงทองเท่ียวทองถ่ินและแหลงทองเท่ียวโดยชุมชน เชน ตลาดสามชุก 
ตลาดน้ำอัมพวา ตลาดน้ำดาเนินสะดวก เกาะเกร็ด ทองเท่ียวธรรมชาติสวนผึ้ง อุทยานแหงชาติ แกงกระจาน 
ฯลฯ โดยปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวก กิจกรรมการทองเท่ียว สินคาและบริการดานการ ทองเท่ียวใหได
มาตรฐานสากล  
  ๖) พัฒนาการเขาถึงแหลงทองเท่ียวชุมชน แหลงผลิตสินคา OTOP และแหลง ทองเท่ียวเชิง
เกษตร เพ่ือใหมีเสนทางหรือเครือขายการคมนาคมท่ีสามารถเดินทางเขาไปยังแหลงทองเท่ียวได อยางสะดวก
และปลอดภัย เปนการขยายเสนทางการทองเท่ียวและกระจายรายไดสูชุมชน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  31 

 

  ยุทธศาสตรท่ี ๓ ยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมโดยใชนวัตกรรม  
                                        เทคโนโลยี และความคิดสรางสรรค เพ่ือใหสามารถแขงขันไดอยางย่ังยืน 
  แนวทางการพัฒนา  
  ๑) นาผลการวิจัยและพัฒนาดานการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรมาใช ประโยชนใน
เชิงพาณิชย เชน นาผลการวิจัยและพัฒนาของสถาบันวิทยาศาสตรขาวแหงชาติมาใชในการ พัฒนาการผลิต
ขาวในพ้ืนท่ี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตตอไร เพ่ิมศักยภาพและยกระดับคุณภาพขาวซ่ึงเปนสินคาสงออก ท่ีสำคัญของ
ประเทศใหมีคุณภาพตรงตามความตองการของตลาด เปนตน  
  ๒) พัฒนามาตรฐานฟารมเพ่ือผลิตอาหารปลอดภัย (Food Safety) จากสินคาเกษตร หลัก
ของภาค ไดแก ขาว พืชผัก มะพราว โคนม โคเนื้อ สุกร ไก เปด กุง ปลา โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีท่ีเปนแหลง ผลิต
สำคัญ ไดแก จังหวัดชัยนาท สิงหบุรี อางทอง ลพบุรี สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี ราชบุรี นครปฐม 
และประจวบคีรีขันธ เพ่ือการสงออกสินคาเกษตรคุณภาพสูง ท่ีสอดคลองกับความตองการ ของผูบริโภคใน
ตลาดเฉพาะและตลาดระดับบน  
  ๓) สงเสริมการใชเทคโนโลยีการเกษตรเพ่ือยกระดับสู Smart Farmer และ Smart Farming 
โดยสงเสริมใหเกษตรกรมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีทันสมัยและพันธุ ท่ีเหมาะสม 
รวมท้ังปรับปรุงระบบการบริหารจัดการตลาดใหมีประสิทธิภาพ  
  ๔) ฟนฟูความอุดมสมบูรณทรัพยากรประมงทะเล โดยเรงรัดการอนุรักษ ฟนฟู และการ
จัดการใชประโยชนทรัพยากรประมงและสิ่งแวดลอมใหเปนระบบเหมาะสม ควบคูไปกับการสงเสริม และ
พัฒนาอาชีพ เชน การสงเสริมการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการจัดการและวิธีการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิม การสงเสริมและพัฒนาการประมงพ้ืนบาน รวมท้ังการสงเสริม และ
พัฒนาธุรกิจการประมง เปนตน ในพ้ืนท่ีท่ีมีศักยภาพดานการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ำบริเวณชายฝง             
รอบอาวไทย ไดแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ เพชรบุรี สมุทรสงคราม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ  
  ๕) เพ่ิมความสามารถการแขงขันอุตสาหกรรมประมง (สมุทรสาคร) อุตสาหกรรม กอสราง 
(สระบุรี) อุตสาหกรรมยานยนตและอิเล็กทรอนิกส (พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สมุทรปราการ) สูการใช
เทคโนโลยีท่ีสูงข้ึนและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  
  ๖) พัฒนาทักษะแรงงานใหมีความรูข้ันสูง เพ่ือยกระดับและปรับเปลี่ยนทักษะแรงงาน ใหกาว
ทันการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยีและนวตักรรม สามารถรองรับอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต  
  ๗) พัฒนากาญจนบุรี-ราชบุรี-เพชรบุรีตอนบนใหเปนแหลงอุตสาหกรรมแปรรูป ผลผลิตทาง
การเกษตรและปศุสัตว และกลุมอุตสาหกรรมสิ่งทอและเครื่องนุงหมเชื่อมโยงกับแหลงผลิต ในเมียนมา โดย
เพ่ิมประสิทธิภาพระบบโลจิสติกสเพ่ือลดตนทุนในการขนสงสินคา รวมท้ังยกระดับคุณภาพ สินคาอุตสาหกรรม
ในพ้ืนท่ีใหมีความทันสมัยและไดมาตรฐานสากลสูตลาดอาเซียนและตลาดตางประเทศ  
  ๘) สงเสริมและสนับสนุนธุรกิจ SMEs และ Start Up โดยใหความสำคัญกับ การเสริมสราง
องคความรูใหแกผูประกอบการในการดำเนินธุรกิจ อาทิการนางานวิจัยนวัตกรรมและ เทคโนโลยีมาใชในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต และการใชกลยุทธการตลาด ฯลฯ เพ่ือใหสามารถเริ่มตน ธุรกิจและเติบโตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
  ๙) สงเสริมใหอุทยานวิทยาศาสตร สถาบันวิจัย เมืองนวัตกรรมอาหาร ฯลฯ มีบทบาท ในการ
ขับเคลื่อนใหภาคกลางเปนฐานการผลิตสินคาและบริการมูลคาเพ่ิมสูงผานการวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรมท่ี
เขมขน 
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  ยุทธศาสตรท่ี ๔ บริหารจัดการน้ำและทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือแกไขปญหาน้ำทวม  
                                        ภัยแลง และคงความสมดุลของระบบนิเวศอยางย่ังยืน 
  แนวทางการพัฒนา  
  ๑) พัฒนาแหลงน้ำ และระบบกระจายน้ำ ในพ้ืนท่ีแลงซ้ำซาก อาทิ จังหวัดกาญจนบุรี 
ประจวบคีรีขันธ ราชบุรี และลพบุรี เพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการน้ำ โดยปรับปรุงและบารุงรักษา 
แหลงน้ำเดิม วางแผนจัดสรรน้ำเพ่ือรองรับความตองการใชน้ำท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขยายตัวของกิจกรรม ทาง
เศรษฐกิจและชุมชนไดอยางพอเพียงและมีเสถียรภาพ รวมท้ังจัดทาแหลงเก็บกักน้ำขนาดเล็กกระจาย ในพ้ืนท่ี
การเกษตรเพ่ือบรรเทาและแกไขปญหาขาดแคลนน้ำในชวงฤดูแลง  
  ๒) ปองกันและแกไขปญหาน้ำทวมพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ชุมชน แหลงประวัติศาสตร โบราณสถาน 
และพ้ืนท่ีน้ำทวมน้ำซาก อาทิ จังหวัดชัยนาท อางทอง สิงหบุรี พระนครศรีอยุธยา สมุทรสาคร นนทบุรี 
ปทุมธานี และสมุทรปราการ โดยเพ่ิมแหลงเก็บกักน้ำท่ีเปนแกมลิง สงเสริมและสนับสนุนใหประชาชน ในพ้ืนท่ี
เสี่ยงจัดตั้งกลุมเฝาระวังภัยน้ำทวม  
  ๓) ปองกันและแกไขปญหาการทรุดตัวของแผนดิน รวมท้ังปญหาการรุกล้ำของน้ำเค็ม 
โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  
  ๔) หยุดยั้งการบุกรุกทาลายพ้ืนท่ีปาและสงเสริมการฟนฟูปาเสื่อมโทรม โดยเฉพาะใน พ้ืนท่ี
จังหวัดกาญจนบุรี เพชรบุรี และราชบุรี โดยการปลูกปาเพ่ิมเติม และเพ่ิมมาตรการเฝาระวังและปองกัน การบุก
รุกปา สนับสนุนสิทธิและบทบาทของชุมชนใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีปาชุมชนไมให เสื่อม
โทรมลง  
  ๕) ขุดลอกลำน้ำเพ่ือเพ่ิมปริมาณการกักเก็บน้ำและใชในการขนสง อาทิ แมน้ำ เจาพระยา แม
น้ำทาจีน ฯลฯ และเพ่ิมประสิทธิภาพการเดินเรือ และปรับปรุงทาเรือโดยสารสาธารณะในแมน้ำ และลาคลอง
สาขาท่ีสำคัญ อาทิ แมน้ำเจาพระยา แมน้ำปาสัก และลาคลองสาขาในเขตกรุงเทพมหานครและ ปริมณฑล 
รวมท้ังฟนฟูคุณภาพน้ำแมน้ำเจาพระยาและทาจีนตอนลางในพ้ืนท่ีพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี 
สมุทรปราการ นครปฐม และสมุทรสาคร 
  ๖) ฟนฟูพ้ืนท่ีชายฝงทะเลท่ีเสื่อมโทรม อาทิ ปองกันและแกไขปญหาการกัดเซาะ ชายฝงทะเล
ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ โดยการ จัดทาแนว
ปองกันการกัดเซาะชายฝงดวยวิธีการท่ีเหมาะสม เชน ปลูกปาชายเลน และการทาแนวไมไผกันคลื่น แกไข
ปญหามลพิษทางทะเล และชายฝง โดยการบริหารจัดการขยะท่ีลงสูทะเล และคราบน้ำมันในพ้ืนท่ี อาวไทย
ตอนใน  
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  ยุทธศาสตรท่ี ๕ เปดประตูการคา การลงทุน และการทองเท่ียว เช่ือมโยง เขตเศรษฐกิจ 
                                       พิเศษทวาย-ภาคกลาง-เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
  แนวทางการพัฒนา  
  ๑) พัฒนาทางหลวงพิเศษระหวางเมืองและรถไฟ เชื่อมกรุงเทพ–กาญจนบุรีเพ่ือเชื่อมโยง 
พ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนของภาคกับพ้ืนท่ีเศรษฐกิจหลักของประเทศ ใหสามารถเก้ือหนุนและติดตอทางการ 
พัฒนาระหวางพ้ืนท่ีไดโดยสะดวกและรวดเร็ว  
  ๒) เรงพัฒนาพ้ืนท่ีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนบานพุน้ำรอน อำเภอเมือง กาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี ใหเปนประตูเชื่อม Southern Economic Corridor จากทาเรือทวาย-ทาเรือ แหลมฉบัง-
ทาเรือสีหนุวิลล ประเทศกัมพูชา-ทาเรือวังเตา ประเทศเวียดนาม โดยพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ สิ่งอานวย
ความสะดวกดานการเดินทางและขนสงเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน  
  ๓) พัฒนามาตรฐานดานชายแดนไทย-เมียนมา บานพุน้ำรอน ดานเจดียสามองค และ ดาน
สิงขร เพ่ือเชื่อมโยงการคา การลงทุน และการทองเท่ียว กับเมียนมา โดยจัดระเบียบการใชประโยชนท่ีดิน ให
สอดคลองกับการพัฒนาในอนาคต พรอมท้ังปรับปรุงและพัฒนาระบบโลจิสติกส ระบบสาธารณูปโภคและ 
สาธารณูปการ จุดบริการและสิ่งอานวยความสะดวกบริเวณจุดผานแดน ตลอดจนระเบียบและกฏเกณฑ         
ท่ีเก่ียวของ  
  ๔) พัฒนาเมืองและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจของภาคกลางตามแนวแกนหลักการเชื่อมโยง เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทวายกับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) โดยจัดเตรียม ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการรองรับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจ เพ่ือใหเอ้ือตอการพัฒนาการคา การ
ลงทุน และการทองเท่ียวเชื่อมโยงระหวางไทยกับเมียนมา  
 
  ยุทธศาสตรท่ี ๖ พัฒนาความเช่ือมโยงเศรษฐกิจและสังคมกับทุกภาคเพ่ือเสริมสราง  
                                        เสถียรภาพและลดความเหล่ือมล้ำภายในประเทศ 
  แนวทางการพัฒนา 
  ๑) เรงดำเนินการแผนพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานการคมนาคมขนสงท่ีเชื่อมโยงภาคกลาง กับ
ภาคอ่ืนๆ โดยใหความสำคัญกับการพัฒนาระบบขนสงทางรางใหเปนโครงขายหลักในการขนสงของประเทศ 
และรองรับการเชื่อมโยงกับการขนสงรูปแบบอ่ืนๆ เพ่ือกระจายประโยชนและโอกาสจากจุดความเจริญหลัก 
ของประเทศใหเชื่อมโยงไปยังพ้ืนท่ีภาคอ่ืนๆ ซ่ึงจะทาใหเกิดการกระตุนการพัฒนาและลดความเหลื่อมล้ำ
ระหวางภาค อาทิ  
  (๑) เชื่อมโยงภาคเหนือ ดวยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ-พิษณุโลก และรถไฟทางคู ลพบุรี-
ปากน้ำโพ  
  (๒) เชื่อมโยงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯนครราชสีมา และทาง
หลวงพิเศษระหวางเมืองบางปะอิน-นครราชสีมา  
  (๓) เชื่อมโยงภาคตะวันออก ดวยรถไฟความเร็วสูง กรุงเทพฯ-ระยอง ทางหลวง พิเศษพัทยา-
มาบตาพุด และรถไฟทางคูฉะเชิงเทรา-คลองสิบเกา-แกงคอย  
  (๔) เชื่อมโยงภาคใตและภาคใตชายแดน ดวยรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพฯ–หัวหิน และรถไฟ
ทางคูประจวบคีรีขันธ-ชุมพร  
  ๒) พัฒนาพ้ืนท่ีโดยรอบสถานีขนสงมวลชนในเมืองท่ีมีศักยภาพสำคัญ อาทิ กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล พระนครศรีอยุธยา และบริเวณเมืองชายแดนท่ีมีศักยภาพ รวมท้ังบริเวณใกล พ้ืนท่ีเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน อาทิ เมืองชายแดนบานน้ำพุรอน จังหวัดกาญจนบุรี โดยสนับสนุนใหมี การจัดทา
โครงการนารองท่ีใชแนวทางการจัดรูปท่ีดิน การผังเมืองควบคูกับการพัฒนาเมืองแบบประหยัด พลังงาน 
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  2) แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง กลุม 1 
 
 
 
 
                           

แผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 
(จังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรรณบุรี) 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2565 

 
   ลักษณะทางกายภาพ 
   ท่ีตั้งและอาณาเขต กลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ประกอบดวยจังหวัดกาญจนบุรี           
จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสุพรรณบุรี ขนาดพ้ืนท่ีรวมประมาณ 30,027.46 ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ 
18,740,373.79 ไร โดยกลุมจังหวัดต้ังอยูในพ้ืนท่ีราบลุมภาคกลางตอนลาง อยูหางจากกรุงเทพมหานคร
ประมาณ 100 กิโลเมตรมีอาณาเขตติดกับจังหวัดอ่ืน ๆ และประเทศเพ่ือนบานดังนี้  
   ทิศเหนือ  ติดตอกับ จังหวัดกาญจนบุรี  
   ทิศใต   ติดตอกับ จังหวัดเพชรบุรี  
   ทิศตะวันออก  ติดตอกับ จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  
   ทิศตะวันตก  ติดตอกับ ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา 
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วิสัยทัศน (VISION) 
   “ศูนยกลางการผลิตและการตลาดสินคาภาคเกษตร  อุตสาหกรรมปลอดภัย  
                      การทองเท่ียว คุณภาพ และการคาภาคตะวันตก” 
วิสัยทัศน จังหวัดกาญจนบุรี  
 “เมืองนาอยูเกษตรปลอดภัย  การทองเท่ียวคุณภาพ เปนระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก” 
วิสัยทัศน จังหวัดราชบุรี  
 “เมืองเกษตรสีเขียว  เศรษฐกิจม่ันคง สังคมมีความสุข” 
วิสัยทัศน จังหวัดสุพรรณบุรี  
 “สุพรรณบุรีเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยชั้นนำ ทองเท่ียวเชิงสรางสรรค  
      บานเมืองสะอาด ธรรมชาติสมบูรณ ศูนยการศึกษาและการกีฬา ประชาชนคุณภาพชีวิตดี” 
 

สรุปขอมูลแผนพัฒนากลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 
1) จุดมุงเนน  
    1.1 การผลิตสินคาเกษตรปลอดภัย (ขาว พืชผัก ผลไม ปศุสัตว และการประมง)  
    1.2 การทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ เชิงประวัติศาสตรและเชิงศิลปวัฒนธรรม ภายใตอัตลักษณ ท่ีมีคุณภาพ  
    1.3 การพัฒนาและสงเสริมศักยภาพการคาชายแดน และการคาผานแดนภาคตะวันตก  
2) พันธกิจ  
    2.1 ปรับโครงสรางการดำเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณและวิสาหกิจ
ขนาดกลางขนาดยอม ใหมีความสามารถในการแขงขัน กาวทันเทคโนโลยีรูทันบริบทโลก รอดพนกับดักรายได
ปานกลางสูการมีรายไดท่ีม่ันคง ม่ังค่ังและยั่งยืน  
    2.2 สรางและประสานความรวมมือในการพัฒนาเครือขายระหวางภาคเอกชน ชุมชนประชาคม และภาครัฐ
รวมถึงเครือขายภายใน ในการพัฒนาสงเสริมระบบดำเนินงานทางเศรษฐกิจและความม่ันคงใน กลุมจังหวัด  
    2.3 ปรับปรุง สนับสนุนและสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และกิจกรรมอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ ท่ีมีการ
เชื่อมโยงกัน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจรวมกันของกลุมจังหวัด  
     2.4 พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของ กลุมจังหวัด
ใหบรรลุผลตามวัตถุประสงค  
3) เปาประสงครวม  
 เศรษฐกิจม่ันคง ประชาชนม่ังค่ัง และความสุขท่ียั่งยืน โดย  
 3.1 เศรษฐกิจม่ันคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัด รอยละ 3.5  
    3.2 ประชาชนม่ังค่ัง ประเมินจากมูลคาผลิตภัณฑกลุมจังหวัดเฉลี่ยตอหัว เพ่ิมข้ึนรอยละ 5  
    3.3 ความสุขท่ียั่งยืน ประเมินจากคาดัชนีความกาวหนาของคน(HAI) เฉลี่ยของกลุมจังหวัด ตองไมนอยกวา
คาเฉลี่ยของป 2559– 2560 (หรือไมนอยกวา 0.6229)  
4) ประเด็นยุทธศาสตร  
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาสินคาเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการดวย  
                                  นวัตกรรม สูมาตรฐานสากล  
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 ศูนยกลางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษประวัติศาสตรภาคตะวันตก  
                                 และอารยธรรมทวารวดี  
 ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาและสงเสริมการคาชายแดนและการคาผานแดนใหมีศักยภาพ  
                                 ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนาไปสูการกระตุนใหเกิดการคา  
                                 การลงทุนระหวางประเทศ 
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  สรุปประเด็นและความตองการรวมของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ดังนี้  
  (1) ประชาชนในพ้ืนท่ีของกลุมจังหวัด สวนใหญไมไดรับการเตรียมความพรอม การขยายตัวของ
เศรษฐกิจภายในประเทศ และเศรษฐกิจโลก  
  (2) ความเสื่อมโทรมของแหลงทองเท่ียวภายในกลุมจังหวัด ท่ีเกิดจากพฤติกรรมของคน ในพ้ืนท่ีและ
พฤติกรรมของนักทองเท่ียว  
  (3) การบูรณาการรวมของคนในทองถ่ิน การประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพ และการสราง
กิจกรรมการทองเท่ียวท่ีครอบคลุมกลุมเปาหมาย เพ่ือเชื่อมโยงกลุมจังหวัดใหมีความเขมแข็ง  
  (4) เสนทางการเขาถึงพ้ืนท่ีในทองถ่ินหลายแหงยังไมไดรับการปรับปรุง แกไข หรือกอสราง เพ่ือ
รองรับการเติบโตของประชากร  
  (5) พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ ความผันผวนของราคาสินคาเกษตรท่ีสูงข้ึน ทาให หลายพ้ืนท่ีของกลุม
จังหวัดประสบปญหาการใชจายในครัวเรือนของภาคการเกษตร รวมถึงการสงเสริมการ รวมกลุมอาชีพของคน
ในหมูบาน/ชุมชนท่ียังไมเขมแข็ง 

 
 
 

  3) แผนพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี (พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

วิสัยทัศน Vision 
 “สุพรรณบุรีเปนแหลงผลิตสินคาเกษตรและอาหารปลอดภัยชั้นนำ ทองเท่ียวเชิงสรางสรรค  
         บานเมืองสะอาด ธรรมชาติสมบูรณ ศูนยการศึกษาและการกีฬา ประชาชนคุณภาพชีวิตดี” 
 
 

เปาหมายการพัฒนาจังหวัด เมืองเกษตรกรรมยั่งยืน เศรษฐกิจเขมแข็ง คุณภาพชีวิตดีสังคมมีสุข 
ประเด็นการพัฒนาของจังหวัด  
1. การเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคา  
    และการพัฒนาท่ียั่งยืน  
2. พัฒนาการทองเท่ียวและกีฬา เพ่ือสรรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
3. การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคูการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน  
4. การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
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1.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด 
  1) วิสัยทัศน (VISION) 
    “องคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี เปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินชั้นนำ 
ทางดานการศึกษา การทองเท่ียว การกีฬา และเปนเมืองสะอาดสวยงามปราศจากมลพิษ” 
  2) ยุทธศาสตร (Strategic Issues) ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตร คือ 
   ยุทธศาสตร ท่ี 1  พัฒนาคุณภาพผลผลิตทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม                     
พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลิตภัณฑ เพ่ือการบริโภคและการสงออก ประกอบดวย 
    เปาประสงค (GOALS) ประกอบดวย 2 เปาประสงค ดังนี้ 
    เปาประสงค 1 เพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑ สินคาเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตร อุตสาหกรรมและ
สงเสริมการสงออกสินคาเกษตรอุตสาหกรรม 
    เปาประสงค 2 เพ่ิมมูลคาและคุณภาพดานผลิตภัณฑอาหาร 
    กลยุทธ (Strategies) ประกอบดวย 4 กลยุทธ ดังนี้ 
    กลยุทธท่ี 1 พัฒนาระบบการแปรรูปและเพ่ิมมูลคาสินคาเกษตรและผลิตภัณฑใหมีคุณภาพ
มาตรฐาน 
    กลยุทธท่ี 2 สนับสนุนและพัฒนาขอมูลสารสนเทศดานการผลิตและดานการตลาดใหเกิด
ความกาวหนาและทันกับเทคโนโลยีในปจจุบัน 
    กลยุทธท่ี 3 สนับสนุนการสรางเครือขาย องคกรตางๆ เพ่ือสรางผลิตภัณฑใหมีคุณภาพและ
มาตรฐาน 
    กลยุทธท่ี 4 คุณภาพความปลอดภัยและความม่ันคงดานอาหาร 
   ยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล ประกอบดวย 
    เปาประสงค (GOALS) ประกอบดวย 4 เปาประสงค ดังนี้ 
    เปาประสงค 1 เพ่ิมรายไดจากการทองเท่ียวและการจำหนายผลิตภัณฑสินคาทองถ่ิน 
    เปาประสงค 2 มีการอนุรักษ ฟนฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในจังหวัดให
เอ้ืออำนวยประโยชนอยางยั่งยืน 
    เปาประสงค 3 พัฒนาบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติฯ ใหเปนแหลงทองเท่ียวและแหลงอนุรักษ
พันธุพืชพันธุสัตวท่ียั่งยืน 
    เปาประสงค 4 พัฒนาแหลงทองเท่ียวเดิมพรอมสงเสริมแหลงทองเท่ียวใหมในทองถ่ินใหได
มาตรฐาน 
    กลยุทธ (Strategies) ประกอบดวย 6 กลยุทธ ดังนี้ 
    กลยุทธท่ี 1 สงเสริมกิจกรรมประเพณี และวัฒนธรรมเพ่ือการอนุรักษและการทองเท่ียว 
    กลยุทธท่ี 2 สรางและพัฒนาปรับปรุงแหลงทองเท่ียวของจังหวัด 
    กลยุทธท่ี 3 สงเสริมสินคาและผลิตภัณฑ OTOP ท้ังทางดานเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรม
ใหมีคุณภาพ 
    กลยุทธท่ี 4 ฟนฟูคุณภาพแมน้ำทาจีนและคลองสาขาใหอยูในเกณฑมาตรฐาน 
    กลยุทธท่ี 5 พัฒนาบึงฉวากใหเปนแหลงทองเท่ียวระดับสากล 
    กลยุทธท่ี 6 พัฒนาแหลงน้ำและทรัพยากรธรรมชาติใหมีความสมดุล 
    กลยุทธท่ี 7 การจัดการขยะมูลฝอยอยางมีระบบ 
    กลยุทธท่ี 8  สงเสริมพ้ืนท่ีสีเขียวและการใชพลังงานทดแทน 
   ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ประกอบดวย 
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    เปาประสงค (GOALS) ประกอบดวย 4 เปาประสงค ดังนี้ 
    เปาประสงค 1 เสริมสรางคุณภาพชีวิตท่ีดีและแกไขปญหาความยากจน 
    เปาประสงค 2 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทา           
สาธารณภัย การแกไขปญหายาเสพติด และนโยบายของรัฐ 
    เปาประสงค 3 เสริมสรางคุณภาพชีวิตใหประชาชนตามแนวยุทธศาสตรอยูดีมีสุข 
    เปาประสงค 4 สนับสนุนสงเสริมแนวนโยบายคนดีศรีสุพรรณ 
    กลยุทธ (Strategies) ประกอบดวย 6 กลยุทธ ดังนี้ 
    กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามเกณฑเมืองไทยแข็งแรง (Healthy Thailand) 
    กลยุทธท่ี 2 เสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    กลยุทธท่ี 3 สงเสริม สนับสนุนการปองกันแกไขปญหายาเสพติดในชุมชนจังหวัด 
    กลยุทธท่ี 4 พัฒนาคนเปนพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาสังคม เชน โครงการคนดีศรีสุพรรณ 
    กลยุทธท่ี 5 สงเสริมพัฒนาระบบขอมูลพ้ืนฐานเพ่ือการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
    กลยุทธท่ี 6 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมอาสาสมัครตาง ๆ 
    กลยุทธท่ี 7 พัฒนาเครือขายตาง ๆ ท่ีชวยเหลือและสนับสนุนการแกไขปญหาความยากจน 
    กลยุทธท่ี 8 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมวิสาหกิจชุมชน 
    กลยุทธท่ี 9 เสริมสรางหมูบานและชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    กลยุทธท่ี 10 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของผูสูงอายุ ผูพิการ ผูดอยโอกาสและผูติดเชื้อเอดส 
 ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสและคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
ประกอบดวย 
    เปาประสงค (GOALS) ประกอบดวย 1 เปาประสงค ดังนี้ 
    เปาประสงค 1 เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐาน
การศึกษาชาติ  
    กลยุทธ (Strategies) ประกอบดวย 3 กลยุทธ ดังนี้ 
    กลยุทธท่ี 1 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสถาบันการศึกษาทุกระดับ จัดตั้งศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กระดับตำบล และพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา 
    กลยุทธท่ี 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 
    กลยุทธท่ี 3 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมทางการศึกษาในทุกระดับ 
 ยุทธศาสตรท่ี 5 การสงเสริมใหกีฬาอยูในหัวใจชาวสุพรรณบุรี และมีความสามารถทางดานกีฬาสูความ 
เปนเลิศ 
    เปาประสงค (GOALS) ประกอบดวย 1 เปาประสงค ดังนี้ 
    เปาประสงค 1 พัฒนากีฬาข้ันพ้ืนฐานและกีฬาเพ่ือมวลชน 
    กลยุทธ (Strategies) ประกอบดวย 2 กลยุทธ ดังนี้ 
    กลยุทธท่ี 1 สงเสริมพัฒนาการกีฬาเพ่ือกาวสูความเปนเลิศ 
    กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการเลนกีฬาเพ่ือการออกกำลังกายของประชาชน 
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  ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือ
ประโยชนของประชาชน ประกอบดวย 
    เปาประสงค (GOALS) ประกอบดวย 3 เปาประสงค ดังนี้ 
    เปาประสงค 1 ยกระดับคุณภาพการบริหารและการบริการดวยความโปรงใส 
    เปาประสงค 2 บูรณาการการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล 
    เปาประสงค 3 การเทิดทูนสถาบันของชาติ 
    กลยุทธ (Strategies) ประกอบดวย 5 กลยุทธ ดังนี้ 
    กลยุทธท่ี 1 บริการประชาชนดวยความรวดเร็วและโปรงใส 
    กลยุทธท่ี 2 สงเสริมการทำงานรวมกันในทุกภาคฝายท้ังภาคราชการและเอกชน 
    กลยุทธท่ี 3 สงเสริมองคกรตรวจสอบภาคประชาชน 
    กลยุทธท่ี 4 สงเสริมการมีสวนรวมและบูรณาการแบบพหุภาคีและจริยธรรม คุณธรรม 
    กลยุทธท่ี 5 สงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย และการเทิดทูนสถาบันของชาติ 
  ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดี ไดมาตรฐาน 
ประกอบดวย 
    เปาประสงค (GOALS) ประกอบดวย 2 เปาประสงค ดังนี้ 
    เปาประสงค 1 มีโครงสรางพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภคท่ีดีข้ึนและกอใหเกิดประโยชนแก
ประชาชนอยางสูงสุด 
    เปาประสงค 2 สงเสริมการจัดระบบผังเมืองรวม กำหนดเขตพ้ืนท่ีในการกอสรางตางๆ 
    กลยุทธ (Strategies) ประกอบดวย 5 กลยุทธ ดังนี้ 
    กลยุทธท่ี 1 กอสรางและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนตามมาตรฐาน 
    กลยุทธท่ี 2 ปรับปรุงสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหมีมาตรฐานครอบคลุมท้ังจังหวัด 
    กลยุทธท่ี 3 การจัดทำผังเมืองรวม ระบบการคมนาคมและการขนสง 
    กลยุทธท่ี 4 สงเสริมกิจกรรมประชาพิจารณ กอเกิดกระบวนการในการ จัดทำโครงการกิจกรรม
ตาง ๆ 
    กลยุทธท่ี 5 สงเสริมการติดตามประเมินผลในรูปแบบงานวิจัย ฯลฯ 
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2. ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน (Vision) 
  “เปนแหลงผลิตผลทางการเกษตรและอาชีพท่ีหลากหลาย พัฒนาคุณภาพการศึกษา  

        โครงสรางพ้ืนฐานไดมาตรฐาน ใสใจสุขภาพประชาชน สิ่งแวดลอมในตำบลสะอาดปราศจากมลพิษ     
        สงเสริมการกีฬาและภูมิปญญาทองถ่ิน ชุมชนอยูรวมกันอยางเปนสุขตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

 2.2 ยุทธศาสตร (Strategic Issues) ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร คือ 
  1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
  2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
  3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต และสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
  5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการบริการประชาชน 
 2.3 เปาประสงค (GOALS) มีดังนี้ 
  1) ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได 
  2) การมีทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม แหลงน้ำ ดินอุดมสมบูรณ รวมถึงทรัพยากรสัตวน้ำ และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
  3) ประชาชนไดรับประโยชนจากการใชบริการจากโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนไปตามมาตรฐาน 
  4) การเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชานดานเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพอนามัยท่ีดี 
  5) การสรางความม่ันคงและปลอดภัยใหกับชุมชน ตลอดจนการควบคุมและปองกันโรคอุบัติใหม 
  6) นักเรียนไดรับการสงเสริมความรู สติปญญา และการสงเสริมการพัฒนาทักษะของเด็กกอนวัยเรียน 
  7) สงเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพหางไกลยาเสพติด 
  8) การบริหารจัดการและการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
  9) การมีสวนรวมของประชาชนในการเทิดทูนสถาบันสำคัญของชาติ 
 2.4 ตัวช้ีวัด (KPIs) มีดังนี้ 
  1) ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน 
  2) ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  3) ปริมาณขยะลดลง และมีการจัดการขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ 
  3) ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีดีข้ึน 
  4) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
  5) ชุมชนมีความม่ันคงปลอดภัย ปราศจากการแพรระบาดของโรคอุบัติใหม 
  6) เด็กและเยาวชนไดรับการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะ 
  7) ประชาชนและเยาวชนมีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี และการเลนกีฬาเพ่ือสงเสริม
สุขภาพและสรางความสัมพันธท่ีดี หางไกลจากยาเสพติด 
  8) ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการใหบริการของประชาชน 
  9) ประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันสำคัญของชาติ 
  2.5 คาเปาหมาย (Target values) มีดังนี้ 
  1) การพัฒนาแหลงน้ำและโครงสรางพ้ืนฐานในการทำการเกษตรรอยละ 52 
  2) การฝกอบรมและสงเสริมอาชีพเกษตรกรรมรอยละ 80 
  3) การรณรงคและสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการสงเสริมพ้ืนท่ี     
สีเขียว รอยละ 80 
  4) การลดปริมาณขยะ และการกำจัดขยะมูลฝอยอยางเปนระบบ รอยละ 60 
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  5) การกอสรางและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนไปตามมาตรฐานรอยละ 75 
  6) การสงเสริมดานสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการทางสังคม พัฒนาอาชีพสรางรายไดใหคนในชุมชน
อยางท่ัวถึง รอยละ 80 
  7) การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การปองกัน
และควบคุมโรคอุบัติใหม รอยละ 90 
  8) การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนสังคมและพัฒนาการของเด็ก รอยละ 95 
  9) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเลนกีฬา รอยละ 95 
  10) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน รอยละ 60 
  11) การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันสำคัญของชาติ 
รอยละ 95 
 2.6 กลยุทธ (Strategies) มีดังนี้ 
  1) การพัฒนาแหลงน้ำและโครงสรางพ้ืนฐานในการทำการเกษตร 
  2) การฝกอบรมและสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
  3) การรณรงคและสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมพ้ืนท่ีสีเขียว 
  4) การจัดการขยะมูลฝอยอยางมีระบบ 
  5) การกอสรางและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนไปตามมาตรฐาน 
  6) การสงเสริมดานสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการทางสังคม พัฒนาอาชีพสรางรายไดใหคนในชุมชน
อยางท่ัวถึง  
  7) การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การ
สงเสริมความรู และสรางความเขาใจเก่ียวกับโรคอุบัติใหม 
  8) การสงเสริมและสนับสนุนการเรียนสังคมและพัฒนาการของเด็ก  
  9) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเลนกีฬา  
  10) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน  
  11) การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการแสดงความจงรักภักดีตอสถาบันสำคัญของชาติ  
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (Strategic stances) มีดังนี้ 
  1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร 
  2) การสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
  3) การพัฒนาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหลงทองเท่ียว 
  4) การจัดการขยะมูลฝอย 
  5) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
  6) การสงเสริมและสนับสนุนทางดานสาธารณสุข 
  7) การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
  8) การสงเสริมและชวยเหลือเด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 
  9) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 
  10) การแกไขปญหาความยากจน 
  11) การพัฒนาดานการศึกษา 
  12) การพัฒนาดานการกีฬา 
  13) การพัฒนาดานศาสนา วัฒนาธรรมประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  14) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
  15) การบูรณาการรวมกันระหวางภาครัฐและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวน 
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 2.8 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 
  2.8.1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
 

ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบล 
(Strategic Issues of Subdistrict Administrative Organization) 

ความเช่ือมโยง (Linkage) 

ยุทธศาสตรท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
เปาประสงค (GOALS)  
 1) ประชาชนมีศักยภาพมีรายไดเพียงพอสามารถ
พ่ึงตนเองได 
ตัวช้ีวัด (KPIs)  
 1) ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได 
คาเปาหมาย (Target values) มีดังนี้ 
 1) ชุมชนมีรายไดเพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองไดมากข้ึน 
กลยุทธ (Strategies) 
 1) การพัฒนาแหลงน้ำและโครงสรางพ้ืนฐานในการ
ทำการเกษตร 
 2) การฝกอบรมและสงเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Strategic stances) 
 1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร 
 2) การสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตร 
แผนงาน 
    1) แผนงานการเกษตร 

1. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี 
    1) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพ
การผลิตสินค าเกษตรและอุตสาหกรรมให ได
มาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนา
ท่ียั่งยืน 
2. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป                
(พ.ศ. 2560-2579) 
    1) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 
    1) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ
แขงขันไดอยางยั่งยืน 
    2) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบ            
โลจิสติกส 
4. วิสัยทัศนประเทศ 
    1) ม่ังค่ัง 
    2) ยั่งยืน 
5. นโยบายรัฐบาล 
    1) การใหความชวยเหลือเกษตรกรและพัฒนา
นวัตกรรม 
    2) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและ
อุทกภัย 
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  2.8.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค                              
                   และแหลงทองเท่ียว 
 

ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบล 
(Strategic Issues of Subdistrict Administrative Organization) 

ความเช่ือมโยง (Linkage) 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
เปาประสงค (GOALS)  
 1) การมีทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม แหลงน้ำ ดินอุดม
สมบูรณ รวมถึงทรัพยากรสัตวน้ำและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 2) ประชาชนไดรับประโยชนจากการใชบริการจาก
โครงสรางพ้ืนฐานใหเปนไปตามมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด (KPIs)  
    1) ความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

     2) ปริมาณขยะลดลง และมีการจัดการขยะอยางเปนระบบ 

    3) ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีดีข้ึน 
คาเปาหมาย (Target values) มีดังนี้ 
 1) การรณรงคและสนับสนุนการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการสงเสริมพ้ืนท่ี        
สีเขียว รอยละ 80 

    2) การลดปริมาณขยะ และการจัดจัดขยะมูลฝอยอยางเปน
ระบบ รอยละ 60 

 3) การกอสรางและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนไป
ตามมาตรฐาน รอยละ 75 
กลยุทธ (Strategies) 
 1) การรณรงคและสนับสนุนการดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สงเสริมพ้ืนท่ีสีเขียว 

    2) การจัดการขยะมูลฝอยอยางมีระบบ 

 3) การกอสรางและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานใหเปนไป
ตามมาตรฐาน  
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Strategic stances) 
 1) การพัฒนาสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหลง
ทองเท่ียว 

    2) การจัดการขยะมูลฝอย 

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

1. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี 
    1) การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬา 
เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
    2) การสงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมควบคู
กับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติสูความยั่งยืน 
2. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป                
(พ.ศ. 2560-2579) 
    1) ดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน 
    2) ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 
    1) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ
และแขงขันไดอยางยั่งยืน 
    2) การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
เพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
    3) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและ 
ระบบโลจิสติกส 
   4 ) การพัฒ นาภ าค  เมื อ ง และ พ้ื น ท่ี
เศรษฐกิจ 
4. วิสัยทัศนประเทศ 
    1) ม่ันคง 
    2) ม่ังค่ัง 
    3) ยั่งยืน 
5. นโยบายรัฐบาล 
    1) มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความ
ผันผวนของเศรษฐกิจโลก 
    2) การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศสูอนาคต 
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2.8.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต และสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 

ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบล 
(Strategic Issues of Subdistrict Administrative Organization) 

ความเช่ือมโยง (Linkage) 

ยุทธศาสตรท่ี 3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต และสรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
เปาประสงค (GOALS)  
    1) การเสริมสรางคุณภาพชีวิตของประชาชนดานเศรษฐกิจ สังคม    
สุขภาพอนามัยท่ีดี 
 2) การสรางความม่ันคงและปลอดภัยใหกับชุมชน 
ตัวช้ีวัด (KPIs)  
 1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
 2) ชุมชนมีความม่ันคงปลอดภัย ปราศจาการแพรระบาดของโรคอุบัติ
ใหม 
คาเปาหมาย (Target values) มีดังนี้ 
 1) การสงเสริมดานสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการทางสังคม พัฒนา
อาชีพสรางรายไดใหคนในชุมชนอยางท่ัวถึง รอยละ 80 
 2) การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย รอยละ 90 
กลยุทธ (Strategies) 
 1) การสงเสริมดานสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการทางสังคม พัฒนา
อาชีพสรางรายไดใหคนในชุมชนอยางท่ัวถึง  
 2) การสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย การปองกันและควบคุมโรคอุบัติใหม 
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Strategic stances) 
 1) การสงเสริมและสนับสนุนทางดานสาธารณสุข 
 2) การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 3) การสงเสริมและชวยเหลือเด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส 
 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและชุมชน 
 5) การแกไขปญหาความยากจน 
แผนงาน 
    1) แผนงานสาธารณสุข 
    2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    3) แผนงานสังคมสงเคราะห 
    4) แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 
    5) แผนงานงบกลาง 

1. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุร ี
    1) การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
2. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป 
(พ.ศ. 2560-2579) 
    1) ดานการสรางความสามารถ
ในการแขงขัน 
    2 )  ด า น ก า ร พั ฒ น า แ ล ะ
เสริมสรางศักยภาพทรัพยากร
มนุษย 
    3) ดานการสรางโอกาส และ
ความเสมอภาคทางสังคม 
    3) ดานความม่ันคง 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ  
ฉบับท่ี 12 
    1) การเสริมสรางและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย 
    2) การสรางความเปนธรรมลด
ความเลื่อมล้ำในสังคม 
   3) การเสริมสรางความม่ันคง
แหงชาติ เพ่ือการพัฒนาประเทศ   
สูความม่ังค่ัง 
4. วิสัยทัศนประเทศ 
    1) ม่ันคง 
    2) ยั่งยืน 
5. นโยบายรัฐบาล 
    1) การแก ไขป ญ ห าในการ
ดำรงชีวิตของประชาชน 
    2 )  ก า ร ป รั บ ป รุ ง ร ะ บ บ
สวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชน 
    3) การยกระดับศักยภาพของ
แรงงาน 
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2.8.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบล 

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

ยุทธศาสตรที่ 4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
เปาประสงค (GOALS)  
 1) นักเรียนไดรับการสงเสริมความรู สติปญญา และการสงเสริมการ
พัฒนาทักษะของเด็กกอนวัยเรียน 
 2) สงเสริมวัฒนธรรม ประเพณ ีและการเลนกีฬาเพื่อสุขภาพ หางไกล 
ยาเสพติด 
ตัวชี้วัด (KPIs)  
 1) เด็กและเยาวชนไดรับการสงเสริมการเรียนรูและพัฒนาทักษะ 
 2) ประชาชนและเยาวชนมีสวนรวมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณี
และการเลนกีฬาเพื่อสงเสริมสุขภาพและสรางความสัมพันธที่ดี หางไกลจาก
ยาเสพติด 
คาเปาหมาย (Target values) มีดังนี ้
 1) การสงเสริมและสนับสนุนการเรียน สังคม และพัฒนาการของเด็ก
รอยละ 95 
 2) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเลนกีฬา รอยละ 95 
กลยุทธ (Strategies) 
 1) การสงเสริมและสนับสนุนการเรียน สังคม และพัฒนาการของเด็ก 
 2) การสงเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเลนกีฬา  
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Strategic stances) 
 1) การพัฒนาดานการศึกษา 
 2) การพัฒนาดานการกีฬา 
 3) การพัฒนาดานศาสนา วัฒนาธรรมประเพณีและภูมปิญญาทองถ่ิน 
แผนงาน 
    1) แผนงานการศึกษา 
    2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

1. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี 
    1) การพัฒนาดานการทองเที่ยว
และการกีฬา เพื่อสรางมลูคาเพิม่ทาง
เศรษฐกิจ 
    2) การยกระดับคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 
2. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  
    (พ.ศ. 2560-2579) 
    1) ดานการสรางความสามารถใน
การแขงขัน 
    2) ดานการพัฒนาและเสริมสราง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 
    1) การเตรียมคนไทยสูศตวรรษที่ 
21 
    2) การสนับสนนุใหมีการศึกษา 
4. วิสัยทัศนประเทศ 
    1) มั่นคง 
    2) มั่งค่ัง 
    3) ยั่งยืน 
5. นโยบายรัฐบาล 
    1) การสรางความสามารถในการ
แขงขัน 
    2) ก ารพั ฒ น าและ เส ริมส ร า ง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
    3) การแกไขปญหายาเสพติด 
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2.8.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการบริการประชาชน 
 

ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตำบล 
(Strategic Issues of Subdistrict Administrative Organization) 

ความเช่ือมโยง (Linkage) 

ยุทธศาสตรท่ี 5 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและ
การบริการประชาชน 
เปาประสงค (GOALS)  
 1) การบริหารจัดการและการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 2) การมีสวนรวมของประชาชนในการเทิดทูนสถาบัน
สำคัญของชาติ 
ตัวช้ีวัด (KPIs)  
 1) ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการ
ใหบริการของประชาชน 
 2) ประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความจงรักภักดีตอ
สถาบันสำคัญของชาติ 
คาเปาหมาย (Target values) มีดังนี้ 
 1) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการ
ใหบริการประชาชนไมต่ำกวารอยละ 60 
 2) การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการแสดง
ความจงรักภักดีตอสถาบันสำคัญของชาติ รอยละ 95 
กลยุทธ (Strategies) 
 1) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบั ติงานและการ
ใหบริการประชาชน 
 2) การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการแสดง
ความจงรักภักดีตอสถาบันสำคัญของชาติ  
จุดยืนทางยุทธศาสตร (Strategic stances) 
 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใหบริการประชาชน 
 2) การบูรณาการรวมกันระหวางภาครัฐและสงเสริมการ
มีสวนรวมของทุกภาคสวน 
แผนงาน 
    1) แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 

1. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี 
    1) การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
2. ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป  
    (พ.ศ. 2560-2579) 
    1) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 
3. แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 12 
    1) การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
    2) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจ 
4. นโยบายความม่ันคงแหงชาติ  
5. วิสัยทัศนประเทศ 
    1) ม่ันคง 
6. นโยบายรัฐบาล 
    1) การลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และ
การสรางโอกาสการเขาถึงบริการของรัฐ 
     2) การสงเสริมการบริหารราชการแผนดิน
ท่ี มี ธ ร ร ม าภิ บ าล แ ล ะ ก า รป อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐ 
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3. การวิเคราะหเพ่ือพัฒนาทองถิ่น 
 3.1 การวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  
  3.1.1 ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT Analysis 
  การวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินการพัฒนาทองถ่ินในปจจุบัน เปนการประเมินโดย                  
การวิเคราะหโอกาส และภาวะคุกคามหรือขอจำกัด อันเปนสภาวะแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาดาน
ตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตำบล รวมท้ังการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออนของทองถ่ิน อันเปนสภาวะแวดลอม
ภายในของทองถ่ิน ซ่ึงท้ังหมดเปนการประเมินสถานภาพของทองถ่ินในปจจุบันโดยเปนการตอบตำถามวา 
“ปจจุบันทองถ่ินมีสถานภาพการพัฒนาอยูจุดไหน” สำหรับใชเปนประโยชนในการกำหนดการดำเนินงาน              
ในอนาคตตอไป 

ปจจัยภายใน (Internal Factor) 

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

ดานเศรษฐกิจ 
1. พ้ืนท่ีในตำบลมดแดง เปนพ้ืนท่ีราบติดแมน้ำและมี
ระบบชลประทาน สภาพดินเหมาะแกการเพาะปลูก 
2. ประชาชนในพ้ืนท่ีมีการตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใชเปนสวนมาก 
ดานสังคม 
1. พ้ืนท่ีการปกครองในเขตองคการบริหารสวนตำบล
มดแดงมีพ้ืนท่ีไมมาก ทำใหงายตอการบริหาร 
2. ราษฎรในชุมชนไมหนาแนนสวนมากเปนคนใน
พ้ืนท่ีสะดวกในการติดตอประสานงานในการทำ
โครงการ/กิจกรรมพัฒนาตาง ๆ 
3. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิ
ปญญาทองถ่ินท่ีใชในการดำรงชีวิต 
4. ประชาชนมีลักษณะจิตอาสา ชวยเหลือกันใน
ชุมชน ท้ังดานการดูแลสุขภาพ ดานอาชีพและการใช
ประโยชนสาธารณะรวมกัน 
5. ประชาชนยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ดานการบริหารจัดการ 
1. เครื่องจักร เครื่องมือ ท่ีใชในการปฏิบัติงานพัฒนา
ตาง ๆ หากขาดเหลือประการใดสามารถติดตอ
ประสานขอความรวมมือจากหนวยงานท่ีเก่ียวของได 
เชน องคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุร ี
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1. พ้ืนท่ีตำบลมดแดงมีความอุดมสมบูรณ ดินและน้ำ
มีคุณภาพท่ีด ี 

ดานเศรษฐกิจ 
1. การจางงานในพ้ืนท่ีมีการจางแรงงานตางดาว 
เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน 
2. ระบบโครงสรางพ้ืนฐานในพ้ืนท่ีบางสวน ยังพัฒนา
ไมท่ัวถึง เชน ถนน คูคลอง ระบบระบายน้ำ ระบบ
ประปา ไฟฟาสาธารณะ 
ดานสังคม 
1. ประชาชนบางสวนยังขาดความรวมมือในการ
พัฒนากับภาครัฐ 
ดานบริหารจัดการ 
1. งบประมาณท่ีไดรับจัดสรรไมเพียงพอตอความ
ตองการพัฒนาของทองถ่ิน 
2. การประสานงานกับหนวยราชการ ดานการศึกษา
ในพ้ืนท่ียังไมสามารถประสานความรวมมือไดอยาง
เต็มท่ีในการพัฒนาดานการศึกษา 
3. บุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล  มดแดง 
ยังขาดทักษะ และความคิดสรางสรรคในการพัฒนา
โครงการ/กิจกรรม ซ่ึงกอใหเกิดการพัฒนาในพ้ืนท่ี 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1. เกษตรกรในพ้ืนท่ีประสบท้ังปญหาภัยแลง ในชวง
ฤดูแลง และปญหาอุทกภัยในพ้ืนท่ีบางสวนท่ีติดกับ  
แมน้ำทาจีน 
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ปจจัยภายนอก (External Factor) 

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

ดานเศรษฐกิจ 
1. มีสถานท่ีใกลเคียงสำหรับจำหนายสินคาในชุมชน 
และผลิตผลทางการเกษตร 
2. นโยบายชวยเหลือเกษตรกรผูปลูกขาว และรักษา
เสถียรภาพราคาขาว (ชาวนายุค 4.0) จากรัฐบาล 
3 . รั ฐบ าล ให ค วามสำคัญ และส ง เสริมการทำ
การเกษตรและพัฒนาแหลงน้ำเพ่ือการเกษตร 
4. รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เนนการนำ
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช ในการผลิต โดยให
ความสำคัญกับการเกษตรเปนหลัก 
ดานสังคม 
1. มี ศาสนสถาน ใน พ้ื น ท่ี  จั ด กิจกรรมส ง เส ริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามในทองถ่ิน 
2. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐดาน
โครงสรางพ้ืนฐาน ดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต 
3. รัฐสงเสริมการเรียนรูคานิยม 12 ประการใหแก
เด็ กและเยาวชน  อัน เป นรากฐานของการเป น
ประชาชนท่ีดีในสังคม 
ดานการบริหารจัดการ 
1. การตรวจสอบการทุจริตของภาครัฐมีความเขมแข็ง
ข้ึนทำใหงบประมาณแผนดินสามารถนำมาพัฒนาให
เกิดประโยชนแกราษฎรมากข้ึน 
2. การสงเสริมใหเกิดการพัฒนาและบูรณาการรวมกัน
ทุกภาคสวน หรือท่ีเรียกวานโยบายประชารัฐ 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 
เนนการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย สรางความ
เขมแข็งในการแขงขันอยางยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาท่ี
เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 

ดานเศรษฐกิจ 
1. ปญหาคาครองชีพสูง ทำใหผูมีรายไดนอยดำเนิน
ชีวิตคอนขางลำบาก 
2. ปญหาราคาสินคาปรับตัวสูงข้ึนสงผลตอตนทุนการ
ผลิตท่ีสูงข้ึน 
ดานสังคม 
1. สภาพปญหาความเปนอยูทางครอบครัวและสังคม
เปลี่ยนแปลง ทำใหคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดี
ของไทยเริ่มเสื่อมถอย เกิดปญหาการทอดท้ิงคนชรา       
ผู ทุ พลภาพ  เด็ กกำพร า  และปญ หายาเสพติ ด 
อาชญากรรมตามมา 
2. ความนิยมการบริโภคตามวัฒนธรรมตางชาติ ทำให
เสี่ยงตอโรคเรื้อรัง และสุขภาพออนแอ 
3. ปญหาการขาดความรูความเขาใจดานสาธารณสุข 
และขาดความรวมมือในการปองกันโรคระบาด             
ในพ้ืนของประชาชน 
ดานการบริหารจัดการ 
1. ระเบียบ ขอกฎหมาย จำกัดการเบิกจายเงินท่ีใชใน
การพัฒนาดานการศึกษา ดานสาธารณสุข ดานการ
กีฬา ดานศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ในพ้ืนท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไมสามารถดำเนิน
กิจกรรมตามอำนาจหนาท่ีได 
2 . ปญหาการขาดความชัด เจนบทบาทหน า ท่ี
หนวยงานภาครัฐ ท่ีเขามาแกปญหามีความทับซอนกัน 
ขาดระเบียบ/ขอกฎหมายรองรับในการปฏิบัติหนาท่ี 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1. ภัยธรรมชาติ และภัยสาธารณะ เชน วาตภัย 
อุทกภัย อัคคีภัย และภัยแลง 
2. ปญหาสภาวะแวดลอม ซ่ึงไดรับผลกระทบจาก
ธุรกิจ อุตสาหกรรม มลพิษ กอใหเกิดผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอม และการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
สิ้นเปลือง โดยไมคำนึงถึงผลกระทบ 
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 3.2 การประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีเกี่ยวของ 
  ผลการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาพ้ืนท่ีตำบลมดแดง                     
โดยวิเคราะหมาจากปญหาและความตองการของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตำบลมดแดง การจัดเวที
ประชาคมหมูบาน เพ่ือพัฒนาทองถ่ินและชุมชน และใชขอมูลความจำเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) ขอมูช กชช. 2ค 
และแผนชุมชนของแตละหมูบาน สรุปไดดังนี้ 

ผลการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาพ้ืนท่ีตำบลมดแดง 

ขอบขายและปริมาณของปญหา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

1. ปญหาดานการเกษตร 
    1.1 ปญหาการขาดแคลนน้ำในการทำ
การเกษตร 
    ลักษณะของปญหา 
    - คูคลองตื้ น เขิน  มี วัช พืช ข้ึนปกคลุม               
กีดขวางทางน้ำ /การใชงานประตูปด-เปดน้ำ
ชำรุด และแบงแหงไมมีประตูปด-เปดน้ำ 
   - การทำการเกษตรในชวงฤดูแลงจะขาด
แคลนน้ำใชในการทำการเกษตร 
   1.2 ปญหาการขนสงผลผลิตทางการ
เกษตร 
   ลักษณะของปญหา 
   - การขนสงพืชผลทางการเกษตรผานคู
คลอง ตองใชเสนทางออม ไมมีสะพานขาม 
และบางสวนชำรุดทรุดโทรม ไมปลอดภัย 
   1.3 ปญหาตนทุนการผลิต และราคา
ผลผลิตตกต่ำ 
   ลักษณะของปญหา 
   - ตนทุนการผลิตสูง ในขณะท่ีราคาผลผลิต
ตกต่ำ ทำใหเกษตรกรมีรายไดลดลง 

 

• พ้ืนท่ีคูคลองสงน้ำ บริเวณไรนา
ในพ้ืนท่ีทำการเกษตรของตำบล
มดแดง ท่ีประชาชนได เสนอ
ปญหาความตองการในเวที
ประชาคมหมูบาน 

• เกษตรกรในตำบลมดแดง 
 

 

• พ้ืนท่ีเสนทางหลักในการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร ขาม
คลองชลประทาน 

 
 
 

• เกษตรกร หมูท่ี 1 - 7 ในพ้ืนท่ี
ตำบลมดแดง 

 

• อบต.จัดงบประมาณในการขุดลอก
ดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืชและ
ซอมแซมประตูปด-เปดทางสงน้ำ 

 
 

• จัดฝกอบรมใหความรู และสนับสนุน
การปลูกพืชท่ีใชน้ำนอยทดแทนการ
ปลูกขาวหรือพืชอ่ืน ๆ ท่ีใชน้ำมาก 

• อบต.จัดงบประมาณในการซอมแซม
สะพ าน  และก อส ร า งบ ริ เวณ ท่ี
เกษตรกรสวนใหญใชในการขนสง
ผลผลิตทางการเกษตร 

 

 

• อบต.จัดโครงการฝกอบรมใหความรู
แ ก เ ก ษ ต ร ก ร  เช น  ก า ร ผ ลิ ต
สารชีวภาพกำจัดศัตรูพืช การใชปุย
พืชสด การผลิตปุยหมัก ปุยคอกจาก
วัสดุท่ีหาไดในทองถ่ิน เปนตน 

• อบต.จัดโครงการฝกอบรมใหความรู
และสนับสนุนการทำการเกษตร
ทฤษฎี ใหม  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือลดตนทุน เพ่ิม
รายไดใหแกเกษตรกร 

2. ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    2.1 ปญหาเสนทางการคมนาคม 
    ลักษณะของปญหา 
    - ถนนภายในหมูบานสวนใหญเปนถนน 
หินคลุก ซึ่งไมไดมาตรฐาน เมื่อฝนตกจะทำให
น้ำทวมขัง ถนนขรุขระเปนหลุมเปนบอ 
 

  

 
• พ้ืนท่ีทุกหมูบานในเขตตำบลมด

แดงประสบปญหาการคมนาคม
ไมสะดวก 

 
 

 

 

•  อบต.จัดงบประมาณในการซอมแซม
ถนนโดยการลงหินคลุก หรือซอมแซม
ถนน คสล. ใหอยูในสภาพท่ีพรอมใช
และกอสรางถนน คสล./ถนนลาดยาง
ใน พ้ืน ท่ี ท่ี เป น แหล ง ชุมชน  และ
ประชาชนใชสัญจรไปมาจำนวนมาก 
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ผลการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาพ้ืนท่ีตำบลมดแดง 

ขอบขายและปริมาณของปญหา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

2. ปญหาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
    2.2 ปญหาน้ำอุปโภค/บริโภค 
    ลักษณะของปญหา 
    - ระบบประปา ในชุมชนประสบปญหา
การสงน้ำไปยังครัวเรือนเพ่ืออุปโภค/บริโภค 
 
    2.3 ปญหาไฟฟาสาธารณะ 
    ลักษณะของปญหา 
    - ไฟฟาสาธารณะในหมูบานมีปริมาณไม
เพียงตอความตองการของประชาชน 

 
• ประปาหมูบานท่ีอยู ในความ

ดูแลขององคการบริหารสวน
ตำบลมดแดง 

 
 

 

• พ้ืนท่ีท่ีหมูบานชุมชน ไดเสนอ
ปญหาความตองการในเวที
ประชาคมหมูบาน 

 

 

• อบต.จัดงบประมาณในการบริหาร
จัดการระบบประปาหมูบานท่ีอยูใน
ความดูแลของ อปท. ไดแก  การ
บำรุงรักษา การเปลี่ ยนทอเมนต
ประปา 

•  อบต.ประเมินสภาพปญหา และ
ระยะทางในการขยายเขตไฟฟ า
สาธารณะ และจัดงบประมาณในการ
ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

 

3. ปญหาดานการจัดการทรัพยากร     
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
    3.1 ปญหาการจัดขยะในชุมชน 
    ลักษณะของปญหา 
    - ปริมาณขยะในครัวเรือนท่ีมีจำนวนมาก 
 
 
 
    3.2 ปญหาการเสื่อมสภาพของ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
    ลักษณะของปญหา 
    - ปญหาดินเสื่อมสภาพจากการใชสารเคม ี
   - ปญหาคุณภาพน้ำ และวงจรการขยาย 
พันธุของสัตวน้ำ 

 
 

 
 
• ทุกหมูบานชุมชนในพ้ืนท่ีตำบล

มดแดง 

 
 
 
 

• พ้ืนท่ีการทำการเกษตรในตำบล
มดแดง 

• แมน้ำทาจีน และแหลงน้ำอ่ืน ๆ 
ในตำบลมดแดง 

 

 

 
 

• อบต.จัดงบประมาณในการจัดเก็บ
และกำจัดขยะในชุมชน 

• จัดโครงการรณรงคสงเสริมการคัด
แยกขยะในครัวเรือน เพ่ือลดปริมาณ
ขยะ และสามารถนำขยะมาใชใหเกิด
ประโยชน 

• อบ ต .จั ด งบ ป ระม าณ ใน การจั ด
ฝ ก อ บ ร ม แ ล ะ ส ง เส ริ ม ก า ร ท ำ
การเกษตรแบบ อินทรีย  การใช
สารชีวภาพ ปุยชีวภาพในการทำ
การเกษตร และปรับสภาพคุณภาพ
ดินใหเหมาะแกการทำการเกษตร 

• รณรงคการอนุรักษแมน้ำลำคลอง 
และพันธุสัตวน้ำ การงดการจับสัตว
น้ำในฤดูวางไข 
 

4. ปญหาดานสังคม 
    4.1 ปญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 
    ลักษณะของปญหา 
    - ปญหายาเสพติด 

   - ปญหาอาชญากรรม 
 
 

 
• ประชาชน เยาวชน และ

นักเรียนในพ้ืนท่ีตำบลมดแดง 
 
 

 

 

 

• อบต.จัดงบประมาณในการใหความรู
แกเด็กและเยาวชน ประชาชนท่ัวไป
ในการปองกัน และหลีกเลี่ยงการใช
ยาเสพติด / การสงเสริมการเลนกีฬา 
การออกกำลังกาย  

• อบต.จัดงบประมาณสนับสนุนองคกร
ในการแกไขปญหายาเสพติดในระดับ
จังหวัด 
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ผลการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาพ้ืนท่ีตำบลมดแดง 

ขอบขายและปริมาณของปญหา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

4. ปญหาดานสังคม 
    4.2 ปญหาผูยากไร คนชรา และ          
คนพิการ 
    ลักษณะของปญหา 
    - ผูยากไร คนชรา และคนพิการ ขาดการ
ใหความชวยเหลือ 
 
 

 
• ผูยากไร คนชรา และคนพิการ

ในพ้ืนท่ีตำบลมดแดง 

 
 

 

 

 

• อบต.จัดงบประมาณ หรือประสานขอ
ค ว าม ช ว ย เห ลื อ ไป ยั งอ งค ก ร /
หน วย งาน เพ่ื อ เข าม าช วย เห ลื อ 
กลุ ม เป าหมายดั งกล าว ท่ีประสบ
ปญหา 

• รั บ ข้ึ น ท ะ เบี ย น เ พ่ื อ ข อ รั บ เ งิ น
ชวยเหลือเบ้ียยังชีพแก คนชรา คน
พิการ และผูปวยเอดสในพ้ืนท่ี 

 
5. ปญหาดานเศรษฐกิจ 
    5.1 ปญหาความยากจน  
    ลักษณะของปญหา 
    - ปญหาการวางงาน 
    - ปญหารายไดไมเพียงพอตอการใชจาย 
    - ปญหาการขาดแหลงเงินทุน 

 
 

 
• ประชากรวัยทำงานท่ีไมมีงาน

ทำและงานท่ีทำอยูไมมั่นคง 

• เยาวชนบางสวนท่ีจบการศึกษา
ภาคบังคับแลวไมไดศึกษาใน
ระดับท่ีสูงข้ึน 

• กลุมสตรี/กลุมแมบานท่ีตองการ
อาชีพเสริม 
 
 

 

 

 

• อบต.จัดงบประมาณ ฝกอบรมอาชีพ
ใหแกประชาชน 

• สงเสริมใหประชาชนรวมกลุมในการ
ประกอบอาชีพ 

• สนับสนุนงบประมาณ และวิทยากร 
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการประกอบ
อาชีพ 

• ส งเสริมการนำหลักปรัชญ าของ
เศ รษ ฐ กิ จพ อ เพี ย งม าใช ใน ชี วิ ต 
ประจำวันของประชาชน 

 
6. ปญหาดานการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
    6.1 ปญหาดานการศึกษา  
    ลักษณะของปญหา 
    - อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)
สำหรับเด็กกอนวัยเรียน และระดับประถม
ศึกษา 
    - การขาดสื่อในการพัฒนาการเรียนรูของ
เด็กปฐมวัย 
 
 
 
    6.2 ปญหาดานศาสนา และวัฒนธรรม 
    ลักษณะของปญหา 
    - ขาดการใหความรูทางศาสนาและพัฒนา
จริยธรรมแกประชาชน 
    - ขาดการสงเสริมดานวัฒนธรรม ประเพณี
ภูมิปญญาทองถ่ิน 

 
 
• เด็กนักเรียนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

• นักเรียน ร.ร.สังกัด สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
  
   
 

• เด็ก  เยาวชน นักเรียน  และ
ประชาชนในตำบลมดแดง 

 

 

 
• อุ ดห นุ น อ าห ารกล าง วัน  ให กั บ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

• จั ดห าอาห าร เส ริม  (น ม ) ให กั บ
โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

• จัดหาอาหารกลางวันใหแกนักเรียน
ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

• จัดหาสื่อการเรียนการสอน และสื่อ
พัฒนาการเรียนรูของเด็กปฐมวัย 
 

• อบต.จัดสรรงบประมาณ  ในการ
สงเสริม ฟนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของทองถ่ิน 

• สงเสริมความรูภูมิปญญาทองถ่ินสูชน
รุนหลังอยางตอเน่ือง 
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ผลการประเมินสถานการณสภาพแวดลอมภายนอกท่ีมีผลตอการพัฒนาพ้ืนท่ีตำบลมดแดง 

ขอบขายและปริมาณของปญหา 
พ้ืนท่ีเปาหมาย/
กลุมเปาหมาย 

การคาดการณแนวโนมในอนาคต 

7. ปญหาดานสาธารณสุข 
    7.1 ปญหาโรคติดตอ 
    ลักษณะของปญหา 
    - ประชาชนในพ้ืนท่ีมีผูปวยโรคไขเลือดออก 
    - ปญหาการปองกันโรคพิษสุนัขบา 
     - ปญหาการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
 
 
 
 
 
 
    7.2 ปญหาดานสุขภาพอนามัย 
    ลักษณะของปญหา 
    - การใชสารเคมีของเกษตรกรท่ีมีผลตอ
สุขภาพรางกาย 
    - สุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนใน
พ้ืนท่ี 
 

 
• พ้ืนท่ีตำบลมดแดง 

 

• เขตพ้ืนท่ีท่ีไดรบัแจงวามี
ผูปวยโรคไขเลือดออก 

• สุนัขท่ีมีการข้ึนทะเบียนอยาง
ถูกตอง 
 

 

 
 
 
 

 
• เกษตรกรในตำบลมดแดง 
 

• เด็กนักเรียนในศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดองคการบริหาร
สวนตำบลมดแดง 
 
 

 

 

 

• อบต.จัดงบประมาณ ในการฉีดพน
หมอกควันในระยะท่ีกำหนดรอบ
บริเวณบานท่ีมีการแจงจาก รพ.สต.
มดแดงวามีผูปวยโรคไขเลือดออก 

• บูรณาการรวมกับหมูบ าน/ชุมชน             
อสม. รพ.สต.มดแดง ในการรณรงค
ปองกันการเกิดโรคไขเลือดออก 

• ประสานงานกับปศุสัตวระดับอำเภอ/
จั งห วัด  แจ งราย ช่ือผู น ำสุ นั ขมา         
ข้ึนทะเบียนเพ่ือขอการสนับสนุนยา
ฉีดสำหรับสุนัขเพ่ือปองกันโรคพิษ
สุนัขบาในพ้ืนท่ี 

• การเฝาระวัง และเครงครัดในการ         
ใชมาตรการปองกันโรคติดเช้ือไวรัส  
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

• ประสานการจัดทำโครงการ จาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริห ารส วนตำบลมดแดงจั ดทำ
โครงการตรวจสารเคมีในเลือดของ
เกษตรกรในตำบลมดแดง 

• ประสานการจัดทำโครงการ จาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองคการ
บริห ารส วนตำบลมดแดงจั ดทำ
โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็กปลอด
โรค เพ่ือสงเสริมสุขภาพอนามัยใหแก
เด็กนักเรียนกอนวัยเรียน 

7. ปญหาการเมืองการบริหาร 
    7.1 ปญหาดานงบประมาณ 
    ลักษณะของปญหา 
    - งบประมาณไมเพียงพอตอการพัฒนา 
    7.2 ปญหาดานอำนาจหนาท่ี 
    ลักษณะของปญหา 
    - ระเบียบ ขอกฎหมายท่ีจำกัดในอำนาจ
หนาท่ี ในการชวยเหลือและพัฒนาพ้ืนท่ี 
    7.3 ปญหาดานบุคลากรและเคร่ืองมือ/
อุปกรณในการปฏิบัติงาน 
    ลักษณะของปญหา 
    - การขาดทักษะ ความคิดสรางสรรคในการ
ปฏิบัติงาน 
    - การขาดเครื่องมือ/อุปกรณ 

 
• ผูบริหาร/สมาชิกสภา/

พนักงานสวนตำบล และ
พนักงานจาง 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

• บริหารงบประมาณ รายจายบุคลากร 
/รายจายประจำ และควบคุมการ
บริหารงบประมาณอยางประหยัด 

• การวิเคราะหปญหา วิธีแกไขปญหา
ในพ้ืนท่ี โดยประเมินอำนาจหนาท่ี 
ประกอบกับระเบียบ/ขอกฎหมายท่ี
เก่ียวของในการทำโครงการ/กิจกรรม 

• จัดสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมใน
สายงานท่ีปฏิบัติ  

• สงเสริมคุณธรรมจริยธรรมให กับ
บุคลากรในหนวยงาน 

• จัดงบประมาณเพ่ือสรรหาเครื่องมือ/
อุปกรณท่ีจำเปนในการปฏิบัติงาน 
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สวนที่ 3 
การนำแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ปไปสูการปฏิบัติ 

 
1  ยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนงาน 
 

ท่ี ยุทธศาสตร ดาน แผนงาน 
หนวยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ 
หนวยงาน 
สนับสนุน 

1. การพัฒนาดานการเกษตร • ดานการเศรษฐกิจ • แผนงานการเกษตร กองชาง 
สำนักปลดั 

 

อบจ./ 
เกษตร/ 

สนง.พัฒนาท่ีดิน 
2. การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
สาธารณูปโภค  
และแหลงทองเท่ียว 

• ดานบริการชุมชน
และสังคม 

• แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 
กองชาง 

กฝอ. 
ศรีประจันต 

 
 

• ดานเศรษฐกิจ • แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

• แผนงานการเกษตร 

• แผนงานการพาณิชย 
 

กองสาธารณสุขฯ 
กองชาง 

กรมสงเสรมิฯ 

3. การพัฒนาดานคณุภาพชีวิต
และสรางความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพยสิน 

• ดานบริการชุมชน
และสังคม 

• แผนงานสาธารณสุข 

• แผนงานสังคม
สงเคราะห 

• แผนงานสรางความ
เขมแข็งของชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 
สำนักปลดั 

รพ.สต.มดแดง/ 
กองทุน

หลักประกัน
สุขภาพ 

• ดานบริหารงาน
ท่ัวไป 

• แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 

• แผนงานงบกลาง 
 

สำนักปลดั สภ.ศรีประจันต 
/อ.ศรีประจันต 
/อปท.ใกลเคียง 

4. การพัฒนาดานการศึกษา 
การกีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

• ดานบริการชุมชน
และสังคม 

• แผนงานการศึกษา 

• แผนงานการศาสนา 
วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 
 

กองการศึกษา  

5. การพัฒนาดานการบริหาร
และการบริการประชาชน 

• ดานบริหารงาน
ท่ัวไป 

• แผนงานบริหารงาน
ท่ัวไป 
 

สำนักปลดั 
กองคลัง 
กองชาง 

กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษาฯ 

 

 

รวม 5 ยุทธศาสตร 3 ดาน 10 แผนงาน 5 สวน  
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2. บัญชีโครงการพัฒนา 
 บัญชีโครงการพัฒนา ประกอบดวย 
 2.1 แบบ ผ.01 บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
 เปนบัญชีสรุปโครงการท่ีจะดำเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 2.2 แบบ ผ.01/1 บญัชีสรุปโครงการพัฒนา ท่ีนำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 
 2.3 แบบ ผ.02 รายละเอียดโครงการพัฒนา 
 เปนแบบสำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดำเนินการ ท่ีตองลงรายละเอียดในแผนพัฒนา
ทองถ่ิน พ.ศ. 2566 – 2570 เพ่ือนำไปจัดทำงบประมาณรายจาย ท้ังนี้หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะนำ
โครงการใน แบบ ผ.02 ไปของบประมาณจากหนวยงานอ่ืน ก็สามารถดำเนินการได โดยไมตอง “แกไข” หรือ 
“เปลี่ยนแปลง” ไปอยูใน แบบ ผ.02/2 
 2.4 แบบ ผ.02/1 รายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีนำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 
พ.ศ. 2566 – 2570 
 เปนแบบสำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีนำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน
มาดำเนินการ หากองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะนำโครงการในแบบ ผ.02/1 ไปจัดทำงบประมาณรายจาย 
สามารถดำเนินการได  
 2.5 แบบ ผ.02/2 รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2566 – 2570 สำหรับ
โครงการท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีใชสำหรับประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน 
  เปนแบบสำหรับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เสนอขอประสานโครงการกับองคการบริหารสวน
จังหวัดและหนวยงานอ่ืน และลงรายละเอียดในแผนพัฒนาทองถ่ิน การนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปใช (จัดทำ
งบประมาณ) องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถใช แบบ ผ.02 แบบ ผ.02/1 และแบบ ผ.02/2 โดยไมตอง
แกไขแบบท่ีใช 
 2.6 แบบ ผ.03 บัญชีครุภัณฑ 
 เปนการนำครุภัณฑท่ีอยูในโครงการพัฒนาท่ีดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะ เพ่ือประชาชนไดใช/รับประโยชนจากครุภัณฑนั้น และเปนไปตามอำนาจหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน สำหรับโครงการรายจายตามแผนงานท่ีเปนรายจายประจำ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา
ดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2563 ไมตองนำมาบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ิน 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ยุทธศาสตร 
 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1) การพัฒนาดานการเกษตร 
  1.1 แผนงานการเกษตร 1 3,000 1 3,000 1 3,000 1 3,000 1 3,000 5 15,000 

รวม 1 3,000 1 3,000 1 3,000 1 3,000 1 3,000 5 15,000 

2) การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค  
และแหลงทองเท่ียว   

            

  2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000 
  2.2 แผนงานการเกษตร 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 1 5,000 5 25,000 
  2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา - - - - - - - - - - - - 
  2.4 แผนงานการพาณิชย - - - - - - 1 300,000 1 300,000 2 600,000 

รวม 2 15,000 2 15,000 2 15,000 3 315,000 3 315,000 12 675,000 

3) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
และส ร า งความปลอด ภั ย ใน ชี วิ ต แล ะ
ทรัพยสิน 

            

  3.1 แผนงานสาธารณสุข 3 150,000 3 150,000 3 150,000 3 150,000 3 150,000 15 750,000 
  3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 5 124,800 5 124,800 5 124,800 5 124,800 5 124,800 25 624,000 
  3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 3 3,000 3 3,000 3 3,000 3 3,000 3 3,000 15 15,000 
  3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน   9 55,000 9 55,000 9 55,000 9 55,000 9 55,000 45 225,000 
  3.5 แผนงานงบกลาง 5 2,749,000 5 2,791,000 5 2,798,000 5 2,799,000 5 2,799,000 25 13,942,000 

รวม 25 3,081,800 25 3,129,800 25 3,130,800 25 3,131,800 25 3,131,800 110 15,606,000 

 

แบบ ผ. 01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ยุทธศาสตร 
 

ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

            

  4.1 แผนงานการศึกษา 12 3,258,000 8 2,773,000 7 2,573,000 10 2,973,000 7 2,573,000 44 14,150,000 
  4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

4 299,000 4 290,000 4 290,000 4 290,000 4 290,000 20 1,450,000 

รวม 16 3,548,000 12 3,063,000 11 2,863,000 14 3,263,000 11 2,863,000 64 15,600,000 
5) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหาร
และการบริการประชาชน 

            

  5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 13 412,000 11 302,000 11 302,000 12 352,000 11 302,000 58 1,670,000 
รวม 13 412,000 11 302,000 11 302,000 12 352,000 11 302,000 58 1,670,000 

รวมท้ังส้ิน 54 7,014,800 48 6,492,800 47 6,293,800 52 7,044,800 48 6,594,800 249 33,466,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 01 
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บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนชุมชน 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

โครงการพัฒนาท่ีนำมาจากแผนพัฒนา ป 2566 ป 2567 ป 2568 ป 2569 ป 2570 รวม 5 ป 
หมูบานและแผนชุมชน จำนวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จำนวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร             
    1.1 แผนงานการเกษตร 2 510,000 3 270,000 9 1,111,400 7 1,940,000 5 790,000 26 4,621,400 

รวม 2 510,000 3 270,000 9 1,111,400 7 1,940,000 5 790,000 26 4,621,400 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และ
แหลงทองเท่ียว 

            

    2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 1 200,000 1 300,000 2 400,000 7 1,100,000 7 955,000 18 2,955,000 
    2..3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 15 3,260,600 21 2,880,000 15 2,378,100 11 2,010,000 15 2,034,600 77 12,563,300 

รวม 16 3,460,600 22 3,180,000 17 2,778,100 18 3,110,000 22 2,989,600 95 15,518,300 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคุณภาพชีวิต
และสรางความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน 

            

    3.1 แผนงานสาธารณสุข 14 140,000 14 140,000 14 140,000 14 140,000 14 140,000 70 700,000 
    3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 3 166,000 - - - - - - - - 3 166,000 

รวม 17 306,000 14 140,000 14 140,000 14 140,000 14 140,000 73 866,000 
รวมท้ังส้ิน 35 4,276,600 39 3,590,000 40 4,029,500 39 5,190,000 41 3,919,600 194 21,005,700 

 

 
 
 
 

แบบ ผ. 01/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลติสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ  
    เพ่ือการบริโภคและการสงออก 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการฝกอบรมการปลูกพืชผัก
สมุนไพรพ้ืนบานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

เพ่ือจัดฝกอบรมให
ความรูการปลูกพืช
สมุนไพรพ้ืนบาน 

ผูสูงอายุ กลุมสตร ี
และผูดอยโอกาส
ในตำบลมดแดง 

3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ผูเขารวมโครงการมีความเขาใจ
เก่ียวกับการปลูกพืชตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักปลดั 

รวม จำนวน 1 โครงการ   3,000 3,000 3,000 3,000 3,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
                                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดไีดมาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมการคัดแยกขยะ 
ขององคการบริหารสวนตำบลมดแดง 

เพ่ือแกไขปญหาขยะลน
เมือง และสงเสริม
จิตสำนึกในการรักษา
ส่ิงแวดลอม 

พ้ืนท่ี หมูท่ี 1 - 7 
ตำบลมดแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
กิจกรรมโครงการ 

ตำมดแดงมี
ส่ิงแวดลอมท่ีดี 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม จำนวน 1 โครงการ   10,000 10,000 10,000 10,000 10,000    

 
 2.2 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดลอม 

เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวใน
ตำบลมดแดง 

ปลูกตนไม 
100 ตน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวนตนไม 
ท่ีเพ่ิมข้ึน 

มีพ้ืนท่ีสีเขียว 
เพ่ิมมากข้ึน 

กองสาธารณสุขฯ 

รวม จำนวน 1 โครงการ - - 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000    

 
 

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

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
                                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดไีดมาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
 2.3 แผนงานการพาณิชย 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 3  เพ่ือปรับปรุงระบบ
การจายน้ำประปา 

จำนวน 1 แหง - - - 300,000 - ระยะทางท่ี
ดำเนินการ 

ระบบการจาย
น้ำประปาใช
งานไดดีข้ึน 

กองชาง 
 

2 โครงการเปลี่ยนทอเมนประปา หมูท่ี 4  เพ่ือปรับปรุงระบบ
การจายน้ำประปา 

จำนวน 1 แหง - - - - 300,000 ระยะทางท่ี
ดำเนินการ 

ระบบการจาย
น้ำประปาใช
งานไดดีข้ึน 

กองชาง 
 

รวม จำนวน 2 โครงการ   - - - 300,000 300,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภยั จากโรค 
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร.สมเด็จ
พระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร
ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

เพ่ือใหสุนัขและแมว
ไดรับวัคซีนปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

สุนัขและแมว  
ท่ีขึ้นทะเบียน 
ขอรับวัคซีน
ปองกันโรคฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนสุนัข
และแมวท่ี
ไดรับวัคซีน 

ตำบลมดแดงปลอด
โรคพิษสุนัขบา 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

2 โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก
และไขซิกาอยางยั่งยืน 

เพ่ือรณรงคปองกัน
และควบคุมโรค
ไขเลือดออก 

ทุกครัวเรือน 
ในพ้ืนท่ี 
ตำบลมดแดง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ครัวเรือน 

ลดอัตราผูปวย 
โรคไขเลือดออก 
และไขซิกา 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

3 โครงการปองกันและควบคุมโรคติดตออุบัติใหม เพ่ือปองกันและ
ควบคุมโรคติดตอ
อุบัติใหม 

หมูท่ี 1 – 7  
ตำบลมดแดง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวนผูปวย
โรคติดตอ 
อุบัติใหม 

จำนวนผูปวย 
โรคอุบัติใหมลดลง  
และไมมีผูปวยใหม 

กอง
สาธารณสุขฯ 

รวม จำนวน 3 โครงการ   150,000 150,000 150,000 150,000 150,000    

 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  62 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการรณรงคการเฝาระวัง
และปองกันอัคคีภัยในชวง 
ฤดูแลง 

เพ่ือรณรงคสราง
ความรวมมือ
ปองกันอัคคีภัย 

ประชาชนพ้ืนท่ี  
หมูท่ี 1 – 7  
ตำบลมดแดง 

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 ลดจำนวนการเกิด
อัคคีภัย และความ 
สูญเสีย 

เกิดความรวมมือในการปองกัน
และเฝาระวัง สาเหตุการเกิด
อัคคีภัยมากยิ่งขึ้น 

สำนักปลัด 

2 โครงการรณรงคปองกัน
อุบัติเหตุชวงเทศกาลปใหม 

เพ่ือรณรงคปองกัน
อุบัติเหตุบน 
ทองถนน 

ผูใชรถใชถนน 
ท่ีสัญจรไปมา 
บนทองถนน 

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 ลดอัตราการบาด 
เจ็บ สูญเสียชีวิต  
และทรัพยสิน 

เกิดความรวมมือในการปองกัน
และลดอุบัติเหตุลดความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

สำนักปลัด 

3 โครงการรณรงคปองกัน
อุบัติเหตุชวงเทศกาลสงกรานต 

เพ่ือรณรงคปองกัน
อุบัติเหตุบน 
ทองถนน 

ผูใชรถใชถนน 
ท่ีสัญจรไปมา 
บนทองถนน 

1,600 1,600 1,600 1,600 1,600 ลดอัตราการบาด 
เจ็บ สูญเสียชีวิต  
และทรัพยสิน 

เกิดความรวมมือในการปองกัน
และลดอุบัติเหตุลดความสูญเสีย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

สำนักปลัด 

4 โครงการใหความชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
(สาธารณภัย) 

เพ่ือชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติ  
โดยปจจุบันเรงดวน 

ประชาชนพ้ืนท่ี  
หมูท่ี 1 – 7  
ตำบลมดแดง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 การแกไขชวยเหลือ 
ผูประสบภัยพิบัติ  
ในเบ้ืองตน 

ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ไดรับการชวยเหลือตามระเบียบ/
กฎหมาย 

สำนักปลัด 

5 โครงการฝกซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

เพ่ือฝกความพรอม
ในการใชอุปกรณ
ดับเพลิง 

พนักงานสวนตำบล 
และประชาชนใน
พ้ืนท่ีตำบลมดแดง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

ผูฝกอบรมสามารถใชอุปกรณ
ดับเพลิงไดอยางถูกตอง 

สำนักปลัด 

รวม จำนวน 5 โครงการ   124,800 124,800 124,800 124,800 124,800    

 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  63 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการ อบต.มดแดง
รวมใจหวงใยผูพิการ 

เพ่ือใหผูพิการและ
ผูดอยโอกาสไดรับ
บริการทางสังคม 

ผูพิการและ
ผูดอยโอกาสใน
ตำบลมดแดง 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จำนวนผูพิการท่ีไดรับการ
ตรวจเยีย่มครบทุกหมูบาน 

ผูพิการและผูดอยโอกาส
ไดรับการดูแลสุขอนามัย
และความเปนอยู 

สำนักปลดั 

2 โครงการ อบต.มดแดง
รวมใจดูแลผูสูงอาย ุ

เพ่ือใหผูสูงอายุ
ปรับเปลีย่นพฤติกรรม
ในการดูแลสุขภาพ
อนามัย 

ผูสูงอายุท่ียากไร  
หรือขาดผูดูแลใน
พ้ืนท่ีตำบลมดแดง 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จำนวนผูสูงอายุท่ีไดรับ
การตรวจเยี่ยมครบทุก
หมูบาน 

ผูสูงอายุมสีุขภาพกาย
สุขภาพใจท่ีดีข้ึน 

สำนักปลดั 

3 โครงการสงเสริม
สุขอนามัยในบานเรือน
ใหกับผูดอยโอกาส  
ผูสูงอายุ และผูพิการ 

เพ่ือผูดอยโอกาส 
ผูสูงอายุ และผูพิการ 
มีบานเรือนท่ีสะอาด
ถูกหลักอนามัย 

ผูดอยโอกาส 
ผูสูงอาย ุ
และผูพิการ 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จำนวนผูดอยโอกาสท่ี
ไดรับการสงเสรมิ
สุขอนามัยในบานเรือน 
 

ผูดอยโอกาส ผูสูงอายุ 
และผูพิการ มสีุขอนามัย
ท่ีดีและถูกตอง 

สำนักปลดั 

รวม จำนวน 3 โครงการ   3,000 3,000 3,000 3,000 3,000    

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  64 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมการออกกำลังกาย 
เพ่ือสุขภาพของคนในชุมชนตำบล 
มดแดง 

เพ่ือใหสตรี ผูสูงอายุ 
และประชาชนมี 
สุขภาพท่ีแข็งแรง 

สตรี ผูสูงอายุ 
และประชาชน 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

สตรี ผูสูงอายุ และประชาชนตำบล 
มดแดงสนใจการออกกำลังกาย 
เพ่ือสุขภาพ 

สำนักปลัด 

2 โครงการงฝกอบรมการทำขนมไทย เพ่ือพัฒนาและ
สงเสริมอาชีพ 

สตรี ผูสูงอายุ 
และผูดอยโอกาส 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

ผูเขารวมโครงการนำความรูท่ีไดไป
ประกอบอาชีพเสริมรายไดในครัวเรือน 

สำนักปลัด 

3 โครงการสงเสริมกิจกรรมของ 
ผูสูงอายุและประชาชนตำบลมดแดง 
 

เพ่ือจัดกิจกรรม
สงเสริมสุขภาพกาย
และสุขภาพจิต 

ผูสูงอายุ  
และประชาชน 
 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

ผูสูงอายุและประชาชนมีสุขภาพกาย
และสุขภาพจิตท่ีดี 

สำนักปลัด 

4 โครงการสงเสริมวินัยการออม 
ในครัวเรือน 

เพ่ือสงเสริมวินัย 
ในการออม 

สตรี ผูสูงอายุ 
และประชาชน 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

กลุมสตรี ผูสูงอายุ และประชาชน  
ไดรูรูปแบบการออมอยางถูกวิธี 

สำนักปลัด 

5 โครงการสงเสริมอาชีพกลุมจักสาน เพ่ือพัฒนาอาชีพ 
กลุมจักสาน 

สตรี ผูสูงอายุ 
และประชาชน 
 

8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 จำนวน 
ผูเขารวมโครงการ 

กลุมเปาหมายมีความรูท่ีหลากหลาย 
สามารถนำไปพัฒนาอาชีพไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 

สำนักปลัด 

6 โครงการสงเสริมความรูดานดิจิทัล 
ในการขายสินคา OTOP ตำบลมดแดง 

เพ่ือใหความรูในการ
ขายสินคาออนไลน 

กลุมสตรี ผูสูงอายุ  
และประชาชน 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

เพ่ิมชองทางการขายสินคาผานส่ือ
สังคมออนไลน 

สำนักปลัด 

  
 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  65 

 

 รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

7 โครงการเวทีประชาคมหมูบานเพ่ือพัฒนา
ทองถิ่นและชุมชน 

เพ่ือจัดเวทีรับฟงความ
คิดเห็นของประชาชน 
ในการพัฒนาพ้ืนท่ี 
ตำบลมดแดง 

หมูท่ี 1 – 7 
ตำบลมดแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนหมูบานท่ี
จัดประชาคม
หมูบาน 

ประชาชนมีสวนรวมเสนอ
ปญหาความตองการในการ
พัฒนาพ้ืนท่ีตำบลมดแดง 

สำนักปลัด 

8 โครงการประชุมประชาคมตำบล เพ่ือจัดประชุมประชาคม 
ในระดับตำบล 

ผูเขารวมรอยละ 
60/20/5 ตาม
ประกาศสัดสวนฯ 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวนผูเขารวม
ตามประกาศ
สัดสวนฯ 

เกิดกระบวนการมีสวนรวม
ในการพัฒนาทองถิ่นใน
รูปแบบของประชารัฐ 

สำนักปลัด 

9 โครงการสงเสริมความโปรงใสในการบริหาร 
งานโดยการมีสวนรวมแบบประชารัฐ ภายใต
สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เพ่ือเผยแพรมาตรการและ
สงเสริมความโปรงใสใน
การบริหารงานแบบ 
มีสวนรวมของทุกภาคสวน 

การเผยแพรส่ือ
ประชาสัมพันธ 
ไมนอยกวา  
3 ชองทาง 

5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 จำนวนชองทาง 
ท่ีเผยแพรส่ือ
ประชาสัมพันธ 

หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และ
ประชาชนในพ้ืนท่ีสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารของ 
อบต.มดแดงไดอยางท่ัวถึง 

สำนักปลัด 

รวม จำนวน 9 โครงการ   55,000 55,000 55,000 55,000 55,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 3.5 แผนงานงบกลาง 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ เพ่ือจายสวัสดิการ 
คาครองชีพ 
ใหแกผูสูงอาย ุ

ผูสูงอายุท่ีมี 
อายุ 60 ปขึ้นไป  
ในตำบลมดแดง 

941,000 989,000 989,000 990,000 990,000 จำนวนผูสูงอาย ุ
ท่ีไดรับสวัสดิการ 
คาครองชีพ 

ผูสูงอาย ุ
ไดรับสวัสดิการ 
ในการยังชีพ 

สำนักปลัด 
 

2 โครงการจายเบ้ียยังชีพคนพิการ เพ่ือจายสวัสดิการ 
คาครองชีพใหแก 
คนพิการ 

คนพิการในพ้ืนท่ี
ตำบลมดแดง 

1,488,000 1,488,000 1,489,000 1,489,000 1,489,000 จำนวนคนพิการ 
ท่ีไดรับสวัสดิการ 
คาครองชีพ 

คนพิการ 
ไดรับสวัสดิการ 
ในการยังชีพ 

สำนักปลัด 
 

3 โครงการจายเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส เพ่ือจายสวัสดิการ 
คาครองชีพใหแก 
ผูปวยเอดส 

ผูปวยเอดส 
ในพ้ืนท่ีตำบล 
มดแดง 

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 จำนวนผูปวยเอดส 
ท่ีไดรับสวัสดิการ 
คาครองชีพ 

ผูปวยเอดส 
ไดรับสวัสดิการ 
ในการยังชีพ 

สำนักปลัด 
 

4 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง 

เพ่ือสมทบเงิน 
เขากองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ 

กองทุนหลัก 
ประกันสุขภาพ
อบต.มดแดง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนงบประมาณ 
ท่ีสมทบเขา 
กองทุนฯ 

ประชาชน 
ไดรับการบริการ
ดานสาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 

5 สมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
ตำบลมดแดง 

เพ่ือสงเสริมให
ประชาชนมี
สวัสดิการในชุมชน 

กองทุน 
สวัสดิการชุมชน 
ตำบลมดแดง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวนงบประมาณ 
ท่ีสนับสนุน 

กองทุนสวัสดิการ
ชุมชนมีความ
ม่ันคงมากขึ้น 

สำนักปลัด 
 

รวม จำนวน 5 โครงการ   2,749,000 2,797,000 2,798,000 2,799,000 2,799,000    
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  67 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  
   ยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสใหคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา 

เพ่ือสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดหาอาหารกลางวัน
ใหเด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียน  
สังกัด ศพด.  
จำนวน 70 คน 

360,000 360,000 360,000 360,000 360,000 จำนวน
นักเรียน 
ศพด. 

เด็กนักเรียนไดรับการ
สงเสริมโภชนาการอาหาร 
อยางเหมาะสมและเพียงพอ 

กอง
การศึกษาฯ 

2 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

เพ่ืออุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน 

เด็กนักเรียน 
สังกัด สพฐ.  
จำนวน 250 คน 

1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 จำนวน
นักเรียน 
สพฐ. 

เด็กนักเรียนไดรับการ
สงเสริมโภชนาการอาหาร 
อยางเหมาะสมและเพียงพอ 

กอง
การศึกษาฯ 

3 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม) 

เพ่ือสนับสนุน 
อาหารเสริม (นม) 
ใหกับเด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียนสังกัด 
สพฐ. 250 คน 
ศพด. 70 คน 

700,000 700,000 700,000 700,000 700,000 จำนวน
นักเรียน 

เด็กนักเรียนไดด่ืมนมท่ีมี
คุณภาพและเพียงพอตอ
ความตองการของรางกาย 

กอง
การศึกษาฯ 

4 โครงการสนับสนุนคาใชจาย 
การบริหารสถานศึกษา 
(คาจัดการเรียนการสอน) 

เพ่ือสนับสนุนคาใชจาย
ใหกับ ศพด. ดังน้ี 
- คาจัดการเรียนการสอน 
- คาหนังสือเรียน 
- คาอุปกรณการเรียน 
- คาเครื่องแบบนักเรียน 
- คากิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เด็กนักเรียน  
สังกัด ศพด.  
จำนวน 70 คน 

193,000 193,000 193,000 193,000 193,000 จำนวน
นักเรียน 
ศพด. 

เด็กไดรับการสงเสริมการ
เรียนรูมีพัฒนาการเหมาะสม
ตามวัย และผูปกครองไดรับ
การชวยเหลือดานคาใชจาย
ดานอุปกรณและเครื่องแบบ
ของเด็กนักเรียน 

กอง 
การศึกษาฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  
   ยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสใหคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

5 โครงการประชาธิปไตย 
ในโรงเรียน 

เพ่ือสงเสริมความรูดานการ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย 

เด็กและเยาวชน 
จำนวน 50 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน 
ผูรวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนไดรับการ 
ปลูกฝงดานการปกครอง 
ในระบอบประชาธิปไตย 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการวันเด็กแหงชาติ เพ่ือจัดกิจกรรมนันทนาการ
ใหกับเด็ก เน่ืองในวันเด็ก
แหงชาติ 

เด็กในพ้ืนท่ี 
ตำบลมดแดง 
จำนวน 300 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จำนวน 
ผูเขารวม
โครงการ 

เกิดความสนับสนุน  
และเกิดความสัมพันธท่ีดี 
ระหวางผูเขารวมกิจกรรม 

กอง 
การศึกษาฯ 

7 โครงการจัดหาเครื่องเลมสนาม
พัฒนาการเด็ก 

เพ่ือจัดหาเครื่องเลนสนาม
สำหรับเด็กนักเรียน  
ท่ีเหมาะสม แกการพัฒนา
ท้ัง 4 ดาน ของเด็ก 

จัดซ้ือเครื่องเลนสนาม 
ปงบประมาณละ 1 ชุด 
ใหกับ ศพด.ในสังกัด 

- - - 100,000 - จำนวน 
ท่ีจัดซ้ือ 

เด็กนักเรียน ไดเรียนรูจากการ
เลน เกิดการพัฒนาครบท้ัง 
ดานรางกาย ดานสติปญญา  
ดานอารมณ และดานสังคม 

กอง 
การศึกษาฯ 

8 โครงการกอสรางโรงอาหาร เพ่ือกอสรางอาคารโรง
อาหารของศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.มดแดง 

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

มีโรงอาหารท่ีไดมาตรฐาน 
และถูกสุขลักษณะ 

กอง
การศึกษาฯ 

9 โครงการปรับปรุงหองน้ำ เพ่ือปรับปรุงหองน้ำ 
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  
อบต.มดแดง 

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

มีหองน้ำท่ีไดมาตรฐาน  
และถูกสุขลักษณะ 

กอง
การศึกษาฯ 

แบบ ผ. 02 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  69 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  
   ยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสใหคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

10 โครงการปรับภูมิทัศนบรเิวณ
ศพด. อบต.มดแดง 

เพ่ือปูพ้ืนหญาเทียม บริเวณ 
ศพด. พรอมตกแตงสถานท่ี 

ศพด.  
อบต.มดแดง 

- 200,000 - - - จำนวน ศพด. 
ท่ีดำเนินการ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  
มีภูมิทัศนท่ีสวยงาม นา
อยู 

กอง
การศึกษาฯ 

11 โครงการปรับปรุงอาคาร 
ศูนยอาสาสมัครปองกันภัย 
ฝายพลเรือน 

เพ่ือปรับปรุงอาคารศูนย 
อปพร. ใหเปนหองสมุด 
สำหรับ ศพด. อบต.มดแดง 

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

เด็กนักเรียนมีแหลง
เรียนรูเพ่ิมเติมนอก
หองเรียน 

กอง 
การศึกษาฯ 

12 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มดแดง 

เพ่ือปรับปรุงอาคาร ศพด. สังกัด
อบต.มดแดง ดวยการทาสีใหม 

จำนวน 2 แหง 
 

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

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  
ไดรับการปรับปรุง
อาคารใหสวยงาม นาอยู 

กอง 
การศึกษาฯ 

13 โครงการตอเติมอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มดแดง 

เพ่ือตอเติมอาคาร ศพด.อบต. 
มดแดง ใหเปนหองเก็บพัสดุ 

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

มีสถานท่ีจัดเก็บพัสดุ 
ใหเปนระเบียบเรียบรอย 

กอง 
การศึกษาฯ 

14 โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือสงเสริมการเรียนรูของเด็ก
ปฐมวัย เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เด็กนักเรียน  
สังกัด ศพด.  
จำนวน 70 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน 
นักเรียน  
ศพด. 

เด็กนักเรียนไดรับความรู
ดานเศรษฐกิจพอเพียง 

กอง
การศึกษาฯ 

 

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

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  
   ยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสใหคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

15 โครงการติดต้ังฉากกัน้หองเรียน เพ่ือติดต้ังฉากกั้นหอง  
แบงหองเรียนใหเหมาะสม
ตามชวงวัย 

ศพด.  
อบต.มดแดง 

25,000 - - - - จำนวน ศพด. 
ท่ีดำเนินการ 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กฯ  
มีภูมิทัศนท่ีสวยงาม 
นาอยู 

กอง
การศึกษาฯ 

รวม จำนวน 15 โครงการ   3,258,000 2,773,000 2,573,000 2,973,000 2,573,000    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  
   ยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสใหคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการสงเสริมอาชีพใหกับ 
เยาวชน 

เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนมีอาชีพเสรมิ 

เด็กและเยาวชน 
จำนวน 40 คน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนสามารถ
ประกอบอาชีพเสริม
รายได 

กอง 
การศึกษาฯ 

2 โครงการกีฬาตำบลมดแดง 
ตานยาเสพติด 

เพ่ือจัดกิจกรรมการ
แขงขันกีฬาในพ้ืนท่ี 
ตำบลมดแดง 

เด็ก เยาวชน และ
ประชาชน จำนวน 
500 คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 

เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในตำบลมด
แดงหางไกลยาเสพติด 

กอง 
การศึกษาฯ 

3 โครงการเยาวชนใสใจความ 
ปลอดภัยในครัวเรือน 

เพ่ือสงเสริมความรู 
ในการปองกันภัยใน
ชีวิตประจำวัน 

เด็กและเยาวชน 
จำนวน 50 คน 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนมีทักษะ
ในการปองกันภัย 
ในชีวิตประจำวัน 

กอง 
การศึกษาฯ 

4 โครงการสงเสริมวัฒนธรรม 
และภมูิปญญาทองถ่ิน 

เพ่ือจัดกิจกรรมสืบสาน
ประเพณีและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

เด็ก เยาวชน  
และประชาชน 
จำนวน 100 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 

เกิดการสืบสานอนุรักษ
วัฒนธรรม ประเพณีและ
ภูมิปญญาประจำทองถ่ิน 

กอง 
การศึกษาฯ 

รวม จำนวน 4 โครงการ   290,000 290,000 290,000 290,000 290,000    

 

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

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการบริการประชาชน 
 5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการฝกอบรมความรูทางกฎหมายท่ัวไป เพ่ือจัดฝกอบรม
กฎหมายท่ัวไป 

ผูบริหาร ส.อบต. 
พนักงานและ
ประชาชนท่ัวไป 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
ฝกอบรม 

เกิดความรูความ
เขาใจในการ
ปฏิบัติงาน  

สำนักปลัด 

2 โครงการเพ่ือปกปองสถาบันสำคัญของชาติ เพ่ือแสดงความจงรัก 
ภักดีตอสถาบันฯ 

ทุกภาคสวนใน 
ตำบลมดแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนกิจกรรม 
ท่ีจัดทำขึ้น 

การรวมแสดงความ
จงรักภักดีตอสถาบัน
สำคัญของชาติ 

สำนักปลัด 

3 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปหลวง  
(วันแมแหงชาติ) 

เพ่ือแสดงความ 
จงรักภักดี และระลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

ทุกภาคสวนใน 
ตำบลมดแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนกิจกรรม 
ท่ีจัดทำขึ้น 

แสดงความ
จงรักภักดีสำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ 

สำนักปลัด 
 

4 โครงการวันคลายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร (วันชาติ และวันพอแหงชาติ) 

เพ่ือแสดงความ 
จงรักภักดี และระลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

ทุกภาคสวนใน 
ตำบลมดแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนกิจกรรม 
ท่ีจัดทำขึ้น 

แสดงความ
จงรักภักดีสำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ 

สำนักปลัด 
 

5 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ  
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว 

เพ่ือแสดงความ 
จงรักภักดี และระลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

ทุกภาคสวนใน 
ตำบลมดแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนกิจกรรม 
ท่ีจัดทำขึ้น 

แสดงความ
จงรักภักดีสำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ 

สำนักปลัด 
 

6 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

เพ่ือแสดงความ 
จงรักภักดี และระลึก 
ในพระมหากรุณาธิคุณ 

ทุกภาคสวน 
ในพ้ืนท่ีตำบล 
มดแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนกิจกรรม 
ท่ีจัดทำขึ้น 

แสดงความ
จงรักภักดีสำนึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณ 

สำนักปลัด 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการบริการประชาชน 
 5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

7 โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน เพ่ือจัดฝกอบรมและศึกษา
ดูงาน พัฒนาประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ผูบริหาร  
สมาชิกสภา พนักงาน  
และพนักงานจาง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 

บุคลากรในองคกรมี
การพัฒนาความรูใน
การปฏิบัติงาน 

สำนักปลัด 

8 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสวนตำบล
และพนักงานจาง ผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการและใหบริการ
ประชาชนดีเดน 

เพ่ือสรางขวัญและกำลังใจ
ใหกับบุคลากรท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีอยางมีประสิทธิผล 

พนักงานสวนตำบล 
และพนักงานจาง 

500 500 500 500 500 จำนวน 
บุคลากร 
ท่ีคัดเลือก 

บุคลากรผูปฏิบัติงาน
ดีและมีคุณธรรม            
มีขวัญและกำลังใจ           
ในการปฏิบัติหนาท่ี 

สำนักปลัด 

9 โครงการฝกอบรมธรรมะ เพ่ือฝกอบรมคุณธรรม 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ผูบริหาร  
สมาชิกสภา พนักงาน  
และพนักงานจาง 

3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 

สรางความตระหนัก
ในการปฏิบัติหนาท่ี 

สำนักปลัด 

10 โครงการสำรวจความพึงพอใจของ
ผูรับบริการท่ีมีตอการใหบริการของ 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง 

เพ่ือศึกษาระดับความ 
พึงพอใจในการให 
บริการของอบต.ฯ 

ประชาชนใน 
ตำบลมดแดง  
จำนวน 400 คน 

18,000 18,000 18,000 18,000 18,000 ระดับ 
ความ 
พึงพอใจ 

ทราบถึงระดับความ
พึงพอใจเพ่ือนำมา
ปรับปรุงการให 
บริการของ อบต. 

สำนักปลัด 

11 โครงการจัดทำแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 

เพ่ือปรับปรุงแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพยสินให
เปนปจจุบัน 

แปลงท่ีดินในเขต
ตำบลมดแดง และ
ทรัพยสินของ อบต. 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 พ้ืนท่ี 
Zone  
1 - 5 

การจัดเก็บรายไดมี
ประสิทธิภาพ  

กองคลัง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 6 การสงเสริมสถาบันของชาติและการนำการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารและบริการเพ่ือประโยชนของประชาชน 
5. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารและการบริการประชาชน 
 5.1 แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

12 โครงการติดต้ังประตูรั้วขององคการบริหารสวน
ตำบลมดแดง 

เพ่ือติดต้ังประตูรั้ว
ใหมแทนของเดิม 
ท่ีชำรุด 

จำนวน 1 จุด 60,000 
 

- - - - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการ 

อบต.มีประตูรั้ว       
ท่ีไดมาตรฐานและ
ปลอดภัย 

สำนักปลัด 

13 โครงการปรับปรุงอาคารท่ีทำการองคการบริหาร
สวนตำบลมดแดง 

เพ่ือปรับปรุงอาคาร
ท่ีทำการ  
อบต.มดแดง 

อาคารท่ีทำการ อบต. 50,000 - - 50,000 - อาคารท่ีทำ
การ อบต. 

ตัวอาคารและ 
ภายในอาคารมี 
ความสะอาดพรอม 
ใชงาน และปลอดภัย 

สำนักปลัด 

รวม จำนวน 13 โครงการ   412,000 302,000 302,000 352,000 302,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลติสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ  
    เพ่ือการบริโภคและการสงออก 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกดินตะกอน พรอมกำจัดวัชพืช 
บึงวังพลับ จากสะพานเล่ียงเมืองสาย 357  
ถึงเขตติดตอตำบลโพธ์ิพระยา หมูท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว       
2,300 เมตร 

- - 400,000 - - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบายน้ำ
ไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

๒ โครงการดาดคอนกรีตคูสงน้ำ  
จากบานนายมณเฑียร ฉะออน ถึงท่ีนา 
นายภาคศกร นวมทอง หมูท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว       
700 เมตร 

- - - 500,000 - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบายน้ำ
ไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

3 โครงการดาดคอนกรีตคูสงน้ำ จากบานนกเขา  
ถึงท่ีนานายประสงค เทพวงษ หมูท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว       
170 เมตร 

- - - - 200,000 ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบายน้ำ
ไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

4 โครงการวางทอระบายน้ำใหม หมูท่ี 2 จำนวน 5 จุด ไดแก 
จุดท่ี 1 บริเวณหนาบานนายทวีศักด์ิ กอแกว  
จุดท่ี 2 บริเวณท่ีนานางสวัสด์ิ ศรีสวาง 
จุดท่ี 3 บริเวณท่ีนานายสิงห เพ่ิมพูล 
จุดท่ี 4 บริเวณท่ีนานายประเทือง ศรีวิเชียร 
จุดท่ี 5 บริเวณทางเขาบานนางสมพร สุกใส  
          (ถนนชลประทาน) 

เพ่ือวางทอระบายน้ำ
แทนของเดิมท่ีชำรุด 

จำนวน 5 จุด 
จุดที่ 1 – 4  
ทอระบายนำ้  

∅ 60 ซม. 
จุดที่ 5 
ทอระบายนำ้  

∅ 60 ซม. 

- - - 130,000 - จำนวนจุด 
ท่ีดำเนินการ 
 

สามารถระบายน้ำ
ไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  76 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลติสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ  
    เพ่ือการบริโภคและการสงออก 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

5 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืชจากคู  
บริเวณหนาบานนายขวัญชัย อุบลบาน ถึงท่ีนา 
นายโกวิทย เกิดโพธ์ิ หมูท่ี 3 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
200 เมตร 

- - 15,000 - - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

6 โครงการวางทอระบายน้ำใหม คลอง 1 ซาย 1 ขวา  
(ฝงตะวันตก) บริเวณหนาบานนายพงษศักด์ิ นุชประไพ หมูท่ี 3 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ทอ ∅ 60 ซม. - - - 20,000 - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

7 โครงการดาดเหมือง คสล. จากบริเวณท่ีนา 
นายประดิษฐ ผลวงษ ถึงท่ีนานายประชุม พงษพันธ หมูท่ี 4 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
500 เมตร 

- - - 750,000 - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

8 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช เหมืองสงน้ำ 
จากบึงวังพลับ ถึงบริเวณท่ีนานางจำเรียง เพ่ิมพูล หมูท่ี 4 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว  
1,500 เมตร 

- 50,000 - - - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

9 โครงการกอสรางบานประตูปด-เปดน้ำ บริเวณหนาบาน 
นายทองเหมาะ แกวโต หมูท่ี 4 

เพ่ือกอสรางบาน
ประตูปด-เปดน้ำ 

จำนวน 1 แหง - - - - 80,000 จำนวนแหงท่ี
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

10 โครงการปรับปรุงฝาปด-เปด ประตูน้ำ บริเวณหนาบาน 
นายทองเหมาะ แกวโต หมูท่ี 4 

เพ่ือปรับปรุงฝา 
ปด-เปดประตูน้ำ 

จำนวน 1 แหง - - - - 30,000 จำนวนแหงท่ี
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  77 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลติสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ  
    เพ่ือการบริโภคและการสงออก 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

11 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช  
จากบริเวณบานนางสุก โพธ์ิหอม ถึงบึงวังพลับ หมูท่ี 4 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
1,300 เมตร 

- - 30,000 - - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

12 โครงการกอสรางบานประตูปด-เปด บึงวังพลับ  
บริเวณบานนางสุมาลี วงษสุวรรณ หมูท่ี 4 

เพ่ือกอสราง 
บานประตูปด-เปด 

∅ 100 ซม. 
จำนวน 1 แหง 

- - - 50,000 - จำนวนแหง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

13 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช เหมืองสงน้ำ  
หมูท่ี 4 จากท่ีนานางเฉลียว สุวรรณประทีป ถึงเขตติดตอ  
หมูท่ี 7 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
1,900 เมตร 

- - - 40,000 - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

14 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช เหมืองสงน้ำ 
จากท่ีนานายดิเรก สอดศรี ถึงท่ีนานายประชุม พงษพันธุ  
และแยกลงสระวัดวังพลับใต 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
1,000 เมตร 

- - - - 20,000 ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

15 โครงการวางทอระบายน้ำเพ่ิมเติม จากบริเวณท่ีนา 
นายชัยเดช เจริญพันธุ ถึงบริเวณสามแยกท่ีนา 
นางกุหลาบ พงษเพ็งษ หมูท่ี 5 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

จำนวน 6 จุด 
จุดละ 2 ทอน 

- 120,000 - - - จำนวนจุดท่ี 
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

16 โครงการดาดคอนกรีต บริเวณคลองจากบานนางพนอ สอดศรี 
ถึงบานนายวิรัตน สอดศรี หมูท่ี 5 

เพ่ือดาดคอนกรีต
คลองสงน้ำ 

ระยะทางยาว  
165 เมตร 

- - 350,000 - - ระยะทางท่ี 
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  78 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลติสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ  
    เพ่ือการบริโภคและการสงออก 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

17 โครงการดาดคอนกรีต เหมืองจากบานนายวิรัตน สอดศรี  
ถึงท่ีนา น.ส.เฉล่ีย พุมจันทร หมูท่ี 5 

เพ่ือดาดคอนกรีต
คลองสงน้ำ 

ระยะทางยาว  
300 เมตร 

- - - 450,000 - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

18 โครงการขุดลอกเหมืองสงน้ำจากท่ีนานายคมกฤษ คลายวรรณ 
ถึงท่ีนานายชัด ศรีผาสุก หมูท่ี 5 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
320 เมตร 

- - 6,400 - - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

19 โครงการปรับปรุงบานประตูปด-เปด บริเวณคู 8 หมูท่ี 5 เพ่ือปรับปรุง 
บานประตูปด-เปด 

จำนวน 1 แหง - - 30,000 - - จำนวนแหงท่ี
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

20 โครงการปรับปรุงบานประตูปด-เปด บริเวณคู 9 หมูท่ี 5 เพ่ือปรับปรุง 
บานประตูปด-เปด 

จำนวน 1 แหง - - 30,000 - - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

21 โครงการวางทอระบายน้ำ พรอมถมดินและลงหินคลุก  
จากเหมืองสงน้ำบริเวณบานนางน้ำทิพย จันทรบุญ  
ถึงแมน้ำทาจีน หมูท่ี 6 

เพ่ือวางทอระบาย
น้ำ พรอมถมดิน
และลงหินคลุก 

ทอ ∅ 60 ซม. 
ระยะทางยาว 
100 เมตร 

400,000 - - - - ระยะทางท่ี 
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

22 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืชคลองเรือ  
จากศาลาเอนกประสงค หมูท่ี 3 ถึงคลองท้ิงน้ำบึงวังพลับ 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
900 เมตร 

- - 200,000 - - ระยะทางท่ี 
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  79 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลติสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ  
    เพ่ือการบริโภคและการสงออก 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

23 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช 
จากถนนลาดยางบานระหาร ถึงถนน คสล. หมูท่ี 6  
และแยกคลองท้ิงน้ำขางโรงงานปุยเขียวมรกต 
ถึงบริเวณหัวอุด 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง 
ยาว 2,000 เมตร 
กวางเฉล่ีย 2.00 
เมตร 

110,000 - - - - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

24 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช  
จากคลองชลประทานบริเวณศาลารอรถประจำทาง 
ถึงท่ีนานายสมศักด์ิ ยวนคง หมูท่ี 7 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง 
ยาว 2,000 เมตร 

- 100,000 - - - จำนวนแหงท่ี 
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

25 โครงการดาดเหมือง คสล. จากท่ีนานางประทุม  
สอดศรี ถึงคันคลอง 2 ซาย สองพ่ีนอง หมูท่ี 7 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง 
ยาว 230 เมตร 
กวาง 2 เมตร 

- - - - 460,000 จำนวนแหงท่ี
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

26 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืชและ 
ขนยาย คลองสงน้ำ จากบริเวณบานนาฝา พรายแกว 
ถึงบริเวณท่ีนานางสาคู จันทพร หมูท่ี 7 

เพ่ือปรับปรุงระบบ 
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทาง 
ยาว 1,000 เมตร 
 

- - 50,000 - - ระยะทาง 
ท่ีดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

รวม จำนวน 26 โครงการ   510,000 270,000 1,111,400 1,940,000 790,000    

 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
                                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดไีดมาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  
จากสะพานบริเวณบานนายสุธี รักชาติ  
ถึงบริเวณหนาท่ีทำ อบต.มดแดง  

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 2 

200,000 - - - - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
2 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

บริเวณซอย 9 จากถนนโพธ์ิพระยา-บานกลวย 
ถึงบานนางนงคระวี พลอยสุกใส  

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 3 

- - 200,000 - - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
3 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

บริเวณซอย 2 จากคันคลอง 1 ซาย 1 ขวา 
ถึงบริเวณบานนางปราณี วรรธนบูรณ  

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 3 

- - - 200,000 - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
4 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

บริเวณถนนคันคลอง 1 ซาย 1 ขวา  
ถึงบริเวณบานนายพยนต พงษพันธ 

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 3 

- - - - 200,000 จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
5 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

จากศาลาเอนกประสงคริมบึงวังพลับ  
ถึงสะพาน คสล.  

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 4 

- - 200,000 - - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
                                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดไีดมาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

6 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  
จากบานนางสอน หอมกล่ิน ถึงบาน  
น.ส.ฉลอง เพ่ิมพูล 
  

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 4 

- - - 200,000 - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 

7 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 
บริเวณหนาบานนางจำเรียง จันทรเพ็ญ 
 

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 4 

- - - - 200,000 จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
8 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

บริเวณแยกซอย 11  
 

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 5 

- - - 100,000 - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
9 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

บริเวณถนนลาดยาง ซอย 2  
บานนายโสภา ล้ำเลิศ 

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 5 

- - - 100,000 - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
10 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

บริเวณหนาโรงเรียนวัดวังพลับเหนือ  
(สนามกีฬา) 

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 5 

- - - - 100,000 จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
                                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดไีดมาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

11 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  
จากสามแยกหนาบาน น.ส.เอกสุชา  
คลายวรรณ ถึงบานนายวิฑูรย ปอมสถิต 

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 5 

- - - - 300,000 จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
12 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

บริเวณบานนายทวี มังคุด 
เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 5 

- - - - 20,000 จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
13 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

จากบริเวณขางโรงสีศิริลาภธัญญาพานิช  
ถึงบริเวณทาวิดน้ำแมน้ำทาจีน 

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 3 

- - - 200,000 - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
14 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

จากบริเวณบานนางอำพร หนูทอง ถึงบริเวณ
บานนายวันชาติ ศรีผาสุข 

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 6 

- - - 200,000 - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
15 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

จากบริเวณหนาบานนายสมปอง โพธ์ิหอม ถึง
บริเวณบานนางบัวลอย น่ิมนวล  

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสองสวาง
บริเวณทางสาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 7 

- 300,000 - - - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  83 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
                                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดไีดมาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

16 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ  
จากถนนลาดยาง ถึงบานนายสมหวัง แชมชอย 
 

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสอง
สวางบริเวณทาง
สาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 7 

- - - 100,000 - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
17 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

จากบริเวณท่ีนานายประทุม แชมชอย  
ถึงเขตติดตอตำบลโพธ์ิพระยา 

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสอง
สวางบริเวณทาง
สาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 7 

- - - - 100,000 จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 
18 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟาสาธารณะ 

จากบริเวณบานนางณรัฐนันทน ทิพเอี่ยมสน 
ถึงบริเวณบานนางระเบียบ แชมชอย  

เพ่ือติดต้ังไฟฟาสอง
สวางบริเวณทาง
สาธารณะ 

ทางสาธารณะ 
หมูท่ี 7 

- -  - 35,000 จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการติดต้ัง
ไฟฟาสองสวาง 

ประชาชนมีความ
สะดวกในการ 
สัญจรบนทองถนน 

กองชาง 
กฟอ. 

ศรีประจันต 

รวม จำนวน 18 โครงการ   200,000 300,000 400,000 1,100,000 955,000    

 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  84 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
                                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดไีดมาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบริเวณท่ีนา 
นายมานะ รักอยู ถึงคันบึงวังพลับ หมูท่ี 1 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 400 เมตร 
กวาง 2.50 เมตร 

460,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

2 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบริเวณท่ีนา 
นายสมศักดิ์ เทพวงษ ถึงบริเวณท่ีนา 
นายธนากร นวมทอง หมูท่ี 1 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 408 เมตร 
กวาง 2.50 เมตร 

- 510,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

3 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุกบรเิวณ 
ขางซอย 5 จากถนนโพธ์ิพระยา - บานกลวย ถึง
บริเวณบานนายประทีป แจงโพธ์ิ หมูท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 230 เมตร 
กวาง 2.20 เมตร 

- - 22,500 - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

4 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบริเวณท่ีนา 
นายสุชิน ออนสุวรรณ ถึงบริเวณท่ีนา 
นายอนันต ทวนทอง หมูท่ี 1 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 180 เมตร 
กวาง 2.50 เมตร 

- - 225,000 - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

 
 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
                                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดไีดมาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

5 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก 
จากสะพานเล่ียงเมืองสาย 357  
ถนนเลียบคลอง 1 ซาย 1 ขวา 
 (ฝงตะวันออก) ถึงบริเวณหัวอุด หมูท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทางยาว  
1,800 เมตร  
กวาง 2.30 เมตร 

- - 135,000 - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

6 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก 
จากสะพานเล่ียงเมืองสาย 357  
ถนนเลียบคลอง 1 ซาย 1 ขวา  
(ฝงตะวันตก) ถึงบริเวณหัวอุด หมูท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทางยาว  
1,000 เมตร  
กวาง 2.30 เมตร 

- - - 75,000 - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

7 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก 
จากสะพานเล่ียงเมืองสาย 357 
 (ริมบึงวังพลับฝงตะวันออก) ถึงเขตติดตอ
ตำบลโพธ์ิพระยา หมูท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทางยาว  
1,700 เมตร  
กวาง 2.30 เมตร 

- - - - 127,500 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

8 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก  
จากบริเวณบานนางสุนันท สมสกุล  
ถึงบริเวณท่ีนานายสุเชาว  เสือสกุล หมูท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทางยาว  
700 เมตร  
กวาง 2.20 เมตร 

- - - - 52,500 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
                                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดไีดมาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

9 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก  
จากถนน คสล.เดิม ซอย 29 ถึงบริเวณ
โรงงานผลิตหุน หมูท่ี 2 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทางยาว  
350 เมตร  
กวาง 2.20 เมตร 

26,500 -  - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

10 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก 
จากคันคลอง 1 ซาย 1 ขวา (ฝงตะวันออก) 
บริเวณถนนเล่ียงเมืองสาย 357 ถึงท่ีนานาง
สำอาง ศรีวิเชียร หมูท่ี 2 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทางยาว  
1,570 เมตร  
กวาง 2.50 เมตร 

120,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

11 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนนสายโพธ์ิพระยา-บานกลวย ถึงบริเวณ
บานนางนุชนาฐ พราหมณโต หมูท่ี 2 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทางยาว  
190 เมตร  
กวาง 2.20 เมตร 

- 13,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

12 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก 
จากถนนลาดยางสายวังพลับเหนือ-วังพลับใต
ถึงบริเวณบานนางรจนา ศรีวิเชียร หมูท่ี 2 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทางยาว  
190 เมตร  
กวาง 2.20 เมตร 

- 13,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  87 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
                                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดไีดมาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

13 โครงการกอสรางถนน คสล. จากคลองสงน้ำ 
บริเวณบานนายมงคล ถีระแกว ถึงท่ีนา 
นายประสิทธ์ิ ศรีมะปรางค หมูท่ี 2 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 110 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 

- 149,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

14 โครงการกอสรางถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม 
บริเวณโรงเรียนวัดเสาธงทอง ถึงบริเวณบาน 
นายชั้น พุมจันทร หมูท่ี 2 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 80 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 

- 120,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

15 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก 
จากคันคลอง 1 ซาย 1 ขวา บริเวณท่ีนา 
นายสำรวม ถีระแกว ถึงบริเวณท่ีนา 
นายฉาย นุชสงดี หมูท่ี 2 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทางยาว  
190 เมตร  
กวาง 2.20 เมตร 

- 67,500  - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

16 โครงการกอสรางถนน คสล. จากคันคลอง  
1 ซาย 1 ขวา บริเวณท่ีนานายสำรวม ถีระแกว 
ถึงบริเวณทางแยกเขาบานนายสุชิน วรรณชาลี 
หมูท่ี 2 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 360 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 

- - 500,000 - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
                                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดไีดมาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

17 โครงการกอสรางถนน คสล. จากทางแยก 
เขาบานนายสุชิน วรรณชาลี ถึงบริเวณท่ีนา 
นายฉาย นุชสงดี หมูท่ี 2 

เพ่ือกอสราง 
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 520 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 

- - - 730,000 - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

18 โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากถนน 
สายโพธ์ิพระยา-บานกลวย ถึงบริเวณรานคา 
นางจิราพร ศิริพจน หมูท่ี 2 

เพ่ือปรับปรุง 
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 185 เมตร 
กวาง 5.00 เมตร 

- - - - 650,000 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

19 โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมูท่ี 3 ซอย 2 
ชวงที่ 1 จากที่นานายจำนง ดอกกุหลาบ ถึงคันคลอง 1 ซาย 1 ขวา 
ชวงที่ 2 จากที่นานายนอย ดอกพุด ถึงบริเวณบาน 
           นางปราณี วรรธนบูรณ 

เพ่ือปรับปรุง 
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

จำนวน 2 ชวง 
ช.1 = 3x150 ม. 
ช.2 = 3x370 ม. 

500,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

20 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 12  
จากถนนโพธ์ิพระยา-บานกลวย ถึงแมน้ำทาจีน หมูท่ี 3 

เพ่ือกอสราง 
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 450 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 

220,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

21 โครงการกอสรางถนน คสล. ซอย 11 หมูท่ี 3 เพ่ือกอสราง 
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 230 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 

- 311,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02/1 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
                                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดไีดมาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

22 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากสะพาน คสล. บริเวณ
ท่ีนานายปรีชา นุชประไพ ถึงท่ีนา น.ส.สมใจ เพชรพวงพันธุ หมูท่ี 3 

เพ่ือปรับปรุง
ถนนโดยการลง
หินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 600 เมตร 
กวาง 2.30 เมตร 

- 36,000 - 36,000 - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

23 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากคันคลองชลประทาน 
1 ซาย 1 ขวา (ฝงตะวันตก) บริเวณเขตติดตอหมูท่ี 6 ถึงเขตติดตอ
หมูท่ี 2 บริเวณท่ีนานางสำอาง ศรีวิเชียร  (หมูท่ี 3) 

เพ่ือปรับปรุง
ถนนโดยการลง
หินคลุก 

ระยะทางยาว 
1,300 เมตร 
กวาง 2.30 เมตร 

- 79,000 - 79,000 - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

24 โครงการปรับปรุงไหลทาง ถนน คสล. โดยการลงหินคลุก  
จากถนนโพธ์ิพระยา-บานกลวย ถึงบริเวณบาน  
น.ส.ปราณี วรรธนบูรณ หมูท่ี 3 

เพ่ือปรับปรุง
ไหลทาง 

ระยะทางยาว 
900 เมตร 

- 100,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

25 โครงการปรับปรุงถนน คสล. ซอย 9 หมูท่ี 3  
ชวงท่ี 1 บริเวณบานนายสมชาย วรรธนบูรณ 
ชวงท่ี 2 บริเวณศาลพอปูชาง 

เพ่ือปรับปรุง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทางยาว 
ชวงละ 40 เมตร
กวาง 3.00 เมตร 

- - 150,000 - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

26 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบริเวณท่ีนานางรำพึง จำปาเงิน 
ถึงบริเวณบานนายพะเยาว เฉกแสงทอง หมูท่ี 3 

เพ่ือกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 320 เมตร 
กวาง 2.50 เมตร 

- - 370,000 - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  90 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
                                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดไีดมาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

27 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก  
จากบานนายพงษศักด์ิ นุชประไพ  
ถึงท่ีนานายบุญชวย ออนทิมวงษ หมูท่ี 3 

เพ่ือปรับปรุง
ถนนโดยการ 
ลงหินคลุก 

ระยะทางยาว 
450 เมตร 
กวาง 2.50 เมตร 

- - 35,000 - 35,000 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

28 โครงการกอสราง ถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม  
บริเวณบานนายดิเรก สอดศรี ถึงถนนลาดยางบริเวณ 
ท่ีนานายอุดม แตงหวาน หมูท่ี 4 

เพ่ือกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 200 เมตร  
กวาง 4.00 เมตร 

400,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

29 โครงการกอสราง ถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม 
บริเวณบานนายสมบูรณ ศรีศักดา ถึงท่ีนานายสมเกียรติ แชมชอย 
หมูท่ี 4 

เพ่ือกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 340 เมตร  
กวาง 2.30 เมตร 

- 300,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

30 โครงการขยายถนน คสล. ทางเขาหมูนาลิง หมูท่ี 4 เพ่ือขยายถนน
คอนกรีตเสริม
เหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 214 เมตร 
กวาง 1 เมตร 

- 97,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

31 โครงการกอสรางถนน คสล. จากแยกบานนายวินัย สอดศรี 
บริเวณท่ีนานางบรรเจิด แตงหวาน ถึงบริเวณบานนายมน เช้ือศรี 
หมูท่ี 4 

เพ่ือกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 400 เมตร  
กวาง 2.50 เมตร 

- - 470,000 - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  91 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
                                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดไีดมาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

32 โครงการกอสรางถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม บริเวณท่ีนา 
นางบรรเจิด แตงหวาน ถึงบริเวณท่ีนานางจำเรียง เพ่ิมพูน  
หมูท่ี 4 (ช.1/2) 

เพ่ือกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 400 เมตร 
กวาง 2.50 เมตร 

- - - 470,000 - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

33 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบริเวณท่ีนานางจำเรียง เพ่ิมพูน 
ถึงบริเวณท่ีนานายเสวย หนูทอง หมูท่ี 4 (ช. 2/2) 

เพ่ือกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 270 เมตร 
กวาง 2.50 เมตร 

- - - - 320,000 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

34 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมูท่ี 4  
จากถนน คสล.เดิม หมูท่ี 2 ตำบลบางงาม ถึงหมูท่ี 7  
ตำบลมดแดง 

เพ่ือปรับปรุง
ถนนโดยการ 
ลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 400 เมตร 
กวาง 2.20 เมตร 

- - - - 27,000 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

35 โครงการเสริมถนนดินพรอมลงหินคลุก จากถนน คสล.เดิม  
บึงวังพลับ บริเวณบานนางสุมาลี วงษสุวรรณ ถึงบริเวณบาน 
นางสมหมาย อุนยศ หมูท่ี 4 

เพ่ือเสริมถนน
ดินพรอมลง 
หินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 200 เมตร 

- - - - 80,000 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

36 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก หมูท่ี 4 
คันคลอง 2 ซาย 1 ขวา จากสะพาน คสล.บริเวณหนาบาน 
นายเสมียน ตูแกว ถึงเขตติดตอตำบลบางงาม (ชลประทาน) 

เพ่ือปรับปรุง
ถนนโดยการ 
ลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 950 เมตร 
กวาง 2.30 เมตร 

75,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  92 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
                                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดไีดมาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

37 โครงการกอสรางถนน คสล. จากท่ีนานายนิรันดร นวมทอง  
ถึงถนนลาดยาง (กลางทุง) หมูท่ี 4 

เพ่ือกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 120 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 

- - - - 180,000 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

38 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนนลาดยาง  
ถึงบริเวณบาน น.ส.สายฝน ลำไย หมูท่ี 4 

เพ่ือปรับปรุง
ถนนโดยการ 
ลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 130 เมตร 
กวาง 2.20 เมตร 

- - - - 12,000 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

39 โครงการกอสรางถนน คสล. จากถนนคสล.เดิม  
บริเวณท่ีนานางประภา โพธ์ิพันธุ ถึงถนน คสล.เดิม  
บริเวณท่ีนานายบรรเจิด พงษเพ็ง หมูท่ี 5 

เพ่ือกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 255 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 

385,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

40 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากท่ีนา 
นายวิรัตน คลายวรรณ ถึงท่ีนานายชำนาญ หนูทอง หมูท่ี 5 

เพ่ือปรับปรุง
ถนนโดยการ 
ลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 125 เมตร 
กวาง 2.20 เมตร 

7,600 - 7,600 - 7,600 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

41 โครงการกอสรางถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม บริเวณท่ีนา 
นายวิรัตน คลายวรรณ ถึงบริเวณท่ีนานายเนือง หนูทอง หมูท่ี 5 
(ตรวจสอบเอกสารสิทธ์ิ) 

เพ่ือกอสราง
ถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 65 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 

100,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  93 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
                                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดไีดมาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

42 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากสวนมะมวง 
นายสำเร็จ นวมทอง ถึงท่ีนานายบุญเกิด แชมชอย หมูท่ี 5 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 290 เมตร 
กวาง 2.20 เมตร 

18,000 - 18,000 - 18,000 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

43 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากท่ีนา 
นางคำปุน ศรีบุญเพ็ง ถึงท่ีนานายสมนึก หนูทอง หมูท่ี 5 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 170 เมตร 
กวาง 2.20 เมตร 

11,000 - 11,000 - 11,000 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

44 โครงการขยายผิวจราจร โดยการถมดินพรอมลงหินคลุก  
จากบริเวณท่ีนานายชัยเดช เจริญพันธุ ถึงสามแยกบริเวณ 
ท่ีนานางกุหลาบ พงษเพ็ง หมูท่ี 5 

เพ่ือขยายผิวจราจร
โดยการถมดิน
พรอมลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 595 เมตร 
กวาง 1.50 เมตร 

- 500,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

45 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณท่ีนา
นายทวี มังคุด ถึงบริเวณท่ีนานางพนารัตน คลายวรรณ  
หมูท่ี 5 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 170 เมตร 
กวาง 2.20 เมตร 

- 8,000 - 8,000 - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

46 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก  
จากคันคลองท้ิงน้ำบึงระหาร ถึงคลองท้ิงน้ำบึงวังพลับ  
(ฝงตะวันออก) ขางโรงงานปุยเขียวมรกต หมูท่ี 6 

เพ่ือปรับปรุงถนน
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทางยาว 
1,800 เมตร 
กวาง 2.30 เมตร 

135,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  94 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
                                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดไีดมาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

47 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากคันคลองท้ิงน้ำ 
บริเวณท่ีนานายวิชัย พลายระหาร ถึงบริเวณท่ีนา 
นายดำรงค เกตุแกว หมูท่ี 6 (นาชางเหนง) 

เพ่ือปรับปรุงถนน 
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 600 เมตร 
กวาง 2.20 เมตร 

52,500 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

48 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก  
จากบริเวณบานนายพงษศักด์ิ นุชประไพ ถึงบริเวณ 
ท่ีนานายบุญชวย ออนทิมวงษ หมูท่ี 6 

เพ่ือปรับปรุงถนน 
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 420 เมตร 
กวาง 2.20 เมตร 

 37,500  -  ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

49 โครงการปรับปรุงถนน คสล. จากแยกท่ีนา 
นายแทน พวงมาลัย ถึงท่ีนานางเรียม เฉิดฉันท  
(ฝงตะวันตก บึงระหาร) หมูท่ี 6 

เพ่ือปรับปรุงถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 200 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 

- 360,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

50 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล.เดิม 
บริเวณท่ีนา น.ส.อารี ดอกตาลยงค ถึงบริเวณท่ีนา 
นางประยงค แนบเนียน หมูท่ี 6 

เพ่ือปรับปรุงถนน 
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 550 เมตร 
กวาง 2.20 เมตร 

- 37,000 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

51 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบริเวณท่ีนา 
นายประสิทธ์ิ พลายระหาร ถึงบริเวณท่ีนา 
นายมนัส พวงดอกไม หมูท่ี 6 

เพ่ือกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 220 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 

- - 310,000 - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  95 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
                                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดไีดมาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

52 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก 
จากคันคลอง 1 ซาย 1 ขวา (ฝงตะวันตก) ถึงบริเวณท่ีนา 
นายมนัส พวงดอกไม หมูท่ี 6 

เพ่ือปรับปรุงถนน 
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทางยาว 
1,200 เมตร 
กวาง 2.20 เมตร 

- - 80,000 - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

53 โครงการกอสรางถนน คสล.จากถนนโพธ์ิพระยา - บานกลวย 
บริเวณบานนางบุญปลูก เขียนดี ถึงบริเวณท่ีนา 
นางแตงออน ศรีดอกไม หมูท่ี 6 (ช.1/2) 

เพ่ือกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 400 เมตร 
กวาง 2.50 เมตร 

- - - 470,000 - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

54 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบริเวณท่ีนา 
นางแตงออน ศรีดอกไม ถึงบริเวณท่ีนานายสนิท คลายวรรณ 
หมูท่ี 6 (ช.2/2) 

เพ่ือกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 400 เมตร 
กวาง 2.50 เมตร 

- - - - 470,000 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

55 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบริเวณคันคลอง 2 ซาย  
1 ขวา ถึงบริเวณสวนมะมวงนายสมิต ตูแกว หมูท่ี 7 

เพ่ือกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 500 เมตร 
กวาง 3.00 เมตร 

750,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

56 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล.เดิม 
ถึงบริเวณท่ีนานางฝา พรายแกว หมูท่ี 7 
(ตรงขามบานนางสำราญ ทวนเงิน) 

เพ่ือกอสรางถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 220 เมตร 
กวาง 2.20 เมตร 

- 20,000 - 20,000 - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  96 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
                                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดไีดมาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

57 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณ 
ท่ีนานายสมิต ตูแกว ถึงถนน คสล.เดิม หมูท่ี 7 

เพ่ือปรับปรุงถนน 
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทางยาว  
2,200 เมตร  
กวาง 2.20 เมตร 

- 90,000 - 90,000 - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

58 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก  
จากท่ีนานายนิรันดร นวมทอง ถึงบริเวณท่ีนา 
นายสายชล แชมชอย หมูท่ี 7 

เพ่ือปรับปรุงถนน 
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 300 เมตร  
กวาง 2.20 เมตร 

- 20,000 - 20,000 - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

59 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก   
จากบริเวณท่ีนานายทรงกรด ทวนเงิน ถึงบริเวณ 
ท่ีนานายชัยเดช เจริญพันธ  หมูท่ี 7  

เพ่ือปรับปรุงถนน 
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 220 เมตร  
กวาง 2.20 เมตร 

- 12,000 - 12,000 - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

60 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก   
จากบริเวณท่ีนานายวิชัย นวมทอง  
ถึงสวนมะมวงนายสมศักดิ์ ยวนคง หมูท่ี 7 

เพ่ือปรับปรุงถนน 
โดยการลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 100 เมตร  
กวาง 2.20 เมตร 

- - 7,000 - 7,000 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
                                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดไีดมาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

61 โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก   
จากบริเวณท่ีนานายเสนาะ แชมชอย  
ถึงบริเวณท่ีนานายสำอางค พรายแกว  
หมูท่ี 7  

เพ่ือปรับปรุง 
ถนนโดยการ 
ลงหินคลุก 

ระยะทาง 
ยาว 550 เมตร  
กวาง 2.20 เมตร 

- - 37,000 - 37,000 ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
 

รวม จำนวน 61 โครงการ   3,260,600 2,880,000 2,378,100 2,010,000 2,034,600    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี   

เพ่ือจัดกิจกรรมในการสงเสริม
และความรู และควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ี หมูท่ี 1 
บานมดแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับความรู 
และไมเปนโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

2 อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหา 
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี 

เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค  
ใหความรูในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด 

เด็กและ
เยาวชนในพ้ืนท่ี 
หมูท่ี 1  
บานมดแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนไดรับ
ความรู และหางไกลจาก
ยาเสพติด 

กอง

สาธารณสุขฯ 

3 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี   

เพ่ือจัดกิจกรรมในการสงเสริม
และความรู และควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ี หมูท่ี 2 
บานมดแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับความรู 
และไมเปนโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

4 อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาลใน
โรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี 

เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมและให
ความรูดานสุขาภิบาล 
ในโรงเรียนและชุมชน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ี หมูท่ี 2 
บานมดแดง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับความรู 
และรวมกันสงเสริม
สุขาภิบาลใหกับ
โรงเรียนและชุมชน 

กอง

สาธารณสุขฯ 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

5 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี   

เพ่ือจัดกิจกรรมในการสงเสริม
และความรู และควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ี หมูท่ี 3  
บานกระดาษ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับความรู 
และไมเปนโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

6 อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาล 
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมและให
ความรูดานสุขาภิบาล 
ในโรงเรียนและชุมชน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ี หมูท่ี 3  
บานกระดาษ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับความรู 
และไมเปนโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

7 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี   

เพ่ือจัดกิจกรรมในการสงเสริม
และความรู และควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ี หมูท่ี 4  
บานวังพลับใต 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนไดรับ
ความรู และหางไกลจาก
ยาเสพติด 

กอง

สาธารณสุขฯ 

8 อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาล 
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมและให
ความรูดานสุขาภิบาล 
ในโรงเรียนและชุมชน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ี หมูท่ี 4  
บานวังพลับใต 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับความรู 
และไมเปนโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  100 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

9 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี   

เพ่ือจัดกิจกรรมในการสงเสริม
และความรู และควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ี หมูท่ี 5  
บานวังพลับ
เหนือ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับความรู 
และไมเปนโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

10 อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาล 
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมและให
ความรูดานสุขาภิบาล 
ในโรงเรียนและชุมชน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ี หมูท่ี 5  
บานวังพลับ
เหนือ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับความรู 
และไมเปนโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

11 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี   

เพ่ือจัดกิจกรรมในการสงเสริม
และความรู และควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ี หมูท่ี 6 
บานศรีจันต 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนไดรับ
ความรู และหางไกลจาก
ยาเสพติด 

กอง

สาธารณสุขฯ 

12 อุดหนุนโครงการการพัฒนาระบบสุขาภิบาล 
ในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระกนิษฐา 
ธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

เพ่ือจัดกิจกรรมสงเสริมและให
ความรูดานสุขาภิบาล 
ในโรงเรียนและชุมชน 

ประชาชนใน
พ้ืนท่ี หมูท่ี 6 
บานศรีจันต 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวนผูเขารวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนไดรับ
ความรู และหางไกลจาก
ยาเสพติด 

กอง

สาธารณสุขฯ 

 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  101 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 3.1 แผนงานสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

13 อุดหนุนโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน 
ตามพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี   

เพ่ือจัดกิจกรรมในการ
สงเสริมและความรู และ
ควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

ประชาชน 
ในพ้ืนท่ี หมูท่ี 7  
บานวังพลับใต 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับความรู 
และไมเปนโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

14 อุดหนุนโครงการรณรงคและแกไขปญหา 
ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 
ในทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  
สิริวัฒนาพรรณวดี 

เพ่ือจัดกิจกรรมรณรงค  
ใหความรูในการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด 

เด็กและเยาวชน
ในพ้ืนท่ี หมูท่ี 7  
บานวังพลับใต 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 

ประชาชนไดรับความรู 
และไมเปนโรคขาดสาร
ไอโอดีน 

กอง

สาธารณสุขฯ 

รวม จำนวน 14 โครงการ   140,000 140,000 140,000 140,000 140,000    

 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/1 



แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  102 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมูบานและแผนพัฒนาชุมชน 

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

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการจัดซ้ือสัญญาณไฟ
กระพริบพลังงานแสงอาทิตย
พรอมติดต้ัง 

เพ่ือติดต้ังสัญญาณ
ไฟกระพริบ  

จำนวน 2 จุด ไดแก 
จุดท่ี 1 บริเวณหนาวัดศรีจันต หมูท่ี 6 
จุดท่ี 2 บริเวณซอย 4 หมูท่ี 6 

56,000 - - - - จำนวนจุด 
ท่ีดำเนิน 
การติดต้ัง 

เกิดความระมัด 
ระวัง และมี 
ความปลอดภัย 

สำนักปลัด 
(คาที่ดินและ
ส่ิงปลูกสราง) 

2 โครงการจัดซ้ือสัญญาณไฟ
กระพริบจำกัดความเร็วพลังงาน
แสงอาทิตย พรอมติดต้ัง 

เพ่ือติดต้ังสัญญาณ
ไฟกระพริบจำกัด
ความเร็ว 

จำนวน 1 จุด ไดแก 
บริเวณหนาบานนายพงษศักด์ิ นุชประไพ หมูท่ี 3 

30,000 - - - - จำนวนจุด 
ท่ีดำเนิน 
การติดต้ัง 

เกิดความระมัด 
ระวัง และมี 
ความปลอดภัย 

สำนักปลัด 
(คาที่ดินและ
ส่ิงปลูกสราง) 

3 โครงการจัดซ้ือกระจกโคง 
สำหรับทางแยก พรอมติดต้ัง  
ชนิดสแตนเลส 

เพ่ือติดต้ังกระจก
โคงสำหรับทางแยก 

จำนวน 4 จุด ไดแก 
จุดท่ี 1 บริเวณซอย 23 หมูท่ี 2 
จุดท่ี 2 บริเวณโคงบานนายทวี ดอกเข็ม หมูท่ี 3 
จุดท่ี 3 บริเวณโคงบานนายเคล่ือน แกวเจริญ หมูท่ี 3 
จุดท่ี 4 บริเวณโคงซอย 11 หมูท่ี 3 

80,000 - - - - จำนวนจุด 
ท่ีดำเนิน 
การติดต้ัง 

เกิดความระมัด 
ระวัง และมี 
ความปลอดภัย 

สำนักปลัด 
(คาที่ดินและ
ส่ิงปลูกสราง) 

รวม จำนวน 3 โครงการ   166,000 - - - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลติสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ  
    เพ่ือการบริโภคและการสงออก 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช 
จากเขตติดตอตำบลโพธ์ิพระยา ถึงบริเวณหนา 
วัดนอยชมพู (หมูท่ี 1,2,3 และ 6) 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
6,090 เมตร 
กวาง 7 เมตร 

990,000 990,000 990,000 990,000 990,000 ระยะทางท่ี
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

๒ โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช 
จากโรงงานปุยเขียวมรกต ถึงบริเวณหัวอุด 
 (หมูท่ี 1,2,3 และ 6) 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
2,500 เมตร 
กวาง 4 เมตร 

310,000 310,000 310,000 310,000 310,000 ระยะทางท่ี
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

3 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช 
จากบริเวณหัวอุด ถึงเช็ควัดละหาร  
(หมูท่ี 1,2,3 และ 6) 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
3,500 เมตร 
กวาง 5 เมตร 

410,000 410,000 410,000 410,000 410,000 ระยะทางท่ี
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

4 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช 
จากบานายธวัช เข็มเพ็ชร ถึงบริเวณท่ีนา 
นายบรรจง นวมทอง หมูท่ี 1 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
1,800 เมตร 
กวาง 2 เมตร 

110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ระยะทางท่ี
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

5 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช  
จากถนน คสล.บึงระหาร ถึงคันบึงวังพลับ  
(หมูท่ี 3 และ 6) 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
1,700 เมตร 
กวาง 5 เมตร 

240,000 240,000 240,000 240,000 240,000 ระยะทางท่ี
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
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แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) | องคการบริหารสวนตำบลมดแดง  104 

 

รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การเพ่ิมศักยภาพการผลติสินคาเกษตรและอุตสาหกรรมใหไดมาตรฐาน เพ่ือการแขงขันทางการคาและการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผลผลติทางการเกษตร อุตสาหกรรม เกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม การแปรรูปและผลติภณัฑ  
    เพ่ือการบริโภคและการสงออก 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการเกษตร 
 1.1 แผนงานการเกษตร 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 

เปาหมาย 
(ผลผลิต
ของ

โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอ
บหลัก 

๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

6 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช 
จากบริเวณคอคอดบึงวังพลับ หมูท่ี 4 ถึง
บริเวณสะพานเล่ียงเมืองสาย 357  
(หมูท่ี 4, 5 และ 7) 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
3,000 เมตร  
กวางเฉล่ีย 
25.เมตร 

5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 ระยะทางท่ี
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

7 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช 
จากสะพาน คสล.เขตติดตอตำบลบางงาม ถึง
เขตติดตอตำบลหวยวังทอง (คลองชายราง) 
หมูท่ี 7 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
2,100 เมตร  
กวางเฉล่ีย  
10 เมตร 

490,000 490,000 490,000 490,000 490,000 ระยะทางท่ี
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

8 โครงการขุดลอกดินตะกอนพรอมกำจัดวัชพืช 
จากเขตติดตอตำบลบางงาม ถึงบริเวณถนน
เล่ียงเมืองสาย 357 

เพ่ือปรับปรุงระบบ
สงน้ำและระบายน้ำ
เพ่ือการเกษตร 

ระยะทางยาว 
3,300 เมตร  
กวางเฉล่ีย  
5 เมตร 

450,000 450,000 450,000 450,000 450,000 ระยะทางท่ี
ดำเนินการ 

สามารถระบาย
น้ำไดสะดวกขึ้น 

กองชาง 
 

รวม จำนวน 8 โครงการ   8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000 8,000,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาการทองเท่ียวและการกีฬาเพ่ือสรางมลูคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  
                                       ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 การสงเสริมคณุภาพสิ่งแวดลอมควบคูกับอนุรักษทรัพยากรธรรมชาตสิูความยั่งยืน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 1 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
                                                                                                 ยุทธศาสตรท่ี 7 การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคใหอยูในเกณฑท่ีดไีดมาตรฐาน 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหลงทองเท่ียว 
 2.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบริเวณท่ี
นานายประสงค เทพวงษ ถึงท่ีนา 
นายสมยศ เดชอุม หมูท่ี 1 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 930 เมตร 
กวาง 2.50 เมตร 

- 1,162,500 - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
(แผนชุมชน) 

 

2 โครงการปรับปรุงถนน คสล.รมิบึงวังพลับ 
จากบริเวณถนนลาดยาง ถึงบริเวณ 
ถนนเลี่ยงเมืองสาย 357 หมูท่ี 5 

เพ่ือปรับปรุง 
ถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ 

ระยะทาง 
ยาว 2,000 เมตร 
กวาง 4.00 เมตร 

500,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
ชลประทาน 
(แผนชุมชน) 

3 โครงการกอสรางถนน คสล. จากบริเวณ 
ท่ีนานายบุญชวย ออนทิมวงษ ถึงบริเวณ
แยกท่ีนานายบรรเจิด วงษจันทร หมูท่ี 6 

เพ่ือกอสรางถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 550 เมตร 
กวาง 2.50 เมตร 

700,000 - - - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
(แผนชุมชน) 

 

4 โครงการปรับปรุงถนน คสล.  
จากบานนายเปล้ือง ตูแกว  
ถึงคันคลอง 2 ซาย สองพ่ีนอง หมูท่ี 7 

เพ่ือปรับปรุงถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

ระยะทาง 
ยาว 1,700 เมตร 
กวาง 4.00 เมตร 

- - 1,000,000 - - ความยาว 
ของถนน 

มีเสนทางสัญจร 
ไปมาท่ีสะดวก
และไดมาตรฐาน 

กองชาง 
(แผนชุมชน) 

 

รวม จำนวน 4 โครงการ   1,200,000 1,162,500 1,000,000 - -    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน     
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

3.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการเด็กตำบลมดแดงวายน้ำ
เปน เลนน้ำได โตไปไมจมน้ำ 

เพ่ือจัดฝกอบรมสอนการ
วายน้ำใหกับเด็กและ
เยาวชน 

เด็กและเยาวชน 
ปละ 10 รุน  
รุนละ 20 คน 

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชน สามารถ
เอาชีวิตรอดจากการจมน้ำ  
 

กองการศึกษาฯ 
/สปสช. 

อบต.มดแดง 
2 โครงการสงเสริมเด็กและเยาวชน

ขับขี่ปลอดภัยถูกกฎจราจร ลด
ความเส่ียง อุบัติเหตุ 

เพ่ือรณรงคใหเกิดการขับขี่
ท่ีปลอดภัย ลดอุบัติเหตุ 

เด็กและเยาวชน 
ผูปกครอง 
จำนวน 50 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 

เด็กและเยาวชนมีทักษะ
ในการขับขี่ยานยนตท่ีดี 

กองการศึกษาฯ 
/สปสช. 

อบต.มดแดง 
3 โครงการติดต้ังกลอง CCTV บริเวณ

จุดเส่ียงภัยในพ้ืนท่ีตำบลมดแดง 
เพ่ือติดต้ังกลอง CCTV 
พรอมเครื่องบันทึกภาพ
อัตโนมัติ และอุปกรณ 
ในการติดต้ัง 

จุดเส่ียงภัยภาย 
ในพ้ืนท่ีตำบล 
มดแดง 

- - - 10,000,000 - จำนวนจุดท่ี
ดำเนินการ
ติดต้ัง 

เพ่ือเฝาระวังตรวจสอบ
การเกิดอุบัติเหตุและ
อาชญากรรมในพ้ืนท่ี 

สำนักปลัด 
/กรมสงเสริมฯ 

รวม จำนวน 3 โครงการ   300,000 300,000 300,000 10,300,000 300,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี ยุทธศาสตรท่ี 3 การยกระดับคณุภาพชีวิต และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน     
3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานคณุภาพชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

3.4 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

๑ โครงการปองกันและแกไขปญหา
การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 
การต้ังครรภในวัยรุน 

เพ่ือจัดฝกอบรมใหความรูถึง
ปญหาการมีเพศสัมพันธกอน
วัยอันควรและการต้ังครรภใน
วัยรุน 

ประชาชน 
ครอบครัว  
วัยรุนในพ้ืนท่ี
ตำบลมดแดง 

9,000 9,000 9,000 9,000 9,000 จำนวน
ผูเขารวม
โครงการ 

เกิดความเขมแข็งใน
ครอบครัว มีความเขาใจและ
ความอบอุนในครอบครัว 

สำนักปลัด 
/สปสช. 

อบต.มดแดง 

รวม จำนวน 1 โครงการ   9,000 9,000 9,000 9,000 9,000    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/2 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 

สำหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาดานการทองเท่ียวและการกีฬา เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
                                              ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การยกระดับคณุภาพชีวิตของประชาชน 

ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี  
   ยุทธศาสตรท่ี 2 การเสริมสรางและพัฒนาการทองเท่ียวโดยการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหเกิดความสมดุล 
   ยุทธศาสตรท่ี 4 การขยายฐานโอกาสใหคุณภาพในการศึกษาทุกระดับใหตรงกับความตองการประชาชน 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
 4.1 แผนงานการศึกษา 

ท่ี โครงการ วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณ 
ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลท่ีคาดวา 
จะไดรับ 

หนวยงาน 
รับผิดชอบ 

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 โครงการเด็กปฐมวัย สุขภาพดี 
ปลอดภัย มีพัฒนาการสมวัย 

เพ่ือสงเสริมสุขภาพ 
เด็กปฐมวัย 

เด็กนักเรียน  
สังกัด ศพด.  
จำนวน 70 คน 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จำนวน 
นักเรียน ศพด. 

เด็กมีสุขภาพแข็งแรง  
มีพัฒนาการดานรางกาย 
ท่ีเหมาะสมตามวัย 

กองการศึกษาฯ 
/สปสช.อบต.มดแดง 

2 โครงการเฝาระวังโรคติดตอ 
ในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

เพ่ือเฝาระวัง ในการ
ปองกันโรคติดตอ 
ในเด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียน  
สังกัด ศพด.  
จำนวน 70 คน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จำนวน 
นักเรียน ศพด. 

ปองกันและระงับการเกิด
โรคติดตอของเด็กนักเรียน 

กองการศึกษาฯ 
/สปสช.อบต.มดแดง 

รวม จำนวน 2 โครงการ   70,000 70,000 70,000 70,000 70,000    

 
 
 
 
 

แบบ ผ. 02/2 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

1 บริหาร 
งานท่ัวไป 

คา
ครุภณัฑ 

ครุภณัฑ
โฆษณาและ
เผยแพร 

เพ่ือจัดซื้อพรอมตดิตั้ง
เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร และ
จอรับภาพ สำหรับหอง
ประชุม อบต.มดแดง 

1. เครื่องมลัตมิีเดียโปรเจคเตอร ระดับ XGA  
    ขนาด 5,000 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง  
    พรอมติดตั้ง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

70,000 - - - - สำนักปลดั 

2. จอรับภาพ ชนิดมอเตอรไฟฟา  
    ขนาดเสนทแยงมุม 180 น้ิว จำนวน 1 จอ  
    พรอมติดตั้ง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

40,000 - - - - สำนักปลดั 

ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง 
ใชในงานราชการ 

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตนั  
    ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ำกวา 2,400 ซซีี  
    หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ำกวา 110 กิโลวัตต  
    ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบ้ิลแค็บ จำนวน 1 คัน 

- 854,000 - - - กองคลัง 

2 เคหะและ 
ชุมชน 

คา
ครุภณัฑ 

ครุภณัฑ
ยานพาหนะ
และขนสง 

เพ่ือจัดซ้ือครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง 
ใชในงานราชการ 

1. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตนั  
    ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ำกวา 2,400 ซซีี  
    หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ำกวา 110 กิโลวัตต  
    ขับเคลื่อน 2 ลอ แบบดับเบ้ิลแค็บ จำนวน 1 คัน 

854,000 - - - - กองชาง 

2. รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ลอ  
    ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ำกวา 6,000 ซซีี  
    หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ำกวา 170 กิโลวัตต  
    แบบอัดทาย จำนวน 1 คัน 

- - 2,400,000 - - กอง
สาธารณสุขฯ 

ครุภณัฑ 
การเกษตร 

เพ่ือจัดซ้ือเครื่องพนหมอก
ควันสำหรับกำจัดยุง 

1. เครื่องพนหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง 

    (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

- - 118,000 - - กอง
สาธารณสุขฯ 

แบบ ผ. 03 
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บัญชีครุภัณฑ 
แผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 

องคการบริหารสวนตำบลมดแดง อำเภอศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ท่ี แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค 
เปาหมาย 

(ผลผลิตของครภุัณฑ) 

งบประมาณ หนวยงาน 
รับผิดชอบ

หลัก 
๒๕๖๖ 
(บาท) 

๒๕๖๗ 
(บาท) 

๒๕๖๘ 
(บาท) 

๒๕๖๙ 
(บาท) 

๒๕๗๐ 
(บาท) 

3 การศึกษา คา
ครุภณัฑ 

ครุภณัฑ
วิทยาศาสตร
และ
การแพทย 

เพ่ือใชช่ังน้ำหนัก 
และวัดสวนสวน
ของ นักเรียน 
ศพด. 

1. เครื่องช่ังน้ำหนักแบบดิจติอลพรอมท่ีวัดสวนสูง  
    จำนวน 2 เครื่อง  
    (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภณัฑ) 

40,000 - - - - กอง
การศึกษาฯ 

4 การพาณิชย คา
ครุภณัฑ 

ครุภณัฑ
การเกษตร 

เพ่ือจัดซื้อครภุัณฑ
แทนครุภัณฑเดมิ  
ท่ีชำรุด 

1. เครื่องปมน้ำประปา (ซัมเมอรส) ขนาด 5 แรงมา 
    จำนวน 10 เครื่อง  
    (ปงบประมาณละ 2 เครื่อง ในกรณีเครื่องเดมิ    
    ชำรุดไมสามารถใชงานได) 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 กองชาง 
กิจการประปา 

รวมงบประมาณ 1,104,000 954,000 2,618,000 100,000 100,000  

แบบ ผ. 03 
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สวนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

 
1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร  
   ในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินนั้น จะตองมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยจะตองติดตามและ
ประเมินยุทธศาสตร และในการประเมินแผนนั้นจะตองดำเนินการประเมินคุณภาพของยุทธศาสตรการพัฒนาตามแนว
ทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือสอดคลองแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 0810.3/ว 7467 ลงวันท่ี 14 ธันวาคม 2563  เรื่อง แนวทางการจัดทำ
แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (พ.ศ. 2566 – 2570)  
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น  ประกอบดวย 
 1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 20 คะแนน 
 1. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 คะแนน 
 1. ยุทธศาสตร 60 คะแนน ประกอบดวย 
 (1)  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 10 คะแนน 
 (2)  ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด 10 คะแนน 
 (3)  ยุทธศาสตรจังหวัด 10 คะแนน 
 (4)  วิสัยทัศน  5 คะแนน 
 (5)  กลยุทธ 5 คะแนน 
 (6)  เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ  5 คะแนน 
 (7)  จุดยืนทางยุทธศาสตร 5 คะแนน 
 (8)  แผนงาน 5 คะแนน 
 (9)  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม 5 คะแนน  
 คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน) 
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ขอมูลสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 20 
2. การวิเคราะหสภาวการณและศักยภาพ 20 
3. ยุทธศาสตร ประกอบดวย 60 
    3.1 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (10) 
    3.2 ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัด (10) 
    3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด (10) 
    3.4 วิสัยทัศน (5) 
    3.5 กลยุทธ  (5) 
    3.6 เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธ (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร (5) 
    3.8 แผนงาน (5) 
    3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรในภาพรวม (5) 

รวมคะแนน 100 
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 แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร เพ่ือ
ความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
1.ขอมูลสภาพท่ัวไปและ
ขอมูลพ้ืนฐานขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) ขอมูลเก่ียวกับดานกายภาพ เชน ท่ีตั้งของหมูบาน/ชุมชน/ตำบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหลงน้ำ ลักษณะของไม/ปาไม ฯลฯ ดานการเมือง/การปกครอง เชน 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ  

20 
(3) 
 
 
 

 

(2) ขอมูลเก่ียวกับดานการเมือง/การปกครอง เชน เขตการปกครอง 
การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เชน  ขอมูลเก่ียวกับจำนวนประชากร และ
ชวงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ 

(2) 
 

 

(3 ) ขอมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เชน การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห ฯลฯ  

(2)  

(4) ขอมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เชน การคมนาคมขนสง การ
ไฟฟา การประปา  โทรศัพท ฯลฯ 

(2)  

(5) ขอมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เชน การเกษตร การประมง การปศุ
สัตว การบริการ การทองเท่ียว อุตสาหกรรม การพาณิชย/กลุมอาชีพ 
แรงงาน ฯลฯ  

(2) 
 

 

(6) ขอมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน การนับถือศาสนา 
ประเพณีและงานประจำป ภูมิปญญาทองถ่ิน ภาษาถ่ิน สินคาพ้ืนเมือง
และของท่ีระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) 
 

 

(7) ขอมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน น้ำ ปาไม ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) 
 

 

(8) การสำรวจและจัดเก็บขอมูลเพ่ือการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินหรือ
การใชขอมูล จปฐ. 

(2)  

(9) การประชุมประชาคมทองถ่ิน รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการ
ประชุมประชาคมทองถ่ิน โดยใชกระบวนการรวมคิด  รวมทำ รวม
ตัดสินใจ รวมตรวจสอบ รวมรับประโยชน รวมแกปญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู เพ่ือแกปญหาสำหรับการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจ
หนาท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(3)  

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห
สภาวการณและศักยภาพ 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
(1) การวิเคราะหท่ีครอบคลุมความเช่ือมโยง ความสอดคลองยุทธศาสตร
จังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขต
จังหวัด ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน นโยบายของ
ผูบริหารทองถ่ิน รวมถึงความเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ Thailand 4.0  

20 
(5 ) 

 

(2) การวิเคราะหการใชผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช 
ผลของการบังคับใช สภาพการณท่ีเกิดข้ึนตอการพัฒนาทองถ่ิน 

(3)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

2. การวิเคราะห
สภาวการณและศักยภาพ 
(ตอ) 

(3) การวิเคราะหทางสังคม เชน ดานแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปญหายาเสพติด  เทคโนโลยี  จารีต 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ิน เปนตน 

(3)  

(4) การวิเคราะหทางเศรษฐกิจ ขอมูลดานรายไดครัวเรือน การสงเสริม
อาชีพ กลุมอาชีพ กลุมทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุมตางๆ สภาพ
ทางเศรษฐกิจและความเปนอยูท่ัวไป เปนตน 

(3)  

(5 ) การวิเคราะหสิ่ งแวดลอม พ้ืนท่ีสี เขียว ธรรมชาติตางๆ ทาง
ภูมิศาสตร กระบวนการหรือสิ่ งท่ี เกิดข้ึน การประดิษฐ ท่ีมีผลตอ
สิ่งแวดลอมและการพัฒนา 

(3)  

(6) ผลการวิเคราะหศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของทองถ่ิน ดวยเทคนิค SWOT 
Analysis ท่ีอาจสงผลตอการดำเนินงานไดแก S-Strength (จุดแข็ง)W-
Weakness (จุ ด อ อ น ) O-Opportunity (โ อ ก า ส ) แ ล ะ T-Threat 
(อุปสรรค) 

(3)  

3. ยุทธศาสตร  
3 .1  ยุ ท ธศ าส ต ร ข อ ง
อ งค ก ร ป ก ค ร อ งส ว น
ทองถ่ิน 
 
 
 
3 .2  ยุ ท ธศ าส ต ร ข อ ง
อ งค ก ร ป ก ค ร อ งส ว น
ทองถ่ินในเขตจังหวัด 
 
3.3 ยุทธศาสตรจังหวัด 
 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
สอดคลองกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ประเด็น
ปญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
อ งค ก รป ก ค รอ งส วน ท อ ง ถ่ิ น  แ ล ะ เ ช่ื อ ม โย งห ลั ก ป ระ ช ารั ฐ              
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
และ Thailand 4.0  

60 
(10) 

 

สอดคลองและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอมของ
ทองถ่ิน  และยุทธศาสตรจั งห วัด  และเช่ือมโยงหลักประชารั ฐ           
แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
และ Thailand 4.0 

(10)  

สอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผนดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร คสช. และนโยบายรัฐบาล      
หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป และ Thailand 4.0 

(10) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
3. ยุทธศาสตร (ตอ)  
3.4 วิสัยทัศน 
 
 
3.5 กลยุทธ 
 
 
3.6 เปาประสงคของแต
ละประเด็นกลยุทธ 
 
3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร 
(Positioning) 
 
3.8 แผนงาน 
 
 
 
 
3.9 ความเช่ือมโยงของ
ยุทธศาสตรในภาพรวม 
 
 
 
 

วิสัยทัศน ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
ตองการจะเปนหรือบรรลุถึงอนาคตอยางชัดเจน สอดคลองกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเปนลักษณะเฉพาะขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
สัมพันธกับโครงการพัฒนาทองถ่ิน  

(5) 
 
 

 

แสดงใหเห็นชองทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีตองทำตามอำนาจหนาท่ี
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีจะนำไปสูการบรรลุวิสัยทัศน หรือ
แสดงใหเห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะดำเนินการใหบรรลุวิสัยทัศนน้ัน 

(5) 
 
 

 

เปาประสงคของแตละประเด็นกลยุทธมีความสอดคลองและสนับสนุน
ตอกลยุทธท่ีจะเกิดข้ึน มุงหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดท่ีชัดเจน  
 

(5)   

ความมุงมั่นอันแนวแนในการวางแผนพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหบรรลุ
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนท่ี
จริง ท่ีจะนำไปสูผลสำเร็จทางยุทธศาสตร 

(5)   

แผนงานหรือจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต กำหนดจุดมุงหมายใน
เรื่อ งใด เรื่อ งห น่ึ งหรือแผนงาน ท่ี เกิดจาก เป าประสงค  ตั ว ช้ี วัด             
คาเปาหมาย กลยุทธ จุดยืนทางยุทธศาสตรและยุทธศาสตรขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีความชัดเจน นำไปสูการจัดทำโครงการพัฒนา
ทองถิ่นในแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีป โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยงดังกลาว 

(5) 
 
 
 

 

ความเช่ือมโยงองครวมท่ีนำไปสูการพัฒนาทองถ่ินท่ีเกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12  Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินในเขตจังหวัดและยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน 

(5)   

รวมคะแนน 100  
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 2. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่น
ประกอบดวย 
 1. การสรุปสถานการณการพัฒนา  10 คะแนน 
 2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน 
 3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน 
 4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา  10 คะแนน 
 5. โครงการพัฒนา  60 คะแนน ประกอบดวย 
  (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5 คะแนน 
  (2)  กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ  5 คะแนน 
  (3)  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง 5 คะแนน 
  (4)  โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป 5 คะแนน 
  (5)  เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
   แหงชาติ ฉบับท่ี 12 5 คะแนน 
  (6)  โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0 5 คะแนน 
  (7)  โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด 5 คะแนน 
  (8)  โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
   ภายใตหลักประชารัฐ 5 คะแนน 
  (9)  งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  5 คะแนน 
  (10)  มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน 
  (11) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ 5 คะแนน 
  (12) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค 5 คะแนน 
  คะแนนรวม  100 คะแนน เกณฑท่ีควรไดเพ่ือใหเกิดความสอดคลองและขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมควรนอยกวารอยละ 80 (80 คะแนน)  
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     แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคลองแผนพัฒนา
ทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. การสรุปสถานการณการพัฒนา   10 
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10 
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาทองถ่ินไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10 
4. แผนงานและยุทธศาสตรการพัฒนา   10 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบดวย 60 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5) 
    5.2 กำหนดวัตถุประสงคสอดคลองกับโครงการ (5) 
    5.3 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสูการตั้งงบประมาณไดถูกตอง  (5) 
    5.4 โครงการมีความสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป  (5) 
    5.5 เปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
          แหงชาติ   

(5) 

    5.6 โครงการมีความสอดคลองกับ Thailand 4.0  (5) 
    5.7 โครงการสอดคลองกับยุทธศาสตรจังหวัด  (5) 
    5.8 โครงการแกไขปญหาความยากจนหรือการเสริมสรางใหประเทศชาติม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 
          ภายใตหลักประชารัฐ  

(5) 

    5.9 งบประมาณ มีความสอดคลองกับเปาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   (5) 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกตองตามหลักวิธีการงบประมาณ  (5) 
    5.11 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคลองกับวัตถุประสงคและผลท่ีคาดวาจะไดรับ (5) 
    5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ สอดคลองกับวัตถุประสงค  (5) 

รวมคะแนน 100 
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 แนวทางเบ้ืองตนในการใหคะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความ
สอดคลองแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 

ประเด็น
การ

พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 

1.การสรุป
สถานการณ
การพัฒนา 

เปนการวิเคราะหกรอบการจัดทำยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวน
ท อ ง ถ่ิ น  (ใช ก า ร วิ เค ร า ะ ห  SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand และ Trend ปจจัยและสถานการณการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลตอการพัฒนา อยางนอยตองประกอบดวยการวิเคราะห
ศักยภาพดานเศรษฐกิจ, ดานสังคม, ดานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม)  

10 
 
 
 
 
 

 

2 .  ก า ร
ประเมินผล
ก า ร น ำ
แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป
ไปปฏิบัติใน
เชิงปริมาณ 

1) การควบคุมท่ีมีการใชตัวเลขตางๆ เพ่ือนำมาใชวัดผลในเชิงปริมาณ เชน 
การวัดจำนวนโครงการ กิจกรรม งานตางๆ ก็คือผลผลิตน่ันเองวาเปนไป
ตามท่ีตั้งเปาหมายเอาไวหรือไมจำนวนท่ีดำเนินการจริงตามท่ีไดกำหนดไว
เทาไหร จำนวนท่ีไมสามารถดำเนินการไดมีจำนวนเทาไหร สามารถอธิบาย
ไดตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาทองถ่ินตามอำนาจ
หนาท่ีท่ีไดกำหนดไว 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

10 
 
 

 

3 .  ก า ร
ประเมินผล
ก า ร น ำ
แผนพัฒนา
ทองถิ่นสี่ป
ไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิคตางๆ มาใชเพ่ือวัดวาภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตางๆ ท่ี
ดำเนินการในพ้ืนท่ีน้ันๆ  ตรงตอความตองการของประชาชนหรือไมและ
เปนไปตามอำนาจหนาท่ีหรือไม ประชาชนพึงพอใจหรือไม สิ่งของ วัสดุ 
ครุภัณฑ การดำเนินการตางๆ  มีสภาพหรือลักษณะถูกตอง คงทน ถาวร 
สามารถใชการไดตามวัตถุประสงคหรือไม ซึ่งเปนไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับสวนราชการหรือหนวยงาน 
2) วิเคราะหผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ีดำเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10  

4. แผนงาน
และ
ยุทธศาสตร
การพัฒนา 

1) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ มีความสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในมิติตางๆ จนนำไปสูการ
จั ด ท ำ โค รงก าร พั ฒ น าท อ ง ถ่ิ น โดย ใช  SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ 
(Integration) กับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีติดตอกัน 
2) วิเคราะหแผนงาน งาน ท่ีเกิดจากดานตางๆ ท่ีสอดคลองกับการแกไข
ปญหาความยากจน หลักประชารัฐ  

10  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของช่ือ
โครงการ 
 
 
5.2 กำหนดวัตถุประสงค
สอดคลองกับโครงการ 
 
 
5.3 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ค วาม
ชั ด เจ น น ำ ไป สู ก า ร ตั้ ง
งบประมาณไดถูกตอง 
 
 
5 .4  โค ร งก ารมี ค วาม
ส อ ด ค ล อ ง กั บ แ ผ น
ยุทธศาสตร 20 ป 
 
 
5.5 เปาหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ ) มี ค วาม
สอดคลองกับแผนพัฒนา
เศ ร ษ ฐ กิ จ แ ล ะ สั ง ค ม
แหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
5 .6  โค ร งก ารมี ค วาม
สอดคลองกับ Thailand 
4.0 

ควรประกอบดวยขอมูลดังน้ี 
เปนโครงการท่ีมีวัตถุประสงคสนองตอแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและดำเนินการเพ่ือใหการพัฒนาบรรลุตาม
วิสัยทัศนขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีกำหนดไว ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุงไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อานแลวเขาใจไดวาจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 
 
 
 

 

มี วั ต ถุ ป ระสงค ชั ด เจน  (clear objective) โครงการต องกำหนด
วัตถุประสงคสอดคลองกับความเปนมาของโครงการ สอดคลองกับหลักการ
และเหตุผล วิธีการดำเนินงานตองสอดคลองกับวัตถุประสงค มีความ
เปนไปไดชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5)   

สภาพท่ีอยากใหเกิดข้ึนในอนาคตเปนทิศทางท่ีตองไปใหถึงเปาหมายตอง
ชัดเจน  สามารถระบุจำนวนเทาไร  กลุมเปาหมายคืออะไร มีผลผลิต
อยางไร กลุมเปาหมาย  พ้ืนท่ีดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายใหชัดเจนวาโครงการน้ีจะทำท่ีไหน  เริ่มตนในชวงเวลาใดและจบ
ลงเมื่อไร  ใครคือกลุมเปาหมายของโครงการ หากกลุมเปาหมายมีหลาย
กลุม ใหบอกชัดลงไปวาใครคือกลุมเปาหมายหลัก ใครคือกลุมเปาหมายรอง 

(5)   

โครงการสอดคลองกับ (1) ความมั่นคง (2) การสรางความสามารถใน
การแขงขัน (3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน (4) การสราง
โอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม (5) การสรางการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (6) การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือใหเกิดความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน 

(5)   

โครงการมีความสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) ยึดคน
เปนศูนยกลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
(4) ยึดเปาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสูการ
ปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ปท่ีตอยอดไปสูผลสัมฤทธ์ิท่ี
เปนเปาหมายระยะยาว ภายใตแนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับ
ศักยภาพการแขงขันและการหลุดพนกับดักรายไดปานกลางสูรายไดสูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัยและการปฏิรูประบบเพ่ือสราง
สังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม           
(4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเปนเมือง (5) การสราง
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
(6) การบริหารราชการแผนดินท่ีมีประสิทธิภาพ 

(5)   

โครงการมีลักษณะหรือสอดคลองกับการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ 
ไป สู  Value–Based Economy ห รื อ เศ รษ ฐ กิ จ ท่ี ขับ เคลื่ อ น ด วย
นวัตกรรม ทำนอย ไดมาก เชน (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา โภคภัณฑ 
ไปสูสินคาเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศดวย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสูการขับเคลื่อนดวยเทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค 
และนวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเนนภาคการผลิตสินคา ไปสูการเนน
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการท่ีเติมเต็มดวยวิทยาการ ความคิด
สรางสรรค นวัตกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา 
แล วต อยอดความได เปรียบ เชิงเปรียบ เทียบ เชน  ด าน เกษตร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5)   
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได 
5. โครงการพัฒนา (ตอ) 
5.7 โครงการสอดคลอง
กับยุทธศาสตรจังหวัด 

 
โครงการพัฒนาทองถ่ินมีความสอดคลองกับหวงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดท่ีไดกำหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาทองถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด ซึ่งไมสามารถแยกสวนใด
สวนหน่ึงออกจากกันได นอกจากน้ีโครงการพัฒนาทองถ่ินตองเปน
โครงการเช่ือมตอหรือเดินทางไปดวยกันกับยุทธศาสตรจังหวัดท่ีได
กำหนดข้ึนท่ีเปนปจจุบัน 

 
(5) 
 
 
 

 

5.8 โครงการแกไขปญหา
ความยากจนหรือการ
เสรมิสรางใหประเทศชาติ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน           
ภายใตหลักประชารัฐ 

เปนโครงการท่ีดำเนินการภายใตพ้ืนฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดำเนินการเองหรือรวมดำเนินการ เปนโครงการตอยอดและขยายได 
เปนโครงการท่ีประชาชนตองการเพ่ือใหเกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะท่ี
จะใหทองถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนทองถ่ินท่ีพัฒนาแลว ดวย
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียงทองถ่ิน  

(5)   

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคลองกับเปาหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ)   
 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะตองคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการ
จัดทำโครงการได แก  (1 ) ความประหยั ด (Economy) (2 ) ความมี
ประสิ ท ธิภาพ  (Efficiency) (3) ความมี ประสิ ท ธิผล  (Effectiveness)          
(4) ความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาทองถ่ิน นำไปสูความยุติธรรม (Equity)   
(5) ความโปรงใส (Transparency) 

(5) 
  

 

5.10 มีการประมาณการ
ราคาถูกตองตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาตองใหสอดคลองกับโครงการ
ถูกตองตามหลักวิชาการทางชาง หลักของราคากลาง ราคากลางทองถ่ิน 
มีความโปรงใสในการกำหนดราคาและตรวจสอบไดในเชิงประจักษ                

(5)   

5.11 มีการกำหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคลองกับวัตถุประสงค
และผลท่ีคาดวาจะไดรับ 

มี การกำหนดดั ชนี ช้ี วั ดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI)         
ท่ี สามารถวัดได (measurable) ใชบอกประสิทธิผล (effectiveness)     
ใชบอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได เชน การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดรอยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงคท่ีเกิดท่ีสิ่ง
ท่ีไดรับ (การคาดการณ คาดวาจะไดรับ) 

(5)   

5.12 ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
สอดคลองกับวัตถุประสงค 
 

ผลท่ีไดรบัเปนสิ่งท่ีเกิดข้ึนไดจริงจากการดำเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว การไดผลหรือผลท่ีเกิดข้ึนจะตอง
เทากับวัตถุประสงคหรือมากกวาวัตถุประสงค ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค
ควรคำนึงถึง (1) มีความเปนไปไดและมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได 
(3) ระบุสิ่งท่ีตองการดำเนินงานอยางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด 
และสามารถปฏิบัติได (4) เปนเหตุเปนผล  สอดคลองกับความเปนจริง 
(5) สงผลตอการบงบอกเวลาได 

(5)   

รวมคะแนน 100  
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 3.  สรุปผลการพัฒนาทองถิ่น 
  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
         โดยใชรูปแบบเชิงพรรณา ซ่ึงสามารถแสดงได ท้ังการอธิบายเชิงสถิติ  รูปภาพ กราฟ ขอมูล              
ตาง ๆ จากเลือกใชแบบสำหรับการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
 1. ใชแบบสำหรับการติดและประเมินผลเชิงประมาณและคุณภาพ 
 (1) แบบตัวบงชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators)  
 (2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard  Model) แบบบัตรคะแนน หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & 
Norton   
 (3) แบบมุงวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF))  
 (4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิงเหตุผล หรือ Logical Model  
 (5 ) แบบวัดกระบวนการปฏิ บั ติ งาน  (Process Performance Measurement System 
(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS  
 (6) แบบการประเมินโดยใชวิธีการแกปญหาหรือเรียนรูจากปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือ Problem-Solving 
Method  
 (7) แบบการประเมินแบบมีสวนรวม (Participatory Methods)  
 (8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)  
 (9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model)  
 (10) แบบการประเมินตนเอง (Self-assessment Model) และ 
 (11) แบบอ่ืน ๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินกำหนดข้ึน ท้ังนี้ตองอยูภายใตกรอบตามขอ (1)-
(10) หรือเปนแบบผสมก็ได 
 2. เชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลท่ีไดจริง ๆ คืออะไร คาใชจาย (Cost) เวลา  
(Time) เปนไปตามท่ีกำหนดไวหรือไม 
 7..3 ประชาชนไดประโยชนอยางไรหรือราชการไดประโยชนอยางไร 
 7.4 วัดผลนั้นไดจริงหรือไม หรือวัดไดเทาไหร (Key  Performance  Indicators  : KPIs) 
 7.5 ผลกระทบ (Impact)  
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 4. ขอเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต 
 4.1 ผลกระทบนำไปสูอนาคต 
 1) เกิดการพัฒนาท่ีลาชา เพราะการดำเนินงานตาง ๆ ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตองผาน
กระบวนการหลายข้ันตอน สลับซับซอน 
 2) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหนายกับกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีมีความยุงยากมากข้ึน
 3) ปญหาอาจไมไดรับการแกไขอยางตรงจุด เพราะขอจำกัดของระเบียบ/กฎหมาย ท่ีปฏิบัติไดยาก
และบางเรื่องอาจไมสามารถปฏิบัติได   
 4.2  ขอสังเกต ขอเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 1) การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ควรพิจารณายุทธศาสตรการพัฒนามาเปนกรอบในการจัดทำ
แผนพัฒนาทองถ่ินและใหมีความสอดคลองกัน 
 2) การจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานการณคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
 3) องคการบริหารสวนตำบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณใหเพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจใน                    
แตละดานท่ีจะดำเนินการ ซ่ึงจะชวยลดปญหาในการโอนเพ่ิม โอนลด รวมถึงการโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจาย
เปนรายการใหม 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	อาณาเขตติดต่อ ทิศเหนือ  ติดต่อกับตำบลบ้านกร่าง   อำเภอศรีประจันต์
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เพื่อการแข่งขันทางการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการท่องเที่ยวและการกีฬาเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
	ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสู่ความยั่งยืน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
	ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

