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 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 3 ปี 

  วิสัยทัศน์          1 

  พันธกิจหลักการพัฒนาต าบลมดแดง       1 
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 ภาคผนวก 

  -  ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง 
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ค าน า 

 
  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 

บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดาเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดท า

งบประมาณการใชจ้า่ย และผลการด าเนนิงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและ

ก ากับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา

แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และ

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง 

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 287 วรรค 3 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า

ด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) องค์การบริหารส่วน

ต าบลมดแดง จึงขอประกาศผลการด าเนินการจัดหางบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน 

รวมทั้งการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มาเพื่อให้

ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนต าบลมด

แดง ตามแบบรายงานการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 ฉบับนี ้

 

 

 

       คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

                                                                  แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ  3  ปี  (พ.ศ. 2559 - 2561) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
 
 
วิสัยทัศน์  พันธกิจ  และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 

1. วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถ่ิน 
“ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรและอาชีพ ประชาชนได้รับการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน                           
  ใส่ใจสุขภาพที่ดี พัฒนาส่ิงแวดล้อมในตําบล ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน" 
 
2. พันธกิจหลักการพัฒนาต าบลมดแดง 

พันธกิจหลักท่ี  1  มุ่งเน้นการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างท่ัวถึงทุกพื้นท่ี 
พันธกิจหลักท่ี  2  มุ่งเน้นการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ  ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  
พันธกิจหลักท่ี  3  มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการเกษตร  สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้ให้กับประชาชน    

                           ในพื้นท่ี 
พันธกิจหลักท่ี  4  มุ่งเน้นพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการอย่างมีคุณภาพและท่ัวถึง 
พันธกิจหลักท่ี  5  มุ่งเน้นการรักษาส่ิงแวดล้อม  ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์  เพื่อแก้ไขและ               

                           ลดปัญหาภาวะโลกร้อน  และปรับปรุงสถานท่ีสาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 
                           ของตําบล 
    พันธกิจหลักท่ี  6  มุ่งเน้นบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
    พันธกิจหลักท่ี  7  มุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
    พันธกิจหลักท่ี  8  มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น                    
                           และการกีฬา 
    พันธกิจหลักท่ี  9  มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 
3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาต าบลมดแดง 
    1.)  สร้างระบบสาธารณูปโภค  และระบบสาธารณูปการให้ท่ัวถึง 
    2.)  สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน 
    3.)  พัฒนาระบบการศึกษา  การทํานุบํารุงศาสนาและการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
    4.)  ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพพลานามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ์ 
    5.)  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสสมารถดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 
    6.)  การอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี 
    7.)  สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 
    8.)  การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลมีประสิทธิภาพ 
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ประเดน็การประเมิน 
มี 

การด าเนนิงาน 
ไม่มี 

การด าเนนิงาน 
ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพฒันาทอ้งถิ่น   
1.   มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
2.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
3.   มีการจัดประชุมอย่างต่อเน่ืองสม่ําเสมอ   
4.   มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
5.   มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
6.   มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประชาคมท้องถ่ินพิจารณาร่างแผน 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพฒันาท้องถิ่น   
7.   มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญของท้องถ่ินมาจัดทําฐานข้อมูล   
8.   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทําแผน   
9.   มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถ่ิน (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพ 
      การพัฒนาท้องถ่ิน 

  

10. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ 
      ศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถ่ินท่ีสอดคล้องกับ 
      ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13. มีการกําหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถ่ิน   
14. มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดทําบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่   

 
 
 
 
 
 
 

แบบที่  1  แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
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แบบที่  2 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง                                      . 

ส่วนที่ 2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 3 ปี 
1. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 – 2561 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับท่ี 3 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 10 647,200.00 12 5,123,000.00 2 2,300,000.00 24 8,070,200.00 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และ
แหล่งท่องเท่ียว 

49 23,052,300.00 31 16,573,300.00 8 26,770,000.00 
 

88 
 

 
66,395,600.00 

 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

22 12,848,000.00 12 13,864,000.00 11 13,549,000.00 
 

45 
 

 
40,261,000.00 

 
4.ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การ
กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

14 3,710,000.00 0 0.00 1 
 

2,000,000.00 
15 5,710,000.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
และการบริการประชาชน 

19 6,118,000.00 12 1,570,000.00 12 6,070,000.00 43 13,758,000.00 

รวม 114 46,375,500.00 67 37,130,300.00 34 50,689,000.00 215 134,194,800.00 

แบบที่ 2  แบบติดตามผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
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2. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

ปี พ.ศ.2559 ปี พ.ศ.2560 ปี พ.ศ.2561 รวม 
จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. การพัฒนาการผลิตการเกษตรอุตสาหกรรม พาณิชยกรรม 
    การแปรรูปผลผลิต เพ่ือการบริโภคและการสง่ออก 

1 20,000.00 - - - - 1 20,000.00 

2. การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเท่ียว  การอนุรักษ์ฟ้ืนฟู 
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 10,120,000.00 2 10,020,000.00 2 10,020,000.00 8 30,160,000.00 

3. การยกระดับชีวิตและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 22 12,848,000.00 12 13,864,000.00 11 13,549,000.00 45 40,261,000.00 
4. การขยายฐานโอกาสและคุณภาพการศึกษาทุกระดับ 
   ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน 

7 3,045,000.00 1 50,000.00 1 50,000.00 9 3,145,000.00 

5. การส่งเสริมกีฬาให้อยู่ในหัวใจของชาวสุพรรณบรุี  และ 
    มีความสามารถด้านกีฬา  สู่ความเป็นเลิศในระดับชาติ 

4 640,000.00 - - 1 2,000,000.00 5 2,640,000.00 

6. การนําการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร  และบริการเพ่ือ 
    ประโยชน์ของประชาชน 
 

19 6,118,000.00 12 1,570,000.00 12 6,070,000.00 43 13,758,000.00 

รวม 
 

57 32,791,000.00 27 25,504,000.00 27 31,689,000.00 111 89,984,000.00 
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3. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาปี พ.ศ.2559 
 

 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนโครงการ 

ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการที่
อยู่ในระหว่าง 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการที่มี
การยกเลิก 

จํานวนโครงการที่มี
การเพิ่มเติม 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 

10 10.52 - - - - - - - - 10 8.77 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรม 
ชาติ สาธารณูปโภค 
และแหล่งท่องเท่ียว 

44 47.36 - - 5 26.31 - - 6 35.29 49 42.98 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต และสร้าง
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

20 21.05 - - 2 10.52 - - 6 35.29 22 19.30 

4.ยุทศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

7 7.36 - - 7 36.84 - - 2 11.76 14 12.28 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารและการ
บริการประชาชน 

14 14.73 - - 5 26.31 - - 3 17.64 19 16.67 

รวม 95  -  19  -  17  114  
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4. การเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2559 
 

ยุทธศาสตร ์
งบปกต ิ เงินสะสม งบอุดหนุนทั่วไป/เฉพาะกิจ รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตร 

     508,000.00  
     

7.00  
 

     134,500.00  3.14                         -    -        642,500.00  2.81 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สาธารณูปโภค และ
แหล่งท่องเที่ยว 

  2,343,406.15  
   

32.29 
  

  4,152,800.00  96.86                         -    -     6,496,206.15  28.42 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต และสร้างความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

  2,456,545.06  
   

33.85  
 

                     -               
-    

    8,800,100.00  77.80   11,256,645.06  49.25 

4.ยุทศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
การกีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

     125,375.00  
     

1.73  
 

                     -    
           

-    
    2,511,600.00  22.20     2,636,975.00  11.54 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารและการ
บริการประชาชน 

  1,823,413.00  
   

25.13 
  

                     -    
           

-    
                        -    -     1,823,413.00  7.98 

รวม  7,256,739.21  100  4,287,300.00   100   11,311,700.00  100  22,855,739.21  100 

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนนิงานตามโครงการที่ได้รบัเงนิอดุหนนุเฉพาะกิจและอุดหนนุทั่วไป 
1. โครงการท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและอุดหนุนท่ัวไปประจําปี พ.ศ. 2559 
 

 
โครงการ 

ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ 
ด าเนนิการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รบั 

งบประมาณ 
ที่เบกิจ่ายไป 

1.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
   เบ้ียยังชีพผู้สูงอาย ุ

 - - 7,917,400 7,728,900 

2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
   เบ้ียยังชีพคนพิการ 

 - - 1,054,400 1,042,400 

3.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
   อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 - - 788,470 786,760 

4.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ยาเสพติด)  - - 19,500 19,500 
5. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  (โครงการ
ซ่อมแซมถนนลาดยาง) 

 - - 2,196,400 2,196,400 

6. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ก่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) 

 - - 2,177,000 2,177,000 

7. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ก่อสร้าง
ลาน คสล. บริเวณ ศพด.ต.มดแดง) 

   219,000 219,000 

รวม - - - 13,367,100 14,169,960 
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ส่วนที่ 4  ปญัหา และอปุสรรคในการปฏบิัติงาน 

 1) เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน การประชุมทบทวนการจัดทําแผนชุมชน 
และการประชุมประชาคมตําบลประชาชนได้เสนอโครงการจํานวนมากเพื่อพัฒนาในพื้นท่ี ซึ่งมีจํานวนมากเกินศักยภาพ 
และงบประมาณท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลจะสามารถทําได้หมด จึงทําอัตราความสําเร็จในการจัดทําโครงการตาม
แผนงานมีเปอร์เซ็นต์ประสบความสําเร็จตํ่า โดยจํานวนโครงการท่ีแล้วเสร็จมีเพียง 45 โครงการ หรือคิดเป็น 42.45 
เปอร์เซ็นต์ ของจํานวนโครงการท้ังสิ้น 106 โครงการ ส่วนในปี 2559 มีโครงการท้ังสิ้น 114 โครงการ แต่สามารถ
ดําเนินการแล้วเสร็จท้ังสิ้น 95 โครงการ เน่ืองจากรัฐบาลมีหนังสือสั่งการให้สามารถใช้จ่ายงบประมาณเงินสะสม ได้ตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกําหนด และมีความยืดหยุ่นมากข้ึน  
 2) การจัดทําแผนพัฒนาตามสภาพปัญหาความต้องการของประชาชน ส่วนใหญ่เสนอในยุทธศาสตร์ท่ี 2 คือ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเท่ียว โดยเน้นในด้าน
สาธารณูปโภค ซึ่งต้องใช้เงินงบประมาณแต่ละโครงการจํานวนมาก จึงไม่สามารถนําโครงการพัฒนามา ต้ังงบประมาณ
รายจ่าย เพื่อดําเนินโครงการพัฒนาได้ท่ัวถึง 
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แบบที่  3 

แบบประเมินผลการด าเนินงาน 
ตามแผนยุทธศาสตร์ 
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ค าชี้แจง :  แบบท่ี 3 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดไว้  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
ส้ินสุดปีงบประมาณ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ช่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง                      . 
2. วัน/เดือน/ปี ท่ีรายงาน          3  ตุลาคม  2559                                               6 
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์ และโครงการในปี 2559 
3. ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยู่ในแผน และจํานวนโครงการท่ีได้ปฏิบัติ 
 

 
ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
จ านวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ไดป้ฏิบตั ิ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 10 10 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ  
    สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเท่ียว 

48 44 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัย 
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 

22 20 

4. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา 
    และวัฒนธรรม 

14 7 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน 19 14 
รวม 114 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบที่  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2559 (เชิงปริมาณ) 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ตามแผนพัฒนาสามปี 2559 มีโครงการท้ังหมด 10 โครงการ 
ดําเนินการแล้วเสร็จ 10 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 100 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว  ตาม
แผนพัฒนาสามปี 2559 มีโครงการท้ังหมด 48 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 44 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 
91.67 
3. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามแผนพัฒนาสามปี 
2559 มีโครงการท้ังหมด 22 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 20 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 90.91 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาสามปี 2559                    
มีโครงการท้ังหมด 14 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 50 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี 2559 มีโครงการ
ท้ังหมด 19 โครงการ ดําเนินการแล้วเสร็จ 14 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 73.68 

รวมทุกยุทธศาสตร์มี 114 โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ 95 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.33 
 

แผนภูมิแสดงผลส าเร็จของการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประจ าปี พ.ศ. 2559 
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จ ำนวน 
(โครงกำร) 

จํานวนโครงการตามแผน 

จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2559 (เชิงคุณภาพ) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
 มีการขุดลอกคลองท่ีสําคัญในการใช้น้ําทําการเกษตร และซ่อมแซมท่อระบายน้ําเพื่อรองรับน้ําจาก
ชลประทาน และปริมาณน้ําฝนในช่วงฤดูฝน ทําให้เกษตรกรสามารถใช้น้ําในการเพาะปลูกได้สะดวกรวดเร็วมาก
ขึ้น 
แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
 มีโครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการฟื้นฟูสภาพดินด้วยวิธีธรรมชาติ โดยการให้ความรู้และแจกจ่าย
เมล็ดพันธุ์พืช เช่น ถั่วเขียว ปอเทือง ให้กับเกษตรผู้สนใจนําไปเพาะปลูกเป็นพืชปุ๋ยสดสําหรับเพิ่มแร่ธาตุในดิน 
ทําให้ดินท่ีใช้ในการเพาะปลูกมีคุณภาพที่ดีขึ้น อีกท้ังยังเป็นการลดการใช้สารเคมีและลดต้นทุนการผลิต 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค 
     และแหล่งท่องเที่ยว 
แนวทางที่ 1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยว 
 ด้านการจัดการขยะ มีการจัดเก็บขยะ และกําจัดขยะในพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหา
ขยะในชุมชน 
 ด้านการอนุรักษ์แม่น้ําลําคลองมีการรณรงค์ ให้ประชาชนในพื้นท่ีร่วมกันอนุรักษ์แม่น้ําลําคลองและ
เห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ํา 
แนวทางที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
 มีการดําเนินการสํารวจถนนท่ีชํารุด และดําเนินการซ่อมแซมให้สามารถใช้งานอย่างอย่างปลอดภัย 
โดยมีการซ่อมแซมถนนลาดยางสายวังพลับเหนือ-วังพลับใต้ สายวังพลับใต้-บางงาม จํานวน 2 เส้นถนน คสล. 
จํานวน 5 เส้นและการซ่อมแซมโดยการลงหินคลุก จํานวน 33 เส้น 
 มีการดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. จํานวน 13 เส้น รวมระยะทางท้ังส้ิน 3 กิโลเมตร 88 เมตร 
หรือ 3,088 เมตร 
 ดําเนินการซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ ให้สามารถใช้งานได้ในยามคํ่าคืน เพื่อความปลอดภัยต่อผู้
สัญจรไปมา 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสาธารณสุข 
 ดําเนินการอุดหนุนเพื่อเป็นค่าดําเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน ให้กับ อสม. จํานวน 7 หมู่                        
ในการดําเนินงานโครงการปูองกันโรคไข้เลือดออกและปูองกันการขาดสารไอโอดีนในแต่ละชุมชน 
 การสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง จํานวน 100,000. - 
บาท โดยในปีงบประมาณ 2559 มีการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
 1. โครงการชาวมดแดงลดพุง ลดโรค ปี 2559 งบประมาณ 29,950.-  บาท ผลการดําเนินงาน
โครงการมีการจัดฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเองของกลุ่มเส่ียงโรคทางเมตาบอริค (โรคเกี่ยวกับ
การเผาผลาญไขมัน) โดยมีการตรวจสุขภาพกลุ่มเส่ียงก่อนและหลังเข้ารับการปรับเปล่ียนพฤติกรรม และคัดเลือก
กลุ่มเส่ียงท่ีสามารถลดน้ําหนักได้ เพื่อเป็นต้นแบบในการปรับเปล่ียนพฤติกรรม 
 2. โครงการพัฒนาตําบลดูแลผู้สูงอายุระยะยาว (Long Term Care) ตําบลมดแดง ปี 2559 
งบประมาณ 72,000.- บาท ผลการดําเนินงานโครงการมีการจัดอบรมนักสุขภาพครอบครัว ด้านแนวทางการ
คัดกรองสุขภาพผู้สูงอายุและแนวการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว โดยจัดอบรมผู้ดูแลผู้สูงอายุ จํานวน 70 ชม.                  
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มีเปูาหมายจํานวน 20 คน และมีกิจกรรมให้ผู้ท่ีได้รับการอบรมออกตรวจเยี่ยมบ้าน และดูแลสุขภาพท่ีบ้าน 
เน้นหนักกลุ่มท่ี 2 (ติดบ้าน) และผู้สูงอายุ กลุ่มท่ี 3 (ติดเตียง)                                                              
 จัดโครงการให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน ในการปูองกันโรคเอดส์ 
 ดําเนินการเฝูาระวังและปูองกันโรคไข้เลือดออกในพื้นท่ี โดยการฉีดพ่นหมอกควัน เมื่อได้รับการแจ้ง
จาก รพ.สต.มดแดง ว่ามี ผู้ปุวยติดเช้ือโรคไข้ เลือดออก โดยฉีดพ่นรัศมีโดยรอบท่ีอยู่อาศัยของผู้ปุวย                    
ในระยะ 100 เมตร 
แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างความปลอดภัยในชวิีตและทรัพย์สิน 
 จัดฝึกอบรมอาสาสมัครดับเพลิง และซ้อมแผนปูองกันและระงับอัคคีภัย โดยมี เปูาหมาย                  
จํานวน 50 คน ผลท่ีได้รับอาสาสมัครมีทักษะในการดับเพลิงอย่างถูกต้อง รู้จักวิธีการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 
 ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ (วาตภัย) จํานวน 2 ราย 
 อุดหนุนโครงการร่วมพลับต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดในระดับจังหวัด จํานวน 50,000.- บาท 
แนวทางที่ 3 การส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 จ่ายเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวยเอดส์ในพื้นท่ีครบทุกราย 
 อุดหนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน สพฐ. จํานวน 4 แห่ง และ ศพด. จํานวน 3 แห่ง เป็นไปตาม
จํานวนวันและค่ารายหัวตามหนังสือส่ังการ และประกาศของโรงเรียนในพื้นท่ี 
 อุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ. จํานวน 4 แห่ง และจัดหาอาหารกลางวัน ศพด. จํานวน 3 
แห่ง ตามจํานวนวันและค่ารายหัวตามหนังสือส่ังการ และโครงการท่ีโรงเรียนในพื้นท่ีเสนอมา 
 ออกตรวจเย่ียม ตรวจวัดความดัน และมอบส่ิงของยังชีพให้กับผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการในพื้นท่ี 
แนวทางที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
 อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลมดแดง จํานวน 47,815.- บาท และได้รับเงินสมทบจาก
รัฐบาล ในเดือนสิงหาคม 2558 จํานวน 52,195.- บาท 
 ผลการดําเนินงานกองทุน ณ 31 สิงหาคม 2559 ปัจจุบัน มีสมาชิกท้ังส้ิน 354 คน เงินทุนท้ังส้ิน 
281,272.57.- บาท  
 สรุปจํานวนสวัสดิการท่ีสมาชิกได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ณ 31 สิงหาคม 2559) 
 1. การเสียชีวิต   จํานวน  19  ราย  เป็นเงิน  67,000.-   บาท 
 2. การเจ็บปุวย   จํานวน  37  ราย  เป็นเงิน  49,300.-   บาท 
 3. การคลอดบุตร   จํานวน    4  ราย  เป็นเงิน    2,400.-   บาท 
 4. การมอบทุนการศึกษา  จํานวน  15  ราย  เป็นเงิน    4,500.-   บาท 
 5. การมอบเงินช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส  จํานวน    9  ราย  เป็นเงิน    4,500.-   บาท 
 รวมจํานวนเงินสวัสดิการท่ีสมาชิกได้รับท้ังส้ิน 127,700.- บาท 
แนวทางที่ 5 การแก้ไขปัญหาความยากจน 
 ส่งเสริมให้ความรู้ในการปลูกพืชผักไว้ทานในครัวเรือน แบบปลอดสารเคมี พร้อมแจกจ่ายพันธุ์พืชท่ี
สามารถปลูกไว้รับทานในครัวเรือน การส่งเสริมการรับประทานอาหารให้เป็นยา และเป็นการลดรายจ่าย  
 ส่งเสริมการเล้ียงไส้เดือน โดยการฝึกอบรมให้ความรู้ แจกพันธุ์ไส้เดือน สร้างรายได้ สามารถผลิตปุ๋ย
จากมูลไส้เดือนใช้ในครัวเรือนหรือจําหน่าย 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แห่ง  
 ก่อสร้างลานคสล.บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 แห่ง 
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 ก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จํานวน 1 แห่ง 
 จัดหาส่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แห่ง 
 จัดกิจกรรมให้ความรู้เพื่อต่อต้านการใช้ยาสเพติดให้แก่เด็กและเยาวชน 
แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านการกีฬา 
 - ไม่มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม – 
แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
 อุดหนุนการจัดงานเพณีสงกรานต์ระดับจังหวัด จํานวน 30,000.- บาท โดยมีประชาชนในชุมชน
เข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว 
 อุดหนุนการจัดงานเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาระดับจังหวัด จํานวน 30,000.-บาท โดยมีประชาชน
ในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการดังกล่าว  
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน 
แนวทางที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 การจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 6 วัน จํานวน 6 แห่ง ได้แก่ หมู่ท่ี 1 และ 3-7 
 การบริการประชาชนในวันหยุด ช่วงเดือนมกราคม – เมษายน 2559 เพื่อรับชําระภาษี 
 การจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ผลการ
ดําเนินงานมีดังนี้ 
 1) ขั้นตอนจัดทําเขต ร้อยละ 100  2) ขั้นตอนจัดทําเขตย่อย ร้อยละ 100 
 3) ขั้นตอนจัดทําแปลงท่ีดิน ร้อยละ 65 4) ถ่ายระวางท่ีดินจากสํานักงานท่ีดิน/อปท. ร้อยละ 100 
 5) ถ่ายเอกสารจากสารระบบท่ีดินจากสํานักงานท่ีดิน/สปก. ร้อยละ 90 
 6) คัดลอกข้อมูลท่ีดินลงแบบ ผ.ท.1 ร้อยละ 50 
 7) การสํารวจข้อมูลภาคสนาม ร้อยละ 20 
 8) การบันทึกข้อมูลภาคสนามลงในโปรแกรม LTAX3000 ร้อยละ 10 
 9) การจัดทําแผนท่ีภาษี (ผ.ท.7) ด้วยโปรแกรม LTAX GIS  
 การจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  ได้แก่ ตําแหน่ง
ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตําบล และครูผู้ดูแลเด็ก เข้ารับการฝึกอบรมทั้งส้ิน 28 ครั้ง 
 การจัดซื้อรถจักรยานยนต์ เพื่อบริการเก็บค่าน้ําประปา ค่าขยะ 
 การจัดซื้อรถยนต์ยนต์ส่วนกลาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติภารกิจ 
 การปรับปรุงห้องประชุมสภาให้เหมาะสม และรองรับการจัดการฝึกอบรมโครงการ/กิจกรรม 
แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 การประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์/จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ/จุดตะเกียงตามถนนสาธารณะ/
พัฒนาภูมิทัศน์ข้างทาง ในพื้นท่ีตําบลมดแดง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 
 การประดับธงชาติและธงตราสัญลักษณ์/จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ/พัฒนาภูมิ ทัศน์ข้างทาง                   
ในพื้นท่ีตําบลมดแดง เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
 การจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน จํานวน 7 หมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม รับฟังความคิดเห็น 
ปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี 
 การจัดเวทีประชาคมตําบล เพื่อจัดลําดับความสําคัญของปัญหาความต้องการ และใช้เป็นแนวทาง
ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น และการจัดทํางบประมาณรายจ่ายในการพัฒนาพื้นท่ีตําบลมดแดง 
 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้กับประชาชนและผู้นําชุมชน จํานวน 7 หมู่บ้าน 
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ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/   
     กิจกรรม 

40% 50% 10% 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของ   
     โครงการ/กิจกรรม 

30% 60% 10% 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นใน 
     โครงการ/กิจกรรม 

30% 50% 20% 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ 
     ประชาชนทราบ 

35% 45% 20% 

5)  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 20% 55% 25% 
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 35% 50% 15% 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 
     ของประชาชนในท้องถิ่น 

25% 55% 20% 

8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/ 
     กิจกรรม 

40% 45% 15% 

ภาพรวม 31.88 51.25 16.88 
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ผลการด าเนนิงานในแตล่ะยทุธศาสตร์ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
 

1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.51 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.40 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.06 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.63 
5)  มีความโปร่งในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.50 
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.32 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.18 
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.35 

ภาพรวม 8.12 
   
 
ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค  
                            และแหล่งท่องเที่ยว 
 

1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.51 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.40 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.10 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.65 
5)  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.50 
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.22 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.15 
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.30 

ภาพรวม 7.98 
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ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 

1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.25 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.38 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.09 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.55 
5)  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.45 
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.22 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.19 
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.96 

ภาพรวม 8.26 
    
 
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.66 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.48 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.05 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.75 
5)  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.50 
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.66 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.12 
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.56 

ภาพรวม 8.35 
 

 
 
 
 
 



แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 18 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร  และการบริการประชาชน 
 

1.)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.55 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.48 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.05 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8.65 
5)  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.43 
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.30 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.11 
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.86 

ภาพรวม 8.30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 19 

 

สรุปโครงการที่ด าเนนิการตามยทุธศาสตรก์ารพัฒนา 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 

 แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
  1.  โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ํา บริเวณท่ีนานางจําแลง ด้วงพันธุ์ หมู่ท่ี 4 งบประมาณ 32,800.- 
บาท (งบซ๋อมแซม) 
  2.  โครงการขุดลอกดินตะกอน พร้อมกําจัดวัชพืช งบประมาณ 9,000.- บาท (งบจ้างเหมา) 
  3.  โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืชจากดาด คสล. บริเวณท่ีนานางอัมพร ข้องเกี่ยวพันธุ์ 
ถึงบริเวณท่ีนานางแฟูม เดชอุ่ม หมู่ท่ี 1 ระยะทางยาว 2,100 เมตร งบประมาณ 50,620.- บาท (งบจ่ายขาด
เงินสะสม) 
  4. โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืชจากคลองส่งน้ําชลประทาน บริเวณท่ีนานางลูกคิด                  
คงสําราญ ถึงบึงวังพลับ หมู่ท่ี 1 ระยะทางยาว 1,500 เมตร งบประมาณ 41,220.- บาท (งบจ่ายขาดเงิน
สะสม) 
  5. โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืชจากถนนเล่ียงเมืองสาย 357 บริเวณท่ีนานายบรรเจิด 
วงษ์จันทร์ ถึงบริเวณท่ีนานายครรชิต ทวนเงิน หมู่ท่ี 5 ระยะทางยาว 480 เมตร งบประมาณ 16,420.- บาท 
(งบจ่ายขาดเงินสะสม) 
  6. โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืชบริเวณสวนมะม่วงนายวิรัตน์ สอดศรี ถึงสวนมะม่วง
นายชํานาญ หนูทอง หมู่ท่ี 5 ระยะทางยาว 800 เมตร งบประมาณ 21,120.- บาท (งบจ่ายขาดเงินสะสม) 
  7. โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืชจากบริเวณท่ีนานายจุ่น วงษ์จันทร์ ถึงบริเวณท่ีนา               
นางบรรจง มังคุด หมู่ท่ี 5 ระยะทางยาว 220 เมตร งบประมาณ 5,120.- บาท (งบจ่ายขาดเงินสะสม) 
  8. โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืช หมู่ท่ี 1,2 จากหัวอุดบริเวณท่ีนานางซอย ทวนทอง ถึง
ถนนเล่ียงเมืองสาย 357 บริเวณท่ีนานายบรรจง นวมทอง ระยะทางยาว 1,550 เมตร งบประมาณ 
113,075.- บาท 
  9. โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืช หมู่ท่ี 1, 2, 3, 6 จากหมู่ท่ี 6 เขตติดต่อตําบลบ้าน
กร่าง ถึงหัวอุด หมู่ ท่ี 1 บริเวณท่ีนานายภาคศกร นวมทอง ระยะทางยาว 2,950 เมตร งบประมาณ 
254,575.- บาท 
  10. โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืช หมู่ท่ี 7 จากเหมือง คสล.เดิม บริเวณท่ีนานางลูกพรม 
ตู้แก้ว ถึงสวนพุทรานายประเทือง ไพบูลย์พาณิชย์ ระยะทางยาว 300 เมตร งบประมาณ 7,675.- บาท 
  11. โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืช หมู่ท่ี 1 จากบริเวณบ้านนายธวัช เข็มเพ็ชร ถึงบริเวณ
ท่ีนานายสําราญ ศรีศักดา ระยะทางยาว 1,800 เมตร งบประมาณ 112,675.- บาท 

 แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
  1.  โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบํารุงดินสําหรับเกษตรกรตําบลมดแดง งบประมาณ 20,000.- บาท 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค 
    และแหล่งท่องเที่ยว 

 แนวทางที่ 1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยว 
1. โครงการจัดซื้อถังขยะในชุมชน และถนนสาธารณะ งบประมาณ 24,700.- บาท 

2. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล งบประมาณ 285,808.85.- บาท 

3. โครงการรณรงค์อนุรักษ์แม่น้ําลําคลองและส่ิงแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง ประจําปี 
2559  งบประมาณ 288.- บาท 

 แนวทางที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
  1.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสายวังพลับเหนือ-วังพลับใต้ จากสะพานข้ามบึงวังพลับ ถึง
บริเวณท่ีนานายเช่ียวชาญ ทวนเงิน กว้าง 7 เมตร ยาว 964 เมตร หนา 0.05 เมตร มีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 6,748 
ตร.ม. งบประมาณ 2,196,400.- บาท (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) ตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 
  2.  โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนางกุหลาบ คล้ายวรรณ หมู่ท่ี 4 
งบประมาณ 21,300.- บาท  (งบซ่อมแซม) 
  3.  โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกจากบริเวณท่ีนานายพยุง วงษ์เวียง ถึงบริเวณท่ีนานายพเยาว์ 
เฉกแสงทอง หมู่ท่ี 3 งบประมาณ 7,500.- บาท  (งบซ่อมแซม) 
  4. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณซุ้มประตูทางเข้าวัดวังพลับเหนือ ถึงบริเวณหน้า
บ้านนายเสนาะ แดงรักษ์ หมู่ท่ี 5 งบประมาณ 57,800.- บาท 

  5. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 7 งบประมาณ 179,000. - บาท จํานวน 8 เส้น 
ได้แก่  เส้นท่ี 1 จากบ้านนายสมาน แสงอรุณ ถึงบริเวณบ้านนางส้มโอ หนูทอง ซอย 8 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
2.50 เมตร ระยะทางยาว 80 เมตร 

   เส้นท่ี 2 จากบริเวณบ้านนายสํารวย ตู้แก้ว ถึงบริเวณบ้านนายสมปอง โพธิ์หอม ขนาดผิวจราจรกว้าง 
2.30 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร 

   เส้นท่ี 3 บริเวณบ้านนายมานพ ทาวงษ์ ถึงบริเวณบ้านนายสมาน แสงอรุณ ขนาดผิวจราจรกว้าง 
2.30 เมตร ระยะทางยาว 900 เมตร 

   เส้นท่ี 4 จากบริเวณบ้านนายคํา แห้วหาญ ถึงท่ีนานายสมศักด์ิ ยวนคง ซ้าย-ขวา แยกบ้านนายวิรัตน์ 
เอกชอุ่ม ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.30 เมตร ระยะทางยาว 950 เมตร 

   เส้นท่ี 5 บริเวณบึงวังพลับถึงบริเวณบ้านนางระเบียบ หนูทอง ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.50 เมตร 
ระยะทางยาว 200 เมตร 

   เส้นท่ี 6 บริเวณข้างบ้านนางกล่ิน หนูทอง ถึงบริเวณท่ีนานางผิว สังข์ใจสม ขนาดผิวจราจรกว้าง 2.30 
เมตร ระยะทางยาว 300 เมตร 

   เส้นท่ี 7 จากถนน คสล.ชายบึงวังพลับ ถึงบริเวณหอประชุมโรงเรียนวัดวังพลับใต้ ขนาดผิวจราจรกว้าง 
2.30 เมตร ระยะทางยาว 150 เมตร 

   เส้นท่ี 8 บริเวณซอย 12 ข้างบ้านนางสําเนียง โพธิ์หอม ถึงหน้าบ้านนางฝน แช่มช้อย ขนาดผิวจราจร
กว้าง 2.50 เมตร ระยะทางยาว 100 เมตร 

  6. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณบ้านนายหอม สมสกุล ถึงท่ีนานายเชาว์ เสือสกุล 
หมู่ท่ี 1 กว้าง 2.3 เมตร ยาว 700 เมตร ใช้หินปริมาตรหินคลุก 112.7 ลบ.ม. เป็นเงิน 45,700.- บาท 
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  7. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากคลองชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา ถึงท่ีนานายพีรพล              
เทพสุด หมู่ท่ี 2 กว้าง 2.3 เมตร ยาว 600 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 96.6 ลบ.ม. เป็นเงิน 39,100.- บาท 

  8. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณประตูทางเข้าหลังโรงเรียนวัดเสาธงทอง                   
ถึงบริเวณบ้านนายสง่า จันทวงค์ แยกถึงบริเวณบ้านนางขวัญ ศรีศักดา หมู่ท่ี 2 กว้าง 2.3 เมตร ยาว 440 เมตร 
ใช้ปริมาตรหินคลุก 70.84 ลบ.ม. เป็นเงิน 28,700.- บาท 

  9. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณซอย 32 ถนนสายโพธิ์พระยา-บ้านกล้วย ถึง
บ้านนางนุชนารถ พราหมณ์โต กว้าง 2.3 เมตร ยาว 200 เมตร ใช้ปริมาตรหิ นคลุก 32.2 ลบ.ม. เป็นเงิน 
13,000.- บาท 

  10. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณถนนสายโพธิ์พระยา-บ้านกล้วย ถึงบริเวณ              
บ้านนางวารี เอวัง หมู่ท่ี 2 กว้าง 2.3 เมตร ยาว 150 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 24.15 ลบ.ม.  เป็นเงิน 
9,700.- บาท 

  11. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล. ซอยท่ี 5 ถึงท่าวิดน้ํา (บ้านนางศิริพร เช้ือ
วงษ์) หมู่ท่ี 3 กว้าง 2.5 เมตร ยาว 100 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 17.5 ลบ.ม. เป็นเงิน 7,100.- บาท 

  12. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก บริเวณซอย 9 หมู่ท่ี 3 หว้าง 2.3 เมตร ยาว 90 เมตร ใช้
ปริมาตรหินคลุก 14.49 ลบ.ม. เป็นเงิน 5,000.- บาท 

  13. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณถนน คสล.เดิม บริเวณท่ีนานายบุญเลิศ                   
วงศ์รอด ถึงบริเวณบ้านนายบุญช่วย อุ่นเจริญ หมู่ท่ี 4 กว้าง 2.3 เมตร ยาว 280 เมตร ใช้ปริม าตรหินคลุก 
45.08 ลบ.ม. เป็นเงิน 18,200.- บาท 

  14. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก บริเวณคลองท้ิงน้ํา ท่ีนานายอํานาจ แก้วประหลาด ถึงเขต
ติดต่อตําบลบางงาม หมู่ท่ี 6 กว้าง 2.3 เมตร ยาว 1,000 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 161 ลบ.ม. เป็นเงิน 
65,300.- บาท 

  15. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา บริเวณท่ีนานายประเสริฐ ศรี
ศักดา ถึงบริเวณท่ีนานายมนัส พวงดอกไม้ หมู่ท่ี 6 กว้าง 2.3 เมตร ยาว 1,200 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 
193.2 ลบ.ม. เป็นเงิน 78,300.- บาท 

  16. โครงการก่ อสร้ า งถนนคอนกรีต เสริ ม เห ล็ก  หมู่ ท่ี  4  จากถนน คสล. เ ดิมบริ เ วณบ้ าน                          
นายปรีชา ทองมาเอง ถึงบริเวณท่ีนานายวิโรจน์ นวมทอง ระยะทางยาว 90 เมตร กว้าง 4 เมตร งบประมาณ 
170,000.- บาท 

  17.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 จากถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณบ้านนายวิรัตน์                 
คล้ายวรรณ ระยะทางยาว 68 เมตร กว้าง 3 เมตร งบประมาณ 98,000.- บาท 

  18.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 จากถนน คสล.เดิม ถึงบริเวณบ้านนายสะเทือน 
หวานฉ่ํา ระยะทางยาว 50 เมตร กว้าง 3 เมตร งบประมาณ 72,000.- บาท 

  19. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4,5 งบประมาณ 77,500.- บาท  (งบซ่อมแซม) 
  20. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ท่ี 1 จากบริเวณถนนลาดยางสายโพธิ์พระยา                   
บ้านกล้วยถึงบริเวณท่ีนานายประสงค์ เทพวงษ์ กว้าง 3 เมตร ยาว 275 เมตร งบประมาณ 407,000.- บาท 
(งบจ่ายขาดเงินสะสม) 
  21.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 จากบริเวณถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณท่ี
นานายอุดม สุวรรณภูมิ ถึงถนนเล่ียงเมืองสาย 357 กว้าง 4 เมตร ยาว 123 เมตร งบประมาณ 237,000. - 
บาท (งบจ่ายขาดเงินสะสม) 



แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 22 

 

  22.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 จากบริเวณถนน คสล.เดิม บริเวณท่ีนานายสมพิศ 
ศรีสว่าง ถึงบริเวณคลองส่งน้ํา กว้าง 2.50 เมตร ยาว 534 เมตร งบประมาณ 671,000. - บาท (งบจ่ายขาด
เงินสะสม) 
  23.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ท่ี 2 จากบริเวณถนนคสล.เดิม บริเวณบ้าน                     
นายทวี กอแก้ว ถึงบริเวณท่ีนานายอาคม พิทักษ์ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 700 เมตร งบประมาณ 880,000. - 
บาท (งบจ่ายขาดเงินสะสม) 
  24.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 จากบริเวณถนน คสล.เดิม บริเวณบ้านนาง
จําเรียง เพิ่มพูน ถึงท่ีนานายไพเราะ นวมทอง กว้าง 4 เมตร ยาว 375 เมตร งบประมาณ 727,000. - บาท 
(งบจ่ายขาดเงินสะสม) 
  25.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 จากบริเวณท่ีนานายสํารอง เกตุรัตน์ หมู่ท่ี 4 ถึง
คลองท้ิงน้ํา หมู่ท่ี 3 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 105 เมตร งบประมาณ 155,000.- บาท (งบจ่ายขาดเงินสะสม) 
  26.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 จากบริเวณถนน คสล. เดิมบ้านนายคนอง              
มณีวงษ์ ถึงบริเวณท่ีนานางเฉล่ีย พุ่มจันทร์ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 140 เมตร งบประมาณ 207,000. - บาท 
(งบจ่ายขาดเงินสะสม) 
  27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 บริเวณถนน คสล.เดิมบริเวณหลังวัดวังพลับใต้ ถึง
สวนพุทรานายเสถียร ศรีมาตร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 358 เมตร งบประมาณ 531,000.- บาท (งบจ่ายขาด
เงินสะสม) 
  28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ท่ี 2 จากบริเวณถนนคสล.เดิม บริเวณท่ีนา                     
นายวาสนา เทพประสิทธิ์ ถึงบริเวณท่ีนานางประไพ ปรีเปรม กว้าง 2.50 เมตร ยาว 270 เมตร งบประมาณ 
337,800.- บาท (งบจ่ายขาดเงินสะสม) 
  29. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากถนนเล่ียงเมืองสาย 357 บริเวณท่ีนานายประเทือง 
ศรีวิเชียร หมู่ท่ี 2 ถึงบริเวณท่ีนานายภาคศกร นวมทอง (หัวอุด) หมู่ท่ี 1 ขนาดผิวจราจร 2.30 เมตร ระยะทาง
ยาว 1,800 เมตร เป็นเงิน 72,000 บาท 
 30. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณท่ีนานายสมบูรณ์ แตงหวาน หมู่ ท่ี 5                      
ถึงท่ีนานางประสิทธิ์ ปั้นบุญมี หมู่ ท่ี 3 ขนาดผิวจราจร 2.50 เมตร ระยะทางยาว 1,400 เมตร เป็นเงิน 
60,900.- บาท  
 31. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณท่ีนานายละเอียด มังคุด หมู่ ท่ี 7 ถึงเขต               
ติดต่อตําบลบางงาม (ฝ่ังตะวันตก) ขนาดผิวจราจร 2.50 เมตร ระยะทางยาว 2,300 เมตร เป็นเงิน 
100,000.- บาท  
 32. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณท่ีนานางวันดี แปลงแย้ม หมู่ท่ี 7 ถึงถนน คสล. 
บริเวณท่ีนานายดิเรก สอดศรี หมู่ท่ี 4 (ฝ่ังตะวันออก) ขนาดผิวจราจร 2.50 เมตร ระยะทางยาว 2,200 เมตร 
เป็นเงิน 95,100.- บาท  
 33.  โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน บริเวณท่ีนานางประสิทธิ์ ป้ันบุญมี หมู่ท่ี 3 งบประมาณ 130,000.- 
บาท (ต้ังจ่ายรายการใหม่) 
 34.  โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณท่ีนานางซอย ทวนทอง ถึงคันบึงวังพลับ หมู่ท่ี 
1 ขนาดผิวจราจร 2.00 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 140.00 ลบ.ม. เป็นเงิน 
48,550.- บาท 
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 35.  โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากสะพานเล่ียงเมือง 357 ถึงเขตติดต่อเทศบาลตําบล
โพธิ์พระยา หมู่ท่ี 1 ขนาดผิวจราจร 2.50 เมตร ระยะทางยาว 1,700 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 297.50               
ลบ.ม. เป็นเงิน 107,350 บาท  
 36.  โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล.เดิม บริเวณท่ีนานายมนัส สุขสมวงษ์                 
ถึงคลองส่งน้ําชลประทานบริเวณท่ีนานายประเทือง ศรีวิเชียร หมู่ท่ี 2 ขนาดผิวจราจร 2.30 เมตร ระยะทางยาว 
200 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 32.20 ลบ.ม. เป็นเงิน 8,300.- บาท  
 37.  โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากแยกถนน คสล.เดิม ท่ีนานายปรี ปรีเปรม ถึงท่ีนา          
น.ส.กาหลง ศรีวิเชียร หมู่ ท่ี 2 ขนาดผิวจราจร 2.00 เมตร ระยะทางยาว 350 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 
49.00 ลบ.ม. เป็นเงิน 14,570.- บาท  
 38.  โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากสะพาน คสล. บริเวณท่ีนานางจําเรียง เพิ่มพูน ถึง
สะพาน คสล. บริเวณเขตติดต่อตําบล บางงาม หมู่ท่ี 4 ขนาดผิวจราจร 2.30 เมตร ระยะทางยาว 900 เมตร 
ใช้ปริมาตรหินคลุก 144.90 ลบ.ม. เป็นเงิน 50,380.- บาท  
 39.  โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณท่ีนานางจันทร์ วงษ์เวียง ถึงถนน คสล.เดิม 
บริเวณท่ีนานายวิโรจน์ นวมทอง หมู่ท่ี 4 ขนาดผิวจราจร 2.50 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร ใช้ปริมาตรหิน
คลุก 87.50 ลบ.ม. เป็นเงิน 29,930.- บาท  
 40.  โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณท่ีนานายพยุง วงษ์เวียง ถึงเขตติดต่อตําบล           
บางงาม หมู่ท่ี 6 ขนาดผิวจราจร 2.50 เมตร ระยะทางยาว 1,200 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 210.00 ลบ.ม. 
เป็นเงิน 74,680.- บาท  
 41.  โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล.เดิม บริเวณบ้านนายปลด ตู้แก้ว ถึงบริเวณ
บ้านนายสะอาด ใบเตย หมู่ท่ี 7 ขนาดผิวจราจร 2.30 เมตร ระยะทางยาว 1,100 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 
177.10 ลบ.ม. เป็นเงิน 62,380.- บาท  
 42.  โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากถนนลาดยางสายวังพลับใต้-หนองเพียร บริเวณสวน
ฝรั่ง นายประทุม แช่มช้อย ถึงบ้านนางระเบียบ หนูทอง หมู่ท่ี 7 ขนาดผิวจราจร 2.30 เมตร ระยะทางยาว 
380 เมตร ใช้ปริมาตรหินคลุก 43.70 ลบ.ม. เป็นเงิน 12,580.- บาท  
 43.  โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล.เดิม บริเวณบ้านนางต๋ิม เอี่ยมสน ถึง
สะพานเล่ียงเมืองสาย 357 หมู่ท่ี 7 ขนาดผิวจราจร 2.50 เมตร ระยะทางยาว 1,200 เมตร ใช้ปริมาตรหิน
คลุก 150.00 ลบ.ม. เป็นเงิน 52,280.- บาท  
 44.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 ถึงบ้าน น.ส.วัลลภ ดอกมะสังข์ ระยะทางยาว 110 เมตร กว้าง   
3.00 เมตร งบประมาณ  159,000.- บาท 

 45.  โครงการขยายเขตไฟฟูา, ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะตําบลมดแดง งบประมาณ 67,909.30.- บาท 
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 แนวทางที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสาธารณสุข 
1. อุดหนุนค่าดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นท่ีหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 -7 จํานวน 7 

หมู่บ้าน งบประมาณ 52,000.- บาท 
2. เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง งบประมาณ 

100,000.- บาท 

3. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ชาติ งบประมาณ 2,225.- บาท 
4. โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝูาระวังควบคุม ปูองกันและแก้ไขปัญหาการระบาดของโรค

ไข้เลือดออกขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง ปี 2559 งบประมาณ 4,348.30.- บาท 

 แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างความปลอดภัยในชวิีตและทรัพย์สิน 
1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับเพลิงและฝึกซ้อมแผนปูองกันระงับอัคคีภัย ประจําปี 2559 

งบประมาณ 14,161.70.- บาท 
2. โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (สาธารณภัย) งบประมาณ 4,834.52.- 

บาท 
3. อุดหนุนโครงการรวมพลังต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด งบประมาณ 50,000.- บาท 

 แนวทางที่ 3 การส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 7,757,700.- บาท 
2. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ 1,042,400.- บาท 
3. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ งบประมาณ 54,000.- บาท 
4. โครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. งบประมาณ 

508,051.58.- บาท 
5. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.มดแดง  งบประมาณ 

113,678.96.- บาท 
6. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. งบประมาณ 1,155,840.- บาท 
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด.) งบประมาณ 263,040.- บาท 
8. โครงการ อบต.มดแดงห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจําปี 2559 งบประมาณ 300.- บาท 

9. โครงการพัฒนาและฟืน้ฟูคุณภาพชีวิตคนพิการตําบลมดแดง งบประมาณ 300.- บาท 

 แนวทางที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
  1.  อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลมดแดง  งบประมาณ 47,815.- บาท 
  2.  โครงการจัดซื้อ/ซ่อมแซมเครื่องหมายจราจร ปูายช่ือซอย หลักเขต  งบประมาณ 75,600.- บาท 

 แนวทางที่ 5 การแก้ไขปัญหาความยากจน 
  1.  โครงการผักข้างบ้านอาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเล่ียงสารเคมี งบประมาณ 5,550.- บาท 
  2.  โครงการฝึกอบรมการเล้ียงไส้เดือนเพื่อเสริมรายได้ลดรายจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุกลุ่มสตรี และเกษตรกร 
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 4,300.- บาท 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 แนวทางที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
  1.  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สภ.ศพด.2) งบประมาณ 2,177,000.- บาท 
(งบอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
  2.  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในอบต.มดแดง กว้าง 14 
เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.12 เมตร พื้นท่ี 560 ตร.ม. งบประมาณ 219,000.- บาท (งบอุดหนุนเฉพาะกิจ
เหลือจ่าย) 
  3.  โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 65,000. - บาท (ต้ังจ่าย
รายการใหม่) 
  4.  โครงการจัดหาส่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 115,600.- บาท 
  5.  โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน งบประมาณ 375.- บาท 

 แนวทางที่ 2 การพัฒนาด้านการกีฬา 
  - ไม่มีโครงการ/กิจกรรม -   

 แนวทางที่ 3 การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
 1.  อุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ งบประมาณ 30,000.- บาท 
 2.  อุดหนุนการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา งบประมาณ 30,000.- บาท 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน 

 แนวทางที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
  1.  โครงการบริการประชารชนจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี และบริการประชาชนในวันหยุดราชการ 
ประจําปี 2559 งบประมาณ 3,600.- บาท 
  2.  โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  งบประมาณ 6,460.- บาท 
  3.  โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ภายในสํานักงาน  งบประมาณ 386,180.- บาท 
  4.  โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  งบประมาณ 304,413.- บาท 
  5.  โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิดบริเวณท่ีทําการ อบต.มดแดง  งบประมาณ 95,000.- บาท 
  6.  โครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลางขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคล่ือน 
2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ งบประมาณ 595,000.- บาท 
  7.  โครงการจัดซื้อจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา  งบประมาณ 38,000.- บาท 
  8.  โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง งบประมาณ 297,500.- บาท 

 แนวทางที่ 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 88 

พรรษา 5 ธันวาคม 2558 งบประมาณ 58,695.80.- บาท 

2. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พรมบรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) ประจําปี พ.ศ. 
2559 งบประมาณ 6,138.- บาท 

3. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการการจัดทําแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 
และทบทวนการจัดทําแผนชุมชน งบประมาณ 5,610.- บาท 

4. โครงการประชุมประชาคมตําบล ประจําปี 2559 งบประมาณ 1,550.- บาท 

5. โครงการฝึกอบรมเรื่อง “กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาชุมชนและการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น” งบประมาณ 9,560.- บาท 
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ภาคผนวก 
 
 

- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม 
 
- ตัวอย่างแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวม       

ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
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แบบประเมนิความพงึพอใจต่อผลการด าเนนิงานขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ในภาพรวม 
 
ค ำชี้แจง       แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง
ในภาพรวม  โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ        ชาย    หญิง 

2.  อายุ    ตํ่ากว่า  20  ปี   20  -  30  ปี     31  -  40  ปี 
    41  -  50  ปี    51  -  60  ปี     มากกว่า  60  ปี 

3.  การศึกษา   ประถมศึกษา     มัธยมศึกษา    อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
    ปริญญาตรี    ปริญญาโท                    อื่นๆ 

4.  อาชีพหลัก   รับราชการ     เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
    รับจ้าง     นักเรียนนักศึกษา    เกษตรกร 
    อื่นๆ (ระบ)ุ...................................................................................... 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงในภาพรวม         
มากน้อยเพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม    
5)  ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา    
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
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แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  ในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
ค ำชี้แจง   แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  ต่อการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง    
ในแต่ละยุทธศาสตร์  โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปีละ  1  ครั้ง  หลังจากส้ินสุดปีงบประมาณ 
 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  เพศ   ชาย    หญิง 

2.  อายุ     ตํ่ากว่า  20  ปี    20  -  30  ปี    31  -  40  ปี 
     41  -  50  ปี    51  -  60  ปี    มากกว่า 60 ปี 

3.  การศึกษา   ประถมศึกษา    มัธยมศึกษา    อนุปริญญา หรือเทียบเท่า 
    ปริญญาตรี     ปริญญาโท                         อื่นๆ 

4.  อาชีพหลัก   รับราชการ    เอกชน/รัฐวิสาหกิจ   ค้าขาย  ธุรกิจส่วนตัว 
    รับจ้าง    นักเรียนนักศึกษา    เกษตรกร 

 อื่นๆ (ระบ)ุ...................................................................................... 

ส่วนที่  2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

  1.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงใน  ด้านการพัฒนา
ด้านการเกษตร  โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงเท่าใด 

 
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10  คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5)  ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

  
 
 
 
 



แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559 - 2561 หน้า 30 

 

 2.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงใน  ด้านการพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และแหล่งท่องเที่ยว โดยให้คะแนนเต็ม             
10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงเท่าใด 

 
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10  คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5)  ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
  3.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงใน  ด้านการพัฒนา

ด้านคุณภาพชีวิต  และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนน
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงเท่าใด 

 
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10  คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5)  ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
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  4.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงใน  ด้านการพัฒนา
ด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมดแดงเท่าใด 

 
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10  คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5)  ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
  5.  ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงใน  ด้านการพัฒนา

ด้านการบริหารและการบริการประชาชน โดยให้คะแนนเต็ม 10 คะแนน จะให้คะแนนองค์การบริหาร                  
ส่วนตําบลมดแดงเท่าใด 

 
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10  คะแนน) 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5)  ความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา  
8)  ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

 


