แผนพัฒนาสามปี
พ.ศ.2558 - 2560
(เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)

องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง
อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี

บทนำ
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 ไปแล้วนั้น
ทั้งนี้ มี โ ครงการ/กิ จกรรม ส่ ว นหนึ่ง องค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลมดแดงมี ความประสงค์จ ะ
ดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แต่ไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 - 2560 ดังนั้น เพื่อเป็น
การตอบสนองความต้องการของประชาชนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประกอบกับเพื่อการ
บริหารจัดการและให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ดาเนินการเสนอโครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติมไว้ใน
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
โดยอาศัย อานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ว ยการาจัดแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 4 ข้อ 22 จึงได้จัดทาแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
เพื่อบรรจุโครงการ/กิจกรรม เพิ่มเติม และใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานต่อไป

คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง
สิงหาคม ๒๕๕7

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)

เพิ่มเติมโครงการพัฒนาดังต่อไปนี้
โครงการที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตร
แนวทางที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
โครงการ จัดซื้อท่อพญานาคสาหรับสูบน้า
วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการป้องกันอุทกภัย และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
เป้าหมาย ขนาด ๑2 นิ้ว ความยาว ๖ เมตร
งบประมาณ ปี 2558 จานวน ๑50,000.- บาท
ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับการช่วยเหลือในการป้องกันอุทกภัย และแก้ไขปัญหาภัยแล้ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด

โครงการที่ ๒
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว
แนวทางที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
โครงการ ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 จากถนน คสล.เดิมบริเวณที่นานายบุญส่ง สกุลพราหมณ์
ถึงบริเวณที่นา นางวรรณ พลายละหาร
วัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างถนน คสล.
เป้าหมาย ความยาวประมาณ 300 เมตร กว้าง 2.50 เมตร
งบประมาณ ปี 2558 จานวน 450,000.- บาท
ผลลัพธ์ ประชาชนได้รับความสะดวกในการคมนาคม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนโยธา

โครงการที่ ๓
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว
แนวทางที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
โครงการ เจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 4
วัตถุประสงค์ เพื่อเจาะบ่อบาดาล
เป้าหมาย หมู่ที่ 4 จานวน 1 แห่ง
งบประมาณ ปี 2558 จานวน 500,000.- บาท
ผลลัพธ์ ประชาชนในพื้นที่มีน้าที่สะดวกใช้อย่างเพียงพอ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนโยธา

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)

โครงการที่ ๔
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว
แนวทางที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
โครงการ ขยายไหล่ทาง หมู่ที่ 3 ซอย 9 จากถนนสายโพธิ์พระยา-บ้านกล้วย ถึงบ้านนายสมชาย
วรรธนบูรณ์ ระยะทางประมาณ 400 เมตร
วัตถุประสงค์ ขยายไหล่ทาง
เป้าหมาย หมู่ที่ 3 จานวน 400 เมตร
งบประมาณ ปี 2558 จานวน 50,000.- บาท
ผลลัพธ์ เพื่อความสะดวกในการคมนาคม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนโยธา

โครงการที่ ๕
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างคลวามปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
โครงการ อบต.มดแดง ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา
วัตถุประสงค์ เพื่อรณรงค์ ต่อต้านและป้องกันยาเสพติดในโรงเรียนและชุมชน
เป้าหมาย โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในตาบลมดแดง จานวน 4 แห่ง
งบประมาณ ปี 2558 จานวน 40,000.- บาท
ผลลัพธ์ นักเรียนในโรงเรียนไม่ติดยา มีพลานามัยสมบูรณ์ จิตใจเข้มแข็งห่างไกลยาเสพติด
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงการที่ ๖
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
แนวทางที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
โครงการ เงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลมดแดง
วัตถุประสงค์ เพื่อจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลมดแดง
เป้าหมาย ในอัตรา 1 ส่วนของทุนทั้งหมด (หรือตามสถานะการคลังของ อปท.)
งบประมาณ ปี 2558 จานวน 100,000.- บาท
ผลลัพธ์ กองทุนสวัสดิการชุมชนตาบลมดแดง ได้รับการสนับสนุนให้กองทุนเกิดความเข้มแข็ง
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)

โครงการที่ ๗
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน
แนวทางที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
โครงการ จัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (รถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ
ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ) มาตรฐานครุภัณฑ์
ของสานักมาตรฐานงบประมาณ สานักงบประมาณ มีนาคม 2557
เป้าหมาย จานวน 1 คัน
งบประมาณ ปี 2558 จานวน 787,000.- บาท
ผลลัพธ์ มียานพาหนะสาหรับออกให้บริการประชาชนนอกพื้นที่และติดต่อประสานงานราชการ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ สานักปลัด

โครงการที่ ๘
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน
แนวทางที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
โครงการ จัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง
วัตถุประสงค์ เพื่อจัดซื้อเครื่องสูบน้าแบบหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล
เป้าหมาย สูบน้าได้ ๔๕๐ ลิตรต่อนาที จานวน 1 เครื่อง
งบประมาณ ปี 2558 จานวน ๙,๕00.- บาท
ผลลัพธ์ ใช้สาหรับสูบน้าในการทาความสะอาดรถบรรทุกขยะของ อบต.
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สรุปโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558 – 2560 (เพิ่มเติมฉบับที่ 1)
รวมทั้ง ๘ โครงการ
งบประมาณรวม ๒,๐๘๖,๕00.- บาท (-สองล้านแปดหมื่นหกพันห้าร้อยบาทถ้วน-)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐ (เพิ่มเติม ฉบับที่ ๑)

