ก

คานา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีภารกิจสาคัญในการปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในท้ องถิ่ น และพั ฒ นาประเทศโดยส่ ว นรวม โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ภายใต้ รั ฐ ธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ที่สร้างกระบวนการกระจายอานาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและส่งเสริมการมีสว่ นรวมของประชาชนในการบริหารงานท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะ
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง มี ค วามใกล้ ชิ ดกั บ ประชาชนและรั บ รู้ สภาพปั ญ หาความต้ อ งการ
ของประชาชนในท้ อ งถิ่ น เป็ น อย่ า งดี ประกอบกั บ ระเบี ย บกระทรวงมหาดไทยว่ า ด้ ว ยการจั ด ท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้กาหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีหน้าที่ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
แผนพั ฒ นาสามปี เป็ น แผนที่ มี ค วามสอดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
อันมี ลักษณะเป็นการกาหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทาขึ้นสาหรับปีงบประมาณ
แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี และเป็นแผนในลักษณะ
แบบหมุนเวียน (Rolling Plan) ที่ต้องมีการทบทวนและจัดทาทุกปี ซึ่งจะนาไปสู่กระบวนการจัดทา
งบประมาณประจาปีขององค์การบริหารส่วนตาบล
การจัด ท าแผนพั ฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60 – ๒๕62) ขององค์ก ารบริหารส่ว น
ตาบลมดแดงได้มีการบูรณาการร่วมของประชาคมหมู่บ้าน เพื่อที่จะให้แผนพัฒนาสามปีเป็นเครื่องมือ
ที่ จ ะตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนในท้ อ งถิ่ น ในเขตต าบล มดแดงให้ ม ากที่ สุ ด
และองค์การบริหารส่วนตาบลได้มีการพิจารณาทบทวน โครงการ/กิจกรรม มาจากแผนยุทธศาสตร์
การพั ฒนาขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลมดแดงมาสู่ ก ารปฏิ บัติ โดยมี ก ารระบุ ร ายละเอีย ดของ
โครงการ/กิ จกรรม อาทิเ ช่น วั ตถุ ป ระสงค์ เป้าหมาย สถานที่ ลัก ษณะกิจกรรม วิธีดาเนินงาน
ระยะเวลาดาเนินงาน หน่วยงานที่รับผิดชอบ วงเงินงบประมาณ และที่มาของงบประมาณ
ทั้ง นี้ องค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลมดแดง ได้ พิ จ ารณาเห็ น แล้ ว ว่ าแผนพั ฒ นาสามปี
(พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕62) สามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณขององค์การ
บริหารส่วนตาบลมดแดงที่มีอยู่อย่างจากัด เพื่อที่จะให้เงินงบประมาณที่มีอยู่ใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์
สูงสุด และสามารถแก้ไ ขปัญหาและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของประชาชนในท้องถิ่น
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง
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ส่วนที่ 1 บทนา
1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี
ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสูํการปฏิบัติ
โดยมี ห ลั ก คิ ด ที่ วํ า ภายใต๎ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาหนึ่ ง ๆ จะมี แ นวทางการพั ฒ นาได๎ ม ากกวํ า
หนึ่งแนวทาง และภายใต๎แนวทางการพัฒนาหนึ่ง จะมีโ ครงการ/กิจกรรมได๎มากกวําหนึ่งโครงการ
/กิ จ กรรม ที่ จ ะต๎ อ งนํ า มาดํ า เนิ น การเพื่ อ ให๎ บ รรลุ วั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเปู า หมายที่ ต๎ อ งการในแตํ ล ะ
ยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒนา ซึ่ งจะมี ผลตํ อวั ตถุ ป ระสงค์ เปู าหมาย จุดมุํ งหมายการพัฒนาอยํา งยั่ งยื น
และวิสัยทัศน์ในที่สุด
นอกจากนั้น แผนพั ฒนาสามปี เป็นแผนที่ มีความสั มพันธ์ใ กล๎ชิดกั บ งบประมาณรายจํา ย
ประจําปี กลําวคือ องค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ใช๎การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการจัดทํา
งบประมาณรายจํ า ยประจํ า ปี โดยนํ า โครงการ/กิ จ กรรม จากแผนพั ฒ นาสามปี ใ นปี ที่ จ ะจั ด ทํ า
งบประมาณรายจํายประจําปี ไปจัดทํางบประมาณ เพื่อให๎กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด๎วย
ความรอบคอบ และผํานกระบวนการการมีสํวนรํวมของประชาชน ซึ่งแผนพัฒนาสามปีมีสํวนประกอบ
ที่สําคัญ ดังนี้
สํวนที่ 1 บทนํา
สํวนที่ 2 สรุปผลการพัฒนาท๎องถิ่นในปีที่ผาํ นมา
สํวนที่ 3 การนําแผนพัฒนาสามปีไปสูํการปฏิบัติ
สํวนที่ 4 แนวการติดตามประเมินผล

1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี
1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล๎องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
2. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคล๎องกับงบประมาณในการพัฒนาตําบล
3. เป็นแนวทางในการพัฒนาตําบลให๎มีศักยภาพสูงสุดทั้งทางด๎านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม
4. เพื่อให๎เกิดการบริหารจัดการที่ดี โดยการมีสํวนรํวมของชุมชน
5. เป็นประโยชน์ใ นการปรับปรุงการพัฒนาตําบล ขององค์ก รปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้
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1.3 ขั้นตอนในการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี ให๎ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ.2548 โดยมีขั้นตอนดําเนินการ ดังนี้
1. คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่นรํวมกับประชาคมท๎องถิ่น กําหนดประเด็นหลักการพัฒนาให๎
สอดคล๎ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ และจุ ด มุํ ง หมายเพื่ อ การพั ฒ นาในแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
รวมทั้งสอดคล๎องกับปัญหาความต๎องการของประชาคมและชุมชน โดยให๎นําข๎อมูลพื้นฐานในการพัฒนา
จากหนํวยงานตําง ๆ และข๎อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
2. คณะกรรมการสนับ สนุนการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา
ปัญหา ความต๎องการ และข๎อมูล นํามาจัดทํารํางแผนพัฒนาสามปี แล๎วเสนอคณะกรรมการพัฒนา
ท๎องถิ่น
3. คณะกรรมพัฒนาท๎องถิ่นพิจารณาท๎องถิ่นพิจารณารํางแผนพัฒนาสามปี เพื่อเสนอผูบ๎ ริหาร
ท๎องถิ่น
4. ผูบ๎ ริหารท๎องถิ่นพิจารณาอนุมัติรํางแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช๎แผนพัฒนาสามปี
สํ า หรับ องค์ ก ารบริ หารสํว นตํ าบล ให๎ผู๎ บ ริ หารท๎อ งถิ่น เสนอรํ างแผนพั ฒ นาสามปี ตํอ สภา
องค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นตํ า บลเพื่ อ ให๎ ค วามเห็ น ชอบกํ อ น แล๎ ว ผู๎ บ ริ ห ารท๎ อ งถิ่ น จึ ง พิ จ ารณาอนุ มั ติ
และประกาศใช๎แผนพัฒนาสามปีตอํ ไป

1.4 ประโยชน์ของการจัดทาแผนพัฒนาสามปี
การจัดทําแผนพัฒนาสามปี เป็นเครื่องมือที่จะชํวยให๎องค์การบริหารสํวนตําบลได๎พิจารณา
อยํางรอบคอบ ให๎เห็นถึงความเชื่อมโยงระหวํางแนวทางการดําเนินงานตําง ๆ ที่อาจมีความเชื่อมโยง
และสํงผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคตํอกัน เพื่อให๎องค์การบริหารสํวนตําบลนํามาตัดสินใจ
กําหนดแนวทางการดําเนินงานและใช๎ทรัพยากรการบริหารของตําบลอยํางมีประสิทธิภาพ เพื่อให๎เกิด
ประโยชน์สูงสุด
ทรัพยากรทางการบริหาร ประกอบด๎วย
1) เงิน คือ เงิน งบประมาณขององค์ก ารบริ หารสํ ว นตํ าบลเอง และแหลํง งบประมาณ
ภายนอก รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจํายด๎วย
2) คน คือ คณะผู๎บ ริหารท๎องถิ่น พนัก งาน ลูก จ๎างขององค์ก รปกครองสํวนท๎องถิ่น
ทุกระดับซึ่งจะมีความแตกตํางหลากหลายทั้งด๎านความรู๎ ทักษะ และทัศนคติ ซึ่งจะต๎องนําศักยภาพ
ของกํ า ลั ง คนเหลํ า นั้ น มาใช๎ รวมทั้ ง ต๎ อ งพั ฒ นากํ า ลั ง คนเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการทํ า งาน
ให๎องค์การบริหารสํวนตําบล และอาจรวมถึงประชาชนในตําบลซึ่งจะมีสวํ นในการพัฒนาตําบลด๎วย
3) วัส ดุอุปกรณ์ คือ เครื่องจักร เครื่องมือ รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถนํามาใช๎
ในการบริหารจัดการตําบลให๎เกิดการพัฒนาสูงสุด และใช๎วัสดุอุปกรณ์ดังกลําวอยํางเต็มศักยภาพ

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง

หน้า | 2

4) การบริหารจัด การ คือ สิ่งที่จะขั บ เคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข๎างต๎นให๎เ ป็นไป
อยํางมีประสิทธิภาพ และมีสภาพการพัฒนาอยํางยั่งยืน การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์
ที่ตอ๎ งศึกษาและนําไปปฏิบัติอยํางตํอเนื่อง

ตารางที่ 1 วงรอบการจัดทาแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาสามปี
ขององค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ปี พ.ศ.
ประเภทแผนพัฒนา

51

52

53

54

พ.ศ. 25.........
55 56 57 58 59

60

61

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(2553 - 2557)
1) เตรียมการจัดทาแผน
2) ใช้บังคับ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
(2558 - 2562)
1) เตรียมการจัดทาแผน
2) ใช้บังคับ
แผนพัฒนาสามปี
1) 2553 - 2555
2) 2554 - 2556
3) 2555 - 2557
4) 2556 - 2558
5) 2557 - 2559
6) 2558 - 2560
7) 2559 - 2561
8) 2560 - 2562
ฯลฯ
หมายเหตุ
มีการทบทวนและขยายแผนทุกปี
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62

ส่วนที่ 2
สรุปผลการพัฒนาท้องถิน่ ในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ 2558)
2.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา
การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต
ขององค์การบริหารสํวนตําบลมดแดง ด๎วยเทคนิค SWOT Analysis
จุดแข็ง (Strengths)
1. ระบบบริหาร
 มีโครงสร๎างภายในที่เหมาะสมสอดคล๎องกับภารกิจ
 การบริหารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล
 มีการแบํงงาน/มอบหมายหน๎าที่รับผิดชอบอยํางชัดเจน
2. ระบบข้อมูล
 มีเครื่องมือ/เทคโนโลยี ที่ใช๎ในการจัดการข๎อมูลขําวสารที่ทันสมัย
3. อัตรากาลัง (พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง)
 มีการกําหนดแผนอัตรากําลังตามโครงสร๎าง
4. การเงิน/งบประมาณ
 การบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบฯ
5. ศักยภาพของชุมชน
 มีวัด โรงเรียน และโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพอยูํในชุมชน
 วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และสํวนราชการตําง ๆ มีอาคารสถานที่มั่นคง สามารถ
ให๎บริการแกํประชาชนอยํางเพียงพอ
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 พืน้ ที่ราบลุํมติดแมํน้ําทําจีน เหมาะแกํการทําการเกษตร มีระบบนิเวศวิทยาที่ดี
จุดอ่อน (Weaknesses)
1. ระบบบริหาร
 กฎระเบี ย บข๎ อ บั ง คั บ ตํ า ง ๆ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก๎ ไ ขอยูํ เ สมอ ทํ า ให๎ บุ ค ลากรต๎ อ ง
ทําการศึกษา เนื่องจากขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
 บุคลากรยังขาดทักษะ และการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไมํตํอเนื่อง
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2. ระบบข้อมูล
 ขาดบุ ค ลากรที่ ทําหน๎าที่อ ยํางมีป ระสิท ธิภาพ ไมํ มีความรู๎ ความชํานาญในการ
จัดเก็บข๎อมูล
3. อัตรากาลัง (พนักงานส่วนตาบล/พนักงานจ้าง)
 ยังขาดบุคลากรตามแผนอัตรากําลังในตําแหนํงบริหารสํวนการศึกษาฯ
4. การเงิน/งบประมาณ
 ประชาชนมีความต๎องการพัฒนาและแก๎ไขปัญหาจํานวนมาก แตํงบประมาณใน
การพัฒนาไมํเพียงพอตํอความต๎องการ
 การใช๎ จํ า ยงบประมาณไมํ มี ร ะเบี ย บและแนวทางปฏิ บั ติ ที่ ชั ด เจน ทํ า ให๎ ก าร
ปฏิบัติงานลําช๎าตามไปด๎วย
5. ศักยภาพชุมชน
 ประชาชนตั้งรกรากเป็นชุมชนแตํขาดการวางแผนที่ดี ไมํมรี ะบบระบายน้ําที่ดี
 การรวมกลุํมอาชีพตําง ๆ ไมํเข๎มแข็ง การดําเนินงานไมํชัดเจน เนื่องจากผลของ
ภาวะเศรษฐกิจของประชาชน
6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ป ร ะ ช า ช น ข า ด จิ ต สํ า นึ ก ใ น ก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ รํ ว ม กั น ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม
โอกาส (Opportunities)
1. นโยบายรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนด๎านการเกษตร การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และสิ่งแวดล๎อม สอดคล๎องกับยุทธศาสตร์ของตําบลมดแดง
2. ภารกิจถํายโอน เพื่อความสะดวกของประชาชน เชํน การจดทะเบียนพาณิชย์ การเปิด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อดูแลและแบํงเบาภาระของผู๎ปกครองเด็กกํอนวัยเรียน
3. รัฐบาลและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง สนับสนุนการสร๎างภูมิคุ๎มกันด๎านยาเสพติด แกํเด็ก
และเยาวชนในพืน้ ที่ตําบล
4. การได๎รับการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช๎เป็นสื่อในการติดตํอสื่อสาร และ
รายงานผลระหวํางกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่นกับ องค์ก ารปกครองสํวน
ท๎องถิ่น เชํน ระบบสารสนเทศ E-LAAS E-Plan ทําให๎เกิดความสะดวกในการเรียกใช๎
ข๎อมูล และการประมวลผลการปฏิบัติงานได๎รวดเร็วยิ่งขึ้น
5. รัฐบาลสํงเสริมให๎ความสําคัญกับเศรษฐกิจฐานราก ทางด๎านการเกษตร
6. รัฐบาลสํงเสริมให๎ผลักดันให๎ชุมชนท๎องถิ่น ใช๎หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ดํารงชีวติ และพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยํางพอเพียง
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อุปสรรค (Threats)
1. อาชีพเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา ได๎รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ํา ประกอบกับ
ขาดแคลนน้ํา ไมํสามารถทํานาปลังได๎ ทําให๎เกษตรกรขาดรายได๎ และวํางงาน
2. ความไมํ แ นํ น อนทางการเมื อ งระดั บ ประเทศ ทํ า ให๎ ก ารลงทุ น มี ก ารชะลอตั ว
ทั้ง ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม สํงผลกระทบตํอเศรษฐกิจในระดับท๎องถิ่น
3. การเข๎ามาของวัฒนธรรมตะวันตก ตลอดจนสินค๎าและบริการ ทําให๎วัฒนธรรมความ
เป็นอยูํของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนหันมาสูํการบริโภคนิยมมากขึ้น จึงทําให๎
ขาดจิตสํานึกเรื่องการออม ขาดวิถีชีวติ พอเพียง และเกิดภาระหนี้สนิ เพิ่มมากขึ้น
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2.2 การประเมินผลการนาแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
ตารางที่ 2 แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
งบปกติ
จานวนเงิน

ร้อยละ

243,6000.00

1.32

-

5,915,727.43

32.10

543,480.00

10,889,816.72

59.09

4.ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาด๎ า นการศึ ก ษา การกี ฬ า
ศาสนาและวัฒนธรรม

181,416.54

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหาร และการ
บริการประชาชน

ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเกษตร
2 . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒ น า ด๎ า น สิ่ ง แ ว ด ล๎ อ ม
ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค
และแหลํงทํองเที่ยว
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต และสร๎าง
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ

รวม

เงินสะสม
จานวนเงิน

รวม
ร้อยละ
-

จานวนเงิน

ร้อยละ

243,600.00

1.32

2.95

6,459,207.43

35.05

-

-

10,889,816.72

59.09

0.98

-

-

181,416.54

0.98

654,611.80

3.55

-

-

654,611.80

3.55

17,885,172.49

97.05

543,480.00

2.95

18,428,652.49

100.00

ที่มาของข๎อมูล : เอกสารแนบท๎ายประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
และรายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารสํวนตําบลมดแดง ณ วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8
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ตารางที่ 3 แสดงผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
และอุดหนุนทั่วไป ประจาปี พ.ศ. 2558
โครงการ
1.เงินอุดหนุนทั่วไป
2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
3.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
เบี้ยยังชีพคนพิการ
4.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รวม

ผลการดาเนินงาน
ดาเนินการ อยู่ในระหว่าง ยังไม่ได้
เสร็จแล้ว ดาเนินการ ดาเนินการ

-

งบประมาณ
งบประมาณ
งบประมาณ
ที่ได้รับ
ที่เบิกจ่ายไป
6,652,475.00 3,687,858.46



-

-

8,474,100.00

7,533,700.00



-

-

598,250.00

697,990.00



-

-

13,000.00

13,000.00

-

-

-

16,913,825.00 12,885,548.46

ที่มาของข๎อมูล : เอกสารแนบท๎ายประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
และรายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารสํวนตําบลมดแดง ณ วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8

2.3 การประเมินผลประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 แม๎ วํ า รายได๎ ข ององค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นตํ า บลมดแดง
จะมีงบประมาณจํานวนจํากัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจตําง ๆ ที่จะต๎องดําเนินการเพื่อบริการให๎กับ
ประชาชนตามอํานาจหน๎าที่ ตามกฎหมายก็ ตาม แตํองค์ก ารบริหารสํวนตําบลมดแดงก็ สามารถ
ดําเนินการและบริหารจัดการงบประมาณไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาและ
นโยบายของนายกองค์การบริหารสํวนตําบลเพื่อให๎บรรลุเปูาประสงค์ตามที่องค์การบริหารสํวนตําบล
ได๎กําหนดไว๎ โดยมีรายละเอียดผลการพัฒนาขององค์การบริหารสํวนตําบลมดแดง มีดังนี้

ผลการดาเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2558
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ตามแผนพัฒนาสามปี 2558 มีโครงการทั้งหมด 17 โครงการ
ดาเนินการแล้วเสร็จ 4 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 23.53
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒ นาด้านสิ่ งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่ งท่ องเที่ยว ตาม
แผนพัฒนาสามปี 2558 มีโครงการทั้งหมด 33 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ 18 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ
54.54
3. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามแผนพัฒนาสามปี
2558 มีโครงการทั้งหมด 24 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ 12 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 50
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาสามปี 2558 มี
โครงการทั้งหมด 12 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ 6 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 50
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริก ารประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี 2558 มีโครงการ
ทั้งหมด 20 โครงการ ดาเนินการแล้วเสร็จ 13 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 65

รวมทุกด้านมี 106 โครงการดาเนินการแล้วเสร็จ 53 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 50
ตารางที่ 4 สรุปยุทธศาสตร์และจานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน
และจานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ
จานวนโครงการ
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อมทรัพยากรธรรมชาติ
สาธารณูปโภค และแหลํงทํองเที่ยว
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านคุณภาพชีวิต และสร๎างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สนิ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการศึกษา การกีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด๎านการบริหารและการบริการประชาชน

รวม

คิดเป็น
ร้อยละ

โครงการ
ที่อยู่ในแผน

โครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ

17

4

23.53

33

18

54.54

24

12

50

12

6

50

20

13

65

106

53

50

ที่มาของข๎อมูล : เอกสารแนบท๎ายประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
และรายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
องค์การบริหารสํวนตําบลมดแดง ณ วันที่ 13 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕8

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง

หน้า | 9

ส่วนที่ 3
การนาแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ
3.1 แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง
“...ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรและอาชีพ ประชาชนได้รับการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ใส่ใจสุขภาพที่ดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมในตาบล ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน...”
พันธกิจหลักการพัฒนาตาบลมดแดง
พันธกิจหลักที่ 1 มุํงเน๎นการให๎บริการด๎านสาธารณสุขอยํางทั่วถึงทุกพืน้ ที่
พันธกิจหลักที่ 2 มุํงเน๎นการสงเคราะห์ผสู๎ ูงอายุ ผูพ๎ ิการและผู๎ดอ๎ ยโอกาส
พันธกิจหลักที่ 3 มุํงเน๎นการสํงเสริมด๎านการเกษตร สร๎างอาชีพและเพิ่มรายได๎ให๎กับ
ประชาชนในพื้นที่
พันธกิจหลักที่ 4 มุํงเน๎นพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอยํางมีคุณภาพ
และทั่วถึง
พันธกิจหลักที่ 5 มุํงเน๎นการรักษาสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติให๎สมบูรณ์
เพื่อแก๎ไขและลดปัญหาภาวะโลกร๎อน และปรับปรุงสถานที่สาธารณะให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวของตําบล
พันธกิจหลักที่ 6 มุํงเน๎นบริการประชาชนและสํงเสริมการมีสวํ นรํวมของประชาชน
พันธกิจหลักที่ 7 มุํงเน๎นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
พันธกิจหลักที่ 8 มุํงเน๎นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สํงเสริมวัฒนธรรมประเพณี
ท๎องถิ่น และการกีฬา
พันธกิจหลักที่ 9 มุงํ เน๎นการมีสํวนรํวมของประชาชน
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาตาบลมดแดง
1. สร๎างระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการให๎ทั่วถึง
2. สร๎างอาชีพและสร๎างรายได๎ให๎กับประชาชน
3. พัฒนาระบบการศึกษา การทํานุบํารุงศาสนาและการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีท๎องถิ่น
4. ประชาชนในพื้นที่มสี ุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์
5. ผูส๎ ูงอายุ ผูพ๎ ิการ ผูด๎ ๎อยโอกาสสามารถดํารงชีวติ ได๎อยํางปกติสุข
6. การอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่
7. สร๎างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ ให๎แกํประชาชน
8. การบริหารจัดการขององค์การบริหารสํวนตําบลมีประสิทธิภาพ
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นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารท้องถิ่น
นโยบายของนายกองค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นตํ า บลมดแดง อั น เป็ น เครื่ อ งมื อ แสดงให๎ เ ห็ น ถึ ง
เจตนารมย์ วิธีการบริหาร วิธีการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารสํว นตําบลมดแดง ซึ่งเป็นสํวน
หนึ่งของแนวทางที่องค์ก ารบริหารสํวนตําบลมดแดง ใช๎เ ป็นกรอบนโยบายจัดทําแผนยุ ท ธศาสตร์
การพั ฒ นา ซึ่ งนํ า ไปสูํ ก ารจั ด ทํา แผนพั ฒ นาสามปี โดยมีค วามสอดคล๎ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ จัง หวั ด
สุพรรณบุรี ซึ่งนโยบายดังกลําวประกอบด๎วยยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด๎าน ดังนี้
1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
องค์การบริหารสํวนตําบลมดแดง มุํงเน๎นที่จะพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานให๎ได๎มาตรฐาน
เพื่อตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางมีป ระสิท ธิภาพ และสอดคล๎องกั บ แผนพัฒนา
องค์การบริหารสํวนตําบลมดแดง ดังนี้
1.1 สร๎างและซํอมแซมบํารุงรักษาถนนทุกสาย ทั้งเส๎นทางหลักและทางเชื่อมระหวําง
หมูํบ๎าน โดยจะปรับปรุงให๎เป็นถนนที่ได๎มาตรฐาน ประชาชนสามารถใช๎สัญจร
ไปมาได๎ตลอดทั้งปี
1.2 กํอสร๎างและปรับปรุงระบบน้ําเพื่ออุปโภค บริโภค และแหนํงน้ําเพื่อการเกษตร
ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
1.3 จัดให๎มกี ารขุดลอก คู คลอง ที่ต้ืนเขิน
1.4 พั ฒ นาแหลํ ง น้ํ า เพื่ อ การเกษตรขนาดใหญํ ให๎ เ ป็ น แหลํ ง น้ํ า เพื่ อ การเกษตร
แหลํงเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา และสถานที่พักผํอนหยํอนใจ
2. ด้านเศรษฐกิจ
องค์การบริหารสํวนตําบลมดแดง จะสํงเสริมและผลักดันให๎มีกระบวนการสร๎างรายได๎
ลดรายจํายให๎กั บ ประชาชนทุก ระดั บ โดยการสํงเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพีย งให๎กั บ ชุมชน
โดยมีแนวทางดังนี้
2.1 สํงเสริมอาชีพ เพิ่มรายได๎ให๎กับประชาชน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว
2.2 สํงเสริมให๎ประชาชน ได๎นําภูมปิ ัญญาท๎องถิ่นมาใช๎ให๎เกิดประโยชน์ เพื่อเพิ่มรายได๎
ลดรายจํายให๎แกํประชาชน
2.3 จัดฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมอื แรงงานของเยาวชน สตรี และประชาชนทั่วไป
2.4 สํงเสริมให๎เกษตรกรลดต๎นทุนการผลิต และพัฒนาสินค๎าทางด๎านการเกษตร
ให๎มคี ุณภาพดี ตรงตามมาตรฐาน เชํน การจัดหาเมล็ดพันธุ์ดใี ห๎กับเกษตรกร
3. ด้านสังคม
องค์การบริหารสํวนตําบลมดแดง จะสํงเสริมและสนับสนุน ให๎ตําบลมดแดงเป็นชุมชน
ที่ปลอดภัย นําอยูํ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะเยาวชนมุํงเน๎นให๎หํางไกล
ยาเสพติด สร๎างโอกาสให๎ทุกคนในชุมชนได๎รับการบริการอยํางเทําเทียมกัน โดยมีแนวทางดังนี้
3.1 สํงเสริมการสร๎างชุมชนนําอยูํ และสร๎างความเข๎มแข็งให๎ชุมชน
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3.2 สํงเสริมการดําเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว สนับสนุนให๎ทุกภาคสํวนมีสวํ น
รํวมในกิจกรรมเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
3.3 สํงเสริมให๎มกี ารฝึกเพิ่มเติม และทบทวนของเจ๎าหน๎าที่ อปพร. และตํารวจชุมชน
เพื่อสร๎างระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินให๎กับประชาชนในตําบล
3.4 สนับสนุนกิจกรรมในการปูองกันและปราบปรามยาเสพติด รวมถึงกิจกรรมบําบัด
ผูต๎ ิดยาเสพติดด๎วย
4. ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
องค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นตํ า บลมดแดง จะสํ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น งานด๎ า นสาธารณสุ ข
ให๎ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพรวมถึ ง งานด๎ า นการอนุ รั ก ษ์ สิ่ ง แวดล๎ อ ม ทํ า ให๎ เ กิ ด ชุ ม ชนสุ ข ภาพดี เ ป็ น มิ ต รกั บ
สิ่งแวดล๎อมโดยมีแนวทาง ดังนี้
4.1 สํงเสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให๎มีความเข๎มแข็ง และให๎การรํวมมือเป็นอยํางดี
กับหนํวยงานอื่นในการดําเนินกิจกรรมเกี่ยวกับทางด๎านสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
เชํน สปสช.
4.2 สํงเสริมและสนับสนุนการปูองกันโรคระบาด และโรคติดตํอตําง ๆ รวมถึงรณรงค์
ให๎มกี ารออกกําลังกายอยํางสม่ําเสมอ
4.3 รณรงค์ให๎ประชาชนเห็นคุณคําสิ่งแวดล๎อมและทรัพยากรธรรมชาติ สร๎างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์แมํน้ํา คู คลอง
5. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา
องค์การบริหารสํวนตําบลมดแดง จะสํงเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึก ษา สร๎างสั งคมการเรีย นรู๎ใ ห๎กั บ ประชาชนในตําบล พัฒนาระบบเครือขํา ย
สารสนเทศเพื่ อการเรี ย นรู๎ชุ มชน ตลอดจนการสํ งเสริ มจริย ธรรม คุณ ธรรม วัฒ นธรรมท๎ องถิ่ น
และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท๎องถิ่นให๎ยั่งยืน โดยมีแนวทางดังนี้
5.1 พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกํอนวัยเรียนให๎ได๎มาตรฐาน ทัดเทียมกับของเอกชน
5.2 สํงเสริมกิจกรรมทางด๎านการกีฬาอยํางตํอเนื่อง และทั่วถึงทั้งตําบล
5.3 สํงเสริมจารีตประเพณี วัฒนธรรม ที่โดดเดํนของตําบลให๎เป็นที่รู๎จักแกํบุคคล
ทั่วไป
5.4 สํงเสริมและทํานุบํารุงศาสนา
6. ด้านการเมืองการบริหาร
องค์การบริหารสํวนตําบลมดแดง จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล มุํงเน๎นความ
โปรํงใส และการมีสํวนรํวม โดยมีแนวทางดังนี้
6.1 สํงเสริมและสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข โดยมุํงเน๎นให๎ประชาชนมีสํวนรํวมในทุก ๆ ด๎าน
6.2 มีการรํวมมือแบบบูรณาการกับหนํวยงานอื่น ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดแกํประชาชนใน
ตําบลมดแดง
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6.3 ปรับเปลี่ยนกระบวนหรือวิธีการทํางาน โดยนําแนวทางการบริหารงานแบบ
เสร็จสิน้ ณ จุดเดียว (One Stop Service) มาใช๎เพื่อตอบสนองความต๎องการของ
ประชาชนได๎อยํางรวดเร็ว
6.4 สร๎างระบบการบริหารงานบุคคล โดยยึดหลักการจํายคําตอบแทนตามผลงาน
6.5 เน๎นการบริหารราชการแบบเปิด โดยเปิดโอกาสให๎ประชาชนเข๎ามามีสวํ นรํวมใน
การบริหารท๎องถิ่น พร๎อมทั้งยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด๎านโครงสร๎างพื้นฐานเพื่อการเกษตร
แนวทางที่ 2 การสํงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค
และแหล่งท่องเที่ยว
แนวทางที่ 1 การพัฒนาสิ่งแวดล๎อม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหลํงทํองเที่ยว
แนวทางที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
แนวทางที่ 1 การสํงเสริมและสนับสนุนทางด๎านสาธารณสุข
แนวทางที่ 2 การเสริมสร๎างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
แนวทางที่ 3 การสํงเสริมและชํวยเหลือเด็ก ผูส๎ ูงอายุ ผูพ๎ ิการ และผูด๎ ๎อยโอกาส
แนวทางที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
แนวทางที่ 5 การแก๎ไขปัญหาความยากจน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวทางที่ 1 การพัฒนาด๎านการศึกษา
แนวทางที่ 2 การพัฒนาด๎านการกีฬา
แนวทางที่ 3 การพัฒนาด๎านศาสนาและวัฒนธรรม
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน
แนวทางที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให๎บริการประชาชน
แนวทางที่ 2 การสํงเสริมการมีสวํ นรํวมของประชาชน
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3.2 บัญชีโครงการพัฒนา และบัญชีประสานโครงการพัฒนา
คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาท๎ อ งถิ่ น พิจ ารณาคั ด เลื อ กโครงการ
ที่ส อดคล๎ องกั บ แนวทางการพั ฒนาในชํ วงสามปี มาจัด ทํา รายละเอี ย ดโครงการ ในด๎า นเปูา หมาย
ผลผลิต ผลลัพ ธ์ งบประมาณ ระยะเวลา ผู๎รับ ผิดชอบ และตัวชี้วัดความสําเร็จ โดยเน๎นการศึก ษา
รายละเอีย ดของกิจกรรมที่จะดําเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี เพื่อให๎สามารถนําไปจัดทํา
ข๎อบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปี พ.ศ. 2559 ตํอไป
วัตถุป ระสงค์ การจัดทําบัญ ชีโครงการ/กิจกรรม เพื่อให๎ทราบถึงวัตถุป ระสงค์ของ
แนวทางการพัฒนา และรายละเอียดโครงการการพัฒนา
บัญชีโครงการพัฒนา/กิจกรรม ประกอบด๎วย
1. รายละเอียดโครงการพัฒนา/กิจกรรม (แบบ ผ.01) ได๎แกํ วัตถุประสงค์การพัฒนา
ในแตํละแนวทาง เปูาหมายของแนวทางการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ
และรายละเอียดโครงการพัฒนา
2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา/กิจกรรม (แบบ ผ.03) ได๎แกํ สรุปจํานวนโครงการใน
แตํละแนวทาง สรุปจํานวนงบประมาณในแตํละแนวทาง และสรุปรวมโครงการ
และงบประมาณในแตํละยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. บัญ ชี ป ระสานประสานโครงการพั ฒ นา (แบบ ผ.02) ได๎ แ กํ โครงการและ
งบประมาณที่ใช๎ในการดําเนินงานโครงการ และหนํวยที่ขอประสาน (องค์การ
บริหารสํวนตําบลมดแดง ไมํมบี ัญชีประสานโครงการพัฒนา)
4. ความเชื่ อ มโยงของยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาและแนวทางการพั ฒ นาจากแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา (แบบ ยท.01) ได๎แกํ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. แนวทางการพัฒนา
และผลผลิต/โครงการ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (แบบ ยท.02) ได๎แกํ
วิสัยทัศน์ อปท. พันธกิจ อปท. จุดมุํงหมาย อปท. ยุทธศาสตร์ อปท. และแนวทาง
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แบบ ผ.01
รายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาสามปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562
องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง อาเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถด้านเกษตร เชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม และพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและการส่งออก
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1
การเพิ่มขีดความสามารถด้านการเกษตร เชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมเพื่อการบริโภคและการส่งออก
1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการขุดลอกเหมืองสํงน้ํา จากบริเวณ
หน๎าบ๎านนายธงชัย พุมํ ดารา ถึงหน๎าบ๎าน
นายประคอง แตงหวาน หมูทํ ี่ 5

2

โครงการซํอมแซมสะพานไม๎
ตรงข๎ามทางเข๎าบ๎านนายเกริกชัย แตงโต
หมูทํ ี่ 7

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อปรับปรุงระบบ ขนาดปากกว๎าง
สํงน้ําและระบายน้ํา 1.50 เมตร
เพื่อการเกษตร
ลึก 0.80 ม.
ระยะทางยาว
1,000 เมตร
เพื่อซํอมแซมสะพาน ขนาดกว๎าง
ไม๎ที่ชํารุด
5.00 เมตร
ยาว 10 เมตร
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งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
100,000
-

-

200,000
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-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ระยะทาง สามารถระบายน้ํา
ที่ดาด ได๎สะดวกและ
คลอง รวดเร็ว

กองชําง\
(แผนชุมชน
หมูทํ ี่ 5)

จํานวน เกษตรกรใช๎
แหํงที่ เส๎นทางในการ
ซํอมแซม ขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร

กองชําง
(แผนชุมชน
หมูทํ ี่ 7)

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
1.1 แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร
ที่
3

4

5

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

โครงการกํอสร๎างบานประตูปิด-เปิด
พร๎อมกําแพงกันดิน บริเวณหน๎าบ๎าน
นายนิรุต อยูํนันท์ หมูทํ ี่ 7
โครงการกํอสร๎างสะพานคอนกรีตเสริม
เหล็ก ข๎างบ๎านนายบุญเหลือ นวมทอง
หมูทํ ี่ 7

เพื่อปรับปรุงระบบ
สํงน้ําและระบายน้ํา
เพื่อการเกษตร
เพื่อกํอสร๎างสะพาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก

โครงการวางทํอ-เปลี่ยนทํอ ที่ข๎ามคลอง
จากปูอมสายตรวจตําบลมดแดง ถึงวัดวัง
พลับเหนือ หมูทํ ี่ 5

เพื่อเปลี่ยนทํอ และ
วางทํอให๎มีขนาด
และอยูํในระดับ
เดียวกัน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ขนาด 1 เมตร
จํานวน 1 แหํง

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
150,000
-

ขนาดกว๎าง
5.00 เมตร
ยาว 14 เมตร

1,500,000

ตลอดแนว
ตามจุดที่มีทํอ

-
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-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
แหํงที่
ดําเนินการ
จํานวน
สถานที่ที่
กํอสร๎าง

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

สามารถระบายน้ํา
ได๎สะดวกและ
รวดเร็ว
เกษตรกรใช๎
เส๎นทางในการ
ขนสํงสินค๎า
ทางการเกษตร
จํานวนจุด สามารถระบายน้ํา
ที่จะ
ได๎สะดวกและ
ดําเนินการ รวดเร็ว
เปลี่ยนทํอ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองชําง
(แผนชุมชน
หมูทํ ี่ 7)
กองชําง
(แผนชุมชน
หมูทํ ี่ 7)
กองชําง
(แผนชุมชน
หมูทํ ี่ 5)

1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
1.2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการฝึกอบรมการสํงเสริมการตลาด
และสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับสินค๎าในท๎องถิ่น
จากฝีมอื ของกลุํมสตรี ผู๎สงู อายุ และ
เกษตรกรในตําบลมดแดง

เพื่อฝึกอบรมให๎
ความรู๎ในการ
พัฒนาและสร๎าง
มูลคําเพิ่มสินค๎า

2

โครงการฝึกอบรมเทคนิคการผลิตมะนาว
นอกฤดู

เพื่อฝึกอบรมให๎
ความรู๎ในการผลิต
มะนาวนอกฤดู

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชน
ตําบลมดแดง
จํานวน 35 คน

ประชาชน
ตําบลมดแดง
จํานวน 35 คน

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
-

15,000
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-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

จํานวน ประชาชนได๎รับ
ผู๎เข๎ารํวม ความรู๎สามารถ
โครงการ นําไปพัฒนา
สินค๎าและสร๎าง
มูลคําสินค๎าใน
ชุมชน
จํานวน ประชาชนได๎
ผู๎เข๎ารํวม ความรู๎สามารถ
โครงการ พัฒนาการผลิต
นอกฤดู ทําให๎ผล
ผลิตมีราคาสูงขึน้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
(แผนชุมชน)

สํานักปลัด
(แผนชุมชน)

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว
2.1 แนวทางการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยว
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ปลํอยปลา ในแมํ
น้ําทําจีน,บึงวัง
พลับและปลูก
ต๎นไม๎
ประชาชนตําบล
มดแดง

1

โครงการวัฒนธรรมชุมชนกับการอนุรักษ์
และพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม

เพื่อฟื้นฟูปกปูอง
สิ่งแวดล๎อมทาง
ธรรมชาติในชุมชน

2

โครงการสํงเสริมการคัดแยกขยะ

3

โครงการจัดซื้อถังขยะในชุมชน
และถนนสาธารณะ

4

โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

เพื่อสํงเสริมและ
สร๎างจิตสํานึกให๎
ประชาชนแก๎ไข
ปัญหาขยะล๎นเมือง
เพื่อสุขลักษณะ
หมูทํ ี่ 1 - 7
และจัดระบบ
สิ่งแวดล๎อม
เพื่อจัดระบบ
หมูทํ ี่ 1 - 7
สิ่งแวดล๎อม

5

โครงการขุดลอกดินตะกอนบึงวังพลับ

เพื่อสํงเสริมและ
อนุรักษ์ทรัพยากร
น้ํา

ระยะทางยาว
8,000 เมตร

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
-

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวนปลา
และจํานวน
ต๎นไม๎

ตําบลมดแดงมี
สิ่งแวดล๎อมที่ดี

กอง
สาธารณสุขฯ
(แผนชุมชน)

จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
โครงการ

ตําบลมดแดงมี
สิ่งแวดล๎อมที่ดี

กอง
สาธารณสุขฯ
(แผนชุมชน)

ชุมชนมี
สภาพแวดล๎อม
ที่ดี
ชุมชนมี
สภาพแวดล๎อม
ที่ดี
มีแหลํงน้ําที่
อุดมสมบูรณ์

กอง
สาธารณสุขฯ

20,000

-

30,000

30,000

3.0,000

จํานวน
หมูบํ ๎าน

400,000

400,000

400,000

จํานวน
หมูบํ ๎าน

10,000,000 10,000,000

ระยะทาง
ของบึง

10,000,000
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-

ตัวชี้วัด
(KPI)

กอง
สาธารณสุขฯ
อบจ./
กรมสํงเสริมฯ
(แผนชุมชน)

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว
2.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากที่นา น.ส.ซอย ทวนเงิน ถึงคันบึง
วังพลับ สุดที่นานางทองเติม สุนทรวิภาต
หมูทํ ี่ 1
โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากที่นานายบุญสํง สกุลพราหมณ์
ถึงที่นานางลูกคิด คงสําราญ หมูทํ ี่ 1
โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ซอยบ๎านนาย
เพ็ชร นุชสวาท หมูํที่ 1

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ระยะทางยาว
1,200 เมตร
กว๎าง 2.30 ม.

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย

ระยะทางยาว
1,100 เมตร
กว๎าง 2.30 ม.
ระยะทางยาว
150 เมตร
กว๎าง 3 ม.
ระยะทางยาว
2,000 เมตร
กว๎าง 5 ม.

2

3

4

โครงกํอสร๎างถนนลาดยางจากถนนเลี่ยง
เมืองสาย 357 ถึง บริเวณที่นา
นายหอม สมสกุล หมูทํ ี่ 1

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
84,000
-

80,000

-

-

225,000

-

-

5,000,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน)

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน)
กองชําง
(แผนชุมชน)
กองชําง
(แผนชุมชน)

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว
2.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5

โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากคันคลอง 1 ซ๎าย 1 ขวา ถึงบริเวณ
บ๎านนางวารี มัจฉา หมูํที่ 2

6

โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากบริเวณ
คันคลอง 1 ซ๎าย 1 ขวา ฝั่งตะวันตก
บริเวณที่นานายบรรจง นวมทอง ถึง
บริเวณที่นายชลอ มังคุด หมูทํ ี่ 2
โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากคันคลอง 1 ซ๎าย 1 ขวา ฝัง่ ตะวันออก
จากที่นานายประเทือง ศรีวิเชียร ถึงที่นา
นางสําอางค์ ศรีวิเชียร หมูํที่ 2
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
จากหน๎า รพ.สต.มดแดง
ถึง โรงเรียนวัดเสาธงทอง หมูทํ ี่ 2

เพื่อให๎ประชาชน
มีเส๎นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อให๎ประชาชน
มีเส๎นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อให๎ประชาชน
มีเส๎นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อให๎ประชาชน
มีเส๎นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัย

7

8

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ระยะทางยาว
500 เมตร
กว๎าง 2.30 เมตร
ระยะทางยาว
100 เมตร
กว๎าง 4.00 เมตร
ระยะทางยาว
1,500 เมตร
กว๎าง 2.50 เมตร
ระยทางยาว
200 เมตร
กว๎าง 3.00 เมตร

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000 ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
-

-

100,000

-

-

300,000
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200,000 ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองชําง
(แผนชุมชน)

กองชําง
(แผนชุมชน)

-

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน)

-

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน)

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว
2.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

9

โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
บริเวณซอย 19 ถึงที่นานายธีระพงษ์
อิทธิสาร หมูํที่ 2

เพื่อให๎ประชาชน
มีเส๎นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อให๎ประชาชน
มีเส๎นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อให๎ประชาชน
มีเส๎นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อให๎ประชาชน
มีเส๎นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัย

10 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากถนน คสล.เดิม บริเวณซอยบ๎าน
นายยิม้ แก๎วกระจําง ถึงคันคลอง 1 ซ๎าย
1 ขวา หมูทํ ี่ 2
11 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากที่นานางฐิตริ ัตน์ วิวัฒณนิวงศ์ ถึง
ที่นานางประไพ ปรีเปรม หมูทํ ี่ 2
12

โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากบริเวณบ๎านนายมงคล ถีระแก๎ว
ถึงเหมืองสํงน้ํา หมูทํ ี่ 2

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ระยะทางยาว
650 เมตร
กว๎าง 2.30 เมตร

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน)

ระยะทางยาว
900 เมตร
กว๎าง 2.50 เมตร

90,000

-

-

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน)

ระยะทางยาว
900 เมตร
กว๎าง 2.30 เมตร

-

90,000

-

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง

ระยทางยาว
100 เมตร
กว๎าง 2.50 เมตร

8,000

-

-

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง
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2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว
2.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ที่

โครงการ/กิจกรรม

13 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
บริเวณซอย 11 หมูํที่ 3
14

15

16

17

วัตถุประสงค์

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย
โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก เพื่อให๎ประชาชนมี
บริเวณซอย 12 หมูํที่ 3
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย
โครงการกํอสร๎างถนน คสล.
เพื่อให๎ประชาชนมี
บริเวณซอย 8 หมูทํ ี่ 3
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย
โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก เพื่อให๎ประชาชนมี
จากคันคลองดาดบริเวณบ๎านนายพงศักดิ์ เส๎นทางที่สะดวก
นุชประไพ ถึงที่นานายบุญชํวย อํอนทิมวงษ์ และปลอดภัย
หมูทํ ี่ 3
โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก เพื่อให๎ประชาชนมี
จากถนนโพธิ์พระยา-บ๎านกล๎วย บริเวณ
เส๎นทางที่สะดวก
ที่นานางปทุม สุวรรณหงส์ ถึงศาลา SML และปลอดภัย
หมูทํ ี่ 3

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ระยะทางยาว
220 เมตร
กว๎าง 2.30 ม.
ระยะทางยาว
100 เมตร
กว๎าง 2.30 ม.
ระยะทางยาว
200 เมตร
กว๎าง 2.50
ระยะทางยาว
400 เมตร
กว๎าง 2.30 ม.
ระยะทางยาว
950 เมตร
กว๎าง 2.30 ม.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
15,000
-

7,000

-

-

250,000

-

-

27,000

-

-

70,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน)

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน)

กองชําง
(แผนชุมชน)
กองชําง
(แผนชุมชน)
กองชําง
(แผนชุมชน)

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว
2.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ที่

โครงการ/กิจกรรม

18 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากที่นานางประสิทธิ์ ปั้นบุญมี ถึงคลอง
ทิง้ น้ําบริเวณที่นานายพยุง วงเวียง หมูทํ ี่ 3
19 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากถนนโพธิ์พระยา-บ๎านกล๎วย บริเวณ
ซอย 3 หมูทํ ี่ 3
20 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากถนนโพธิ์พระยา-บ๎านกล๎วย บริเวณ
ซอย 4 หมูทํ ี่ 3
21 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. ตํอจากหมูํที่
4 บริเวณที่นานายสํารอง เกตุรัตน์ ถึง
คลองทิง้ น้ําบึงวังพลับ

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ระยะทางยาว
700 เมตร
กว๎าง 2.30 ม.
ระยะทางยาว
80 เมตร
กว๎าง 2.30 ม.
ระยะทางยาว
80 เมตร
กว๎าง 2.30 ม.
ระยะทางยาว
100 เมตร
กว๎าง 3 เมตร

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
49,000
-

6,000

-

-

6,000

-

-

-

150,000
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-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองชําง
(แผนชุมชน)
กองชําง
(แผนชุมชน)
กองชําง
(แผนชุมชน)
กองชําง

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว
2.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

22 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก เพื่อให๎ประชาชน
จากบริเวณบ๎านนางกุหลาบ ถึงบริเวณที่นา มีเส๎นทางที่
นางสุมาลี น้ําดอกไม๎ หมูํที่ 4
สะดวกและ
ปลอดภัย
23 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก เพื่อให๎ประชาชน
จากบริเวณที่นานายครรชิต คล๎ายวรรณ
มีเส๎นทางที่
ถึงสุดคันคลองบึงวังพลับ หมูํที่ 4
สะดวกและ
ปลอดภัย
24 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก เพื่อให๎ประชาชน
บริเวณที่นานายไพเราะ นวมทอง
มีเส๎นทางที่
ถึงบริเวณที่นานายนิรันดร์ นวมทอง
สะดวกและ
(คันคลองสํงน้ํา) หมูํที่ 4
ปลอดภัย
25 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก เพื่อให๎ประชาชน
บริเวณที่นานายอุดม แตงหวาน ถึงบริเวณ มีเส๎นทางที่
ที่นานายดิเรก สอดศรี หมูทํ ี่ 4
สะดวกและ
ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ระยะทางยาว
250 เมตร
กว๎าง 2.30 เมตร
ระยะทางยาว
100 เมตร
กว๎าง 2.30 เมตร
ระยะทางยาว
2,000 เมตร
กว๎าง 2.50 ม.
ระยะทางยาว
250 เมตร
กว๎าง 2.40 เมตร

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน
หมูทํ ี่ 4)

7,000

-

-

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน
หมูทํ ี่ 4)

150,000

-

-

ระยะทาง ประชาชนมีความ
ที่ดําเนิน ปลอดภัยในการ
การ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน
หมูทํ ี่ 4)

20,000

-

-

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน
หมูทํ ี่ 4)
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2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว
2.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ที่

โครงการ/กิจกรรม

26 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากถนนลาดยางบริเวณบ๎านนายไพเราะ
นวมทอง ถึงบริเวณที่นานางสายฝน
ดอกลําไย หมูํที่ 4
27 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากบริเวณบ๎านนางแหมํม มังคุด ถึง
บริเวณที่นานายมนตรี มังคุด หมูํที่ 5

วัตถุประสงค์

เพื่อให๎ประชาชน
มีเส๎นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัย
เพื่อให๎ประชาชน
มีเส๎นทางที่
สะดวกและ
ปลอดภัย
28 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก เพื่อให๎ประชาชน
จากถนน คสล,บริเวณหน๎าบ๎านนายธงชัย มีเส๎นทางที่
พุมํ ดารา ถึงบริเวณบ๎านนายคนอง มณีวงษ์ สะดวกและ
หมูทํ ี่ 5
ปลอดภัย
39 โครงการซํอมแซมถนนโดยการหินคลุก
เพื่อให๎ประชาชน
จากบริเวณที่นานายวิรัตน์ คล๎ายวรรณ
มีเส๎นทางที่
ถึงสวนมะมํวงนายชํานาญ หนูทอง หมูทํ ี่ 5 สะดวกและ
ปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ระยะทางยาว
100 เมตร
กว๎าง 2.50 ม.

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
8,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน)

ระยะทางยาว
200 เมตร
กว๎าง 2.50 ม.

14,000

-

-

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน)

ระยะทางยาว
200 เมตร
กว๎าง 2.30 ม.

14,000

-

-

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน)

ระยะทางยาว
280 เมตร
กว๎าง 2.30 ม.

20,000

-

-

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน)

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง
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2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว
2.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ที่

โครงการ/กิจกรรม

30 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากบริเวณที่นานางคําปุุน ศรีบุญเพ็ง ถึง
บริเวณที่นานายชัด ศรีผาสุข หมูทํ ี่ 5
31 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง จากบ๎าน
นายประคอง ศรีบุญเพ็ง ถึงสะพาน
หมูทํ ี่ ๓ คันบึงคลองทิง้ น้ําวังพลับ หมูํที่ 5
32 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากบริเวณฟาร์มแพะ ถึงหน๎าบ๎าน
นายสมพงษ์ ยอดศรี หมูทํ ี่ 5
33 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากบริเวณ
หลังปั๊มน้ํามันมุงํ เจริญ ตํอจากถนน
คสล.เดิม (งบตําบลละห๎าล๎าน) หมูทํ ี่ 5
34 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากบ๎านนายจุน วงษ์จันทร์
ถึงคันบึงวังพลับ หมูํที่ 5

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ระยะทางยาว
100 เมตร
ระยะทางยาว
1,800 เมตร
กว๎าง 6 เมตร
ระยะทางยาว
130 เมตร
กว๎าง 2.50 ม.
ระยะทางยาว
200 เมตร
กว๎าง 2.50 ม.
ระยะทางยาว
500 เมตร
กว๎าง 2.50 ม.

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,000
-

-

๔,000,000

-

-

-

8,900

-

34,200
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250,000

-

-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน)
กองชําง

กองชําง
(แผนชุมชน)
กองชําง
(แผนชุมชน)
กองชําง
(แผนชุมชน)

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว
2.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ที่

โครงการ/กิจกรรม

35 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากถนนลาดยางสายวังพลับเหนือ-ใต๎
ถึงบ๎านนายบุญเชิด สอดสี หมูํที่ 5
36 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากถนนเลี่ยงเมือง บริเวณสวนมะมํวง
นายสําเร็จ นวมทอง ถึงที่นายครรชิด
ทวนเงิน หมูํที่ 5
37 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากสะพานเลี่ยงเมือง ถึงที่นานายชัด
ศรีผาสุข หมูทํ ี่ 5
38 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากถนนหลังปั้มน้ํามันมุงํ เจริญ บริเวณที่
นานายชัด ศรีผาสุก ถึงที่นางพนารัตน์
คล๎ายวรรณ หมูํที่ 5

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ระยะทางยาว
140 เมตร
กว๎าง 2.30 ม.
ระยะทางยาว
700 เมตร
กว๎าง 2.30 ม.

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
10,000
-

50,000

-

-

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย

ระยะทางยาว
1,500 เมตร
กว๎าง 2.30 ม.
ระยะทางยาว
200 เมตร
กว๎าง 2.30 ม.

100,000

-

-

14,000

-

-

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน)

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน)

กองชําง
(แผนชุมชน)

กองชําง
(แผนชุมชน)

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว
2.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ที่

โครงการ/กิจกรรม

39 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากบริเวณโรงงานปุ๋ยเขียวมรกต ถึง
บริเวณที่นา น.ส.ไหม ดอกพุด (ฝั่งใต๎)
หมูทํ ี่ 6
40 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากบริเวณโรงงานปุ๋ยเขียวมรกต ถึง
บริเวณที่นานายพยุง วงษ์เวียง (ฝั่งเหนือ)
หมูทํ ี่ 6
41 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากบริเวณที่นานายประยุทธ ทองอินทร์
ถึงคลองทิง้ น้ําบริเวณที่นานางสมใจ
กลิ่นเย็น (ฝั่งตะวันออก) หมูํที่ 6
42 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากคลองสํงน้าํ 1 ซ๎าย 1 ขวา บริเวณ
ที่นานายอํานาจ แก๎วประหลาด หมูทํ ี่ 6

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ระยะทางยาว
1,000 เมตร
กว๎าง 2.30 ม.

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย

ระยะทางยาว
1,000 เมตร
กว๎าง 2.30 ม.

70,000

-

-

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน)

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย

ระยะทางยาว
1,100 เมตร
กว๎าง 2.30 ม.

80,000

-

-

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน)

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย

ระยะทางยาว
1,200 เมตร
กว๎าง 2.50 ม.

-

-

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน)

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
70,000
-

100,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน)

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว
2.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ที่

โครงการ/กิจกรรม

43 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากคลองทิง้ น้ําบึงวังพลับฝัง่ ตะวันตก
บริเวณนานายอํานาจ แก๎วประหลาด ถึง
เขตติดตํอตําบลบางงามบ๎านนายวันชัย
ปูอมทอง หมูทํ ี่ 6
44 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากคลองทิง้ น้ําลงบึงวังพลับ ฝัง่ ตะวันตก
บริเวณที่นานายมนัส ศรีศักดา ถึงเขต
ติดตํอตําบลบางงาม หมูทํ ี่ 6
45 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากถนน คสล. ทางเข๎าวัดน๎อย ถึงแยก
บ๎านนายดํารง เกตุแก๎วและแยกบ๎านนาง
กิมลัง้ หมูํที่ 6
46 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากถนน คสล.เดิมบริเวณที่นานายสมิต
ตูแ๎ ก๎ว ถึงที่นานายจําเนียร หนูทอง หมูทํ ี่ 7

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ระยะทางยาว
1,000 เมตร
กว๎าง 2.30 ม.

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย

ระยะทางยาว
600 เมตร
กว๎าง 2.30 ม.

-

50,000

-

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน)

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย

ระยะทางยาว
780 เมตร
กว๎าง 2.30 ม.

60,000

-

-

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน)

เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย

ระยะทางยาว
1,100 เมตร
กว๎าง 2.50 ม.

80,000

-

-

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน)

วัตถุประสงค์

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
80,000
-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน)

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว
2.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ที่

โครงการ/กิจกรรม

47 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากที่นานายเช๎ง ทวนเงิน ถึงที่นา
นายสายชล แชํมช๎อย หมูทํ ี่ 7
48 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. จากบ๎าน
นางติ๋ม เอี่ยมสน ถึงถนนเลี่ยงเมืองบริเวณ
คันบึงวังพลับ หมูํที่ 7
49 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
ที่นานางเสนาะ แชํมช๎อย ถึงที่นา
นายสําอางค์ พรายแก๎ว หมูํที่ 7
50 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
บริเวณที่นานายทรงกรด ทวนเงิน ถึง
บริเวณที่นานายสมเดช เจริญพันธ์ หมูทํ ี่ 7
51 โครงการซํอมแซมถนนโดยการลงหินคลุก
จากบริเวณหน๎าโบสถ์วัดวังพลับใต๎ ถึงที่นา
นายเสถียร ศรีมาตร หมูํที่ 7

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย
เพื่อให๎ประชาชนมี
เส๎นทางที่สะดวก
และปลอดภัย

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ระยะทางยาว
400 เมตร
กว๎าง 2.30 ม.
ระยะทางยาว
1,200 เมตร
กว๎าง 4.00 ม.
ระยะทางยาว
400 เมตร
กว๎าง 2.30 ม.
ระยะทางยาว
300 เมตร
กว๎าง 2.30 ม.
ระยะทางยาว
350 เมตร
กว๎าง 2.30 ม.

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
28,000
-

2,400,000

-

-

28,000

-

-

21,000

-

-

25,000

-

-

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา
ความยาว ประชาชนมีความ
ของถนน ปลอดภัยในการ
สัญจรไปมา

กองชําง
(แผนชุมชน)
กองชําง
กรมสํงเสริมฯ
(แผนชุมชน)
กองชําง
(แผนชุมชน)
กองชําง
(แผนชุมชน)
กองชําง
(แผนชุมชน)

2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว
2.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ที่

โครงการ/กิจกรรม

52 โครงการขยายเขตไฟฟูา, ซํอมแซมไฟฟูา
สาธารณะตําบลมดแดง
53 โครงการจัดซื้อเครื่องตรวจคุณภาพ
น้ําประปา

วัตถุประสงค์
เพื่อให๎มไี ฟฟูาสํอง
สวํางบริเวณทาง
สาธารณะ
เพื่อจัดซือ้
เครื่องตรวจ
คุณภาพน้ําประปา

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
หมูทํ ี่ 1 - 7

จํานวน 1 เครื่อง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
700,000
700,000
700,000

10,000
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-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)
จํานวน
หมูบํ ๎าน
จํานวน
เครื่องที่
จัดซือ้

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ประชาชนมีความ
กองชําง
ปลอดภัยในการ
(แผนชุมชน)
สัญจรไปมา
ใช๎ในการตรวจสอบ
กองชําง
คุณภาพน้ําประปาใน (แผนฯหมูํ 5)
ตําบลมดแดง

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
3.1 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการรณรงค์การปูองกันและควบคุม
โรคไข๎เลือดออก หมูํที่ 1
(แผนชุมชน)
โครงการรณรงค์การปูองกันและควบคุม
โรคไข๎เลือดออก หมูํที่ 2
(แผนชุมชน)
โครงการรณรงค์การปูองกันและควบคุม
โรคไข๎เลือดออก หมูํที่ 3
(แผนชุมชน)

2

3

4

วัตถุประสงค์

เพื่อรณรงค์การปูองกัน
และควบคุมโรค
ไข๎เลือดออก
เพื่อรณรงค์การปูองกัน
และควบคุมโรค
ไข๎เลือดออก
เพื่อลดอัตราเสี่ยงการ
เกิดโรค และสร๎างการมี
สํวนรํวมในการปูองกัน
และควบคุมโรค
ไข๎เลือดออก
โครงการรณรงค์การปูองกันและควบคุม เพื่อกําจัดแหลํง
โรคไข๎เลือดออกและการขาดสารไอโอดีน เพาะพันธุ์ยุงลายและ
หมูทํ ี่ 4 (แผนชุมชน)
กําจัดลูกน้าํ ยุงลาย
ประชาชนทราบถึง
ปัญหาสุขภาพของ
ตนเอง

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จํานวน
ครัวเรือน
ร๎อยละ 100
จํานวน
ครัวเรือน
ร๎อยละ 100
ประชาชนมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจเรื่องโรค
ไข๎เลือดออก
ร๎อยละ 70
จํานวน
ครัวเรือน
ร๎อยละ 100

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,500
-

7,500

-

-

7,500

-

-

7,500

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวนครัวเรือน
ที่ได๎รับการ
รณรงค์ปูองกันฯ
จํานวนครัวเรือน
ที่ได๎รับการ
รณรงค์ปูองกันฯ
จํานวนประชาชน
ที่ได๎รับการ
รณรงค์ปูองกันฯ

ประชาชนปลอด
จากโรค
ไข๎เลือดออก
ประชาชนปลอด
จากโรค
ไข๎เลือดออก
ประชาชนมี
ความรู๎ความ
เข๎าใจเกี่ยวกับ
โรคไข๎เลือดออก

กอง
สาธารณสุขฯ
อสม.หมูํที่ 1
กอง
สาธารณสุขฯ
อสม.หมูํที่ 2
กอง
สาธารณสุขฯ
อสม.หมูํที่ 3

จํานวนครัวเรือน
ที่ได๎รับการ
รณรงค์ปูองกันฯ
และได๎รับความรู๎

ประชาชนให๎
กอง
ความรํวมมือ
สาธารณสุขฯ
และปลอดโรค
อสม.หมูํที่ 4
ไข๎เลือดออก
มีความรู๎เกี่ยวกับ
ปัญหาสุขภาพ

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
3.1 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสาธารณสุข
ที่
5

6

7

โครงการ/กิจกรรม
โครงการตรวจวัดความดันโลหิตให๎แกํ
ประชาชน หมูทํ ี่ 5 (แผนชุมชน)

วัตถุประสงค์

เพื่อเฝูาระวังภาวะ
ความผิดปกติของ
ความดันโลหิต
โครงการรณรงค์การปูองกันและควบคุม เพื่อกําจัดแหลํง
โรคไข๎เลือดออกและการขาดสารไอโอดีน เพาะพันธุ์ยุงลายและ
หมูทํ ี่ 6 (แผนชุมชน)
กําจัดลูกน้าํ ยุงลาย
ประชาชนทราบถึง
ปัญหาสุขภาพของ
ตนเอง
โครงการรณรงค์การปูองกันและควบคุม เพื่อรณรงค์การ
โรคไข๎เลือดออก หมูํที่ 7 (แผนชุมชน)
ปูองกันและควบคุม
โรคไข๎เลือดออก

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ประชาชนอายุ
35 ปีข้นึ ไป
287 คน
จํานวน
ครัวเรือน
ร๎อยละ 100

จํานวน 180
ครัวเรือน

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,500
-

7,500

-

-

7,500

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวนประชาชน
ที่ได๎รับการตรวจ
ความดันโลหิต
จํานวนครัวเรือน
ที่ได๎รับการ
รณรงค์ปูองกันฯ
และได๎รับความรู๎

มีการตรวจวัด
ความดันโลหิตผู๎ที่มี
อายุ 35 ปีขนึ้ ไป
ประชาชนให๎ความ
รํวมมือ และปลอด
โรคไข๎เลือดออก
มีความรู๎เกี่ยวกับ
ปัญหาสุขภาพ

กอง
สาธารณสุขฯ
อสม.หมูํที่ 5
กอง
สาธารณสุขฯ
อสม.หมูํที่ 6

จํานวนครัวเรือน ประชาชนมีความรู๎
ที่ได๎รับการ
ความเข๎าใจการ
รณรงค์ปูองกันฯ ปูองกันโรค
ไข๎เลือดออกและ
การกําจัดลูกน้ํา
ยุงลาย

กอง
สาธารณสุขฯ
อสม.หมูํที่ 7

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
3.1 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

8

โครงการรณรงค์รํวมมือในการเฝูาระวัง
ควบคุม ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการ
ระบาดของโรคไข๎เลือดออกของ อบต.มด
แดง ปี 2560
โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ๎า
รับรองพืน้ ที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ๎า
ประจําปี 2560

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จํานวน
1,586
ครัวเรือน

เพื่อจัดกิจกรรมเฝูาระวัง
ควบคุมปูองกันการ
ระบาด ของโรค
ไข๎เลือดออก
9
เพื่อทําให๎สุนัข แมวได๎รับ จํานวนสุนัข
วัคซีนปูองกันโรคพิษ
และแมว
สุนัขบ๎า และให๎ความรู๎
ร๎อยละ 80 ขึ้น
ไป ได๎รับวัคซีน
10 อุดหนุนคําดําเนินงานในการพัฒนางาน เพื่อเป็นคําดําเนินงานใน หมูทํ ี่ 1 - 7
สาธารณสุขมูลฐานในพืน้ ที่ หมูทํ ี่ 1 - 7 การพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐาน
11 เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ เพื่อสมทบเงินเข๎ากองทุน
กองทุน
องค์การบริหารสํวนตําบลมดแดง
หลักประกันสุขภาพ
หลักประกัน
อบต.มดแดง
สุขภาพ อบต.
มดแดง

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง

งบประมาณและที่ผา่ นมา
ตัวชี้วัด
ผลที่คาดว่า
2560
2561
2562
(KPI)
จะได้รบั
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
30,000
30,000 จํานวนครัวเรือน ตําบลมดแดง
ในตําบลมดแดง ปลอดลูกน้ํา
ยุงลาย ปลอด
โรคไข๎เลือดออก
30,000
30,000
30,000
จํานวน
ตําบลมดแดง
สุนัขและแมว ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ๎า
52,500

52,500

100,000

100,000
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52,500 จํานวน อสม.แตํ
ละหมูํที่ได๎รับเงิน
อุดหนุน
100,000 จํานวนเงินที่
สมทบเข๎ากองทุน

ประชาชนได๎รับ
บริการด๎าน
สาธารณสุขที่ดี
ประชาชนได๎รับ
การบริการจาก
กองทุนฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
สาธารณสุขฯ
(แผนชุมชน)
กอง
สาธารณสุขฯ
(แผนชุมชน)
กอง
สาธารณสุขฯ
(แผนชุมชน)
กอง
สาธารณสุขฯ

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
3.2 แนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการฝึกอบรมซ๎อมแผนปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

2

โครงการฝึกอบรม “อัคคีภัยปูองกันได๎
ต๎องใสํใจไมํประมาท”

3

โครงการรณรงค์ปูองกันอุบัตเิ หตุชํวง
เทศกาลวันปีใหมํประจําปี 2560

4

โครงการรณรงค์ปูองกันอุบัตเิ หตุชํวง
เทศกาลสงกรานต์ประจําปี 2560

5

โครงการจัดซื้อ/ซํอมแซมเครื่องหมาย
จราจร ปูายชื่อซอย หลักเขต

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อฝึกความพร๎อม พนักงาน อบต.
ในการใช๎อุปกรณ์ และประชาชน
ในการดับเพลิง
ทั่วไป
เพื่อให๎ความรู๎ใน
ประชาชนและ
การปูองกัน
เยาวชน
อัคคีภัย
เพื่อประชาสัมพันธ์ ประชาชนหมูํที่
ความปลอดภัยใน 1 – 7 และผูใ๎ ช๎
การใช๎รถใช๎ถนน
รถใช๎ถนนในพื้นที่
เพื่อประชาสัมพันธ์ ประชาชนหมูํที่
ความปลอดภัยใน 1 – 7 และผูใ๎ ช๎
การใช๎รถใช๎ถนน
รถใช๎ถนนในพื้นที่
เพื่อเป็นการพัฒนา หมูทํ ี่ 1 - 7
พื้นที่ในชุมชนให๎มี
การเดินทางที่
สะอาดและ
ปลอดภัย

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
-

3,000

-

-

3,000

-

-

3,000

-

-

200,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
ฝึกอบรม
จํานวน
ผู๎เข๎ารํวม
ฝึกอบรม
จํานวนจุด
ประชา
สัมพันธ์
จํานวนจุด
ประชา
สัมพันธ์
จํานวน
กิจกรรม

ผู๎ฝึกอบรมมีความ
เข๎าใจสามารถใช๎
อุปกรณ์ดับเพลิงได๎
มีการปูองกันและ
ตระหนักถึงสาเหตุ
ของอัคคีภัย
ผู๎ใช๎รถใช๎ถนน
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัย
ผู๎ใช๎รถใช๎ถนน
ตระหนักถึงความ
ปลอดภัย
เส๎นทางจราจร
และซอย ในชุมชน
มีปูายจราจร ปูาย
ชื่อ และหลักเขตที่
ชัดเจน

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด

สํานักปลัด
กองชําง

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
3.2 แนวทางการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

6

อุดหนุนโครงการรณรงค์ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการระดับ
พื้นที่ จังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการจัดซื้อเครื่องสูบน้ําขนาดใหญํ
สําหรับชํวยเหลือผู๎ประสบภัยแล๎ง
และอุทกภัย
โครงการให๎ความชํวยเหลือผู๎ประสบภัย
พิบัตกิ รณีฉุกเฉิน (สาธารณภัย)

7

8

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อปูองกันและ
ศพส.จ.
แก๎ไขปัญหายาเสพ สุพรรณบุรี
ติดระดับพืน้ ที่
เพื่อปูองกันและ
จํานวน 1 เครื่อง
แก๎ไขปัญหาภัย
แล๎งและอุทกภัย
เพื่อให๎ความ
ผู๎ประสบ
ชํวยเหลือ
สาธารณภัย
และบรรเทา
ในพืน้ ที่
สาธารณภัย
ตําบลมดแดง

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
50,000
50,000
50,000

-

300,000

100,000

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง

100,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

จํานวน
งบประมาณ
ที่อุดหนุน
จํานวน
เครื่อง
ที่จัดซือ้
100,000 จํานวน
ผู๎ประสบภัย
ที่ได๎รับ
ความ
ชํวยเหลือ

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

มีการรณรงค์
ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด
ใช๎ในการสูบน้ํา
ชํวยเหลือภัยแล๎ง
และอุทกภัย
ผู๎ประสบสาธารณ
ภัยได๎รับการ
ชํวยเหลือใน
เบือ้ งต๎น

สํานักปลัด

สํานักปลัด
(แผนชุมชน)
สํานักปลัด
(แผนชุมชน)

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
3.3 แนวทางการส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผูส้ ูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ที่
1

2

3

4

โครงการ/กิจกรรม
โครงการจํายเบีย้ ยังชีพผู๎สูงอายุ

วัตถุประสงค์

เพื่อจํายเป็น
สวัสดิการคําครอง
ชีพให๎แกํผู๎สูงอายุ
โครงการจํายเบีย้ ยังชีพคนพิการ
เพื่อจํายเป็น
สวัสดิการคําครอง
ชีพให๎แกํคนพิการ
โครงการจํายเบีย้ ยังชีพผู๎ปุวยเอดส์ เพื่อจํายเป็น
สวัสดิการคําครอง
ชีพให๎แกํผู๎ปุวยเอดส์
โครงการขอรับการสนับสนุนอาหาร เพื่อเป็นคําใช๎จาํ ยใน
เสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ..
การจัดซื้ออาหาร
ในเขตองค์การบริหารสํวนตําบล
เสริม (นม) ให๎กับ
มดแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เด็กนักเรียน

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู๎สูงอายุ
ในตําบลมดแดง
จํานวน 949 คน
คนพิการ
ในตําบลมดแดง
จํานวน 117 คน
ผู๎ปุวยเอดส์
ในตําบลมดแดง
จํานวน 14 คน
ร.ร.วัดเทพสุทธาวาส
ร.ร.วัดเสาธงทอง
ร.ร.วัดวังพลับเหนือ
ร.ร.วัดวังพลับใต๎
ศพด.วัดศรีจันต์
ศพด.วัดวังพลับใต๎
ศพด.วัดวังพลับเหนือ

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
7,632,000
7,700,000 7,800,000

1,123,200

1,200,000

84,000

84,000

900,000

900,000

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง

หน้า | 37

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผู๎สูงอายุได๎รับ
สวัสดิการ
คําครองชีพ
1,200,000 จํานวนคน คนพิการได๎รับ
พิการ สวัสดิการ
คําครองชีพ
84,000 จํานวน ผู๎ปุวยเอดส์ได๎รับ
ผู๎ปุวย สวัสดิการ
เอดส์
คําครองชีพ
900,000 จํานวน เด็กนักเรียนได๎รับ
โรงเรียน อาหารเสริม (นม)
และ
ที่มีคุณภาพและ
จํานวน เพียงพอ
ศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็ก

สํานักปลัด
(แผนชุมชน)

จํานวน
ผู๎สูงอายุ

สํานักปลัด
(แผนชุมชน)
สํานักปลัด
(แผนชุมชน)
กอง
การศึกษาฯ

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
3.3 แนวทางการส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผูส้ ูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ที่
5

6

7

8

9

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการขอรับการสนับสนุน
เพื่อสนับสนุน
ร.ร.วัดเทพสุทธาวาส
คําอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด
งบประมาณอาหาร ร.ร.วัดเสาธงทอง
สพฐ. ในเขตองค์การบริหารสํวน
กลางวันเด็กนักเรียน ร.ร.วัดวังพลับเหนือ
ตําบลมดแดง
ร.ร.วัดวังพลับใต๎
โครงการขอรับการสนับสนุน
เพื่อสนับสนุน
ศพด.วัดศรีจันต์
คําอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็ก งบประมาณอาหาร ศพด.วัดวังพลับใต๎
เล็ก
กลางวันให๎ศูนย์
ศพด.วัดวังพลับเหนือ
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการ อบต.มดแดงหํวงใยใสํใจ เพื่อสํงเสริมคุณภาพ ผู๎สูงอายุ หมูํที่ 1 – 7
ผู๎สูงอายุในตําบลมดแดง ประจําปี ชีวติ ให๎แกํผู๎สูงอายุใน ตําบลมดแดง
2560
ตําบลมดแดง
โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ เพื่อสํงเสริมคุณภาพ คนพิการ หมูํที่ 1 – 7
และผู๎ดอ๎ ยโอกาสในตําบลมดแดง ชีวติ ให๎แกํคนพิการ ตําบลมดแดง
ประจําปี 2560
ในตําบลมดแดง
โครงการซํอมแซมที่อยูํอาศัยให๎กับ เพื่อชํวยเหลือ
ผู๎สูงอายุ คนพิการ
ผู๎สูงอายุ คนพิการ ผู๎ดอ๎ ยโอกาส
ซํอมแซมที่อยูํอาศัย ผู๎ดอ๎ ยโอกาส
และคนไร๎ที่พึ่งในตําบลมดแดง
ให๎ผู๎ดอ๎ ยโอกาส
และคนไร๎ที่พึ่ง

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
1,400,000
1,410,000 1,420,000

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวน
โรงเรียน

เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่สะอาด
และเพียงพอ

กอง
การศึกษาฯ

476,000

480,000

585,000

จํานวน
โรงเรียน

เด็กนักเรียนมีอาหาร
กลางวันที่สะอาด
และเพียงพอ

กอง
การศึกษาฯ

1,000

1,000

1,000

จํานวน
กิจกรรม

ผู๎สูงอายุมชี วี ติ ความ
เป็นอยูทํ ี่ดขี ึน้

สํานักปลัด
(แผนชุมชน)

1,000

1,000

1,000

จํานวน
กิจกรรม

คนพิการมีชวี ติ ความ
เป็นอยูทํ ี่ดขี ึน้

สํานักปลัด
(แผนชุมชน)

35,300

35,300

35,300 จํานวนผู๎ที่ สภาพที่อยูอํ าศัยของ
ได๎รับการ ผู๎ดอ๎ ยโอกาสมีความ
ชํวยเหลือ เป็นอยูทํ ี่ดขี ึน้

สํานักปลัด
(แผนชุมชน)
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3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
3.3 แนวทางการส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผูส้ ูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส
ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการรํวมด๎วยชํวยกันสํงเสริม
สุขอนามัยในบ๎านเรือนให๎กับ
ผู๎ดอ๎ ยโอกาส
11 โครงการดูแลและสํงเสริมสุขภาพ
เด็กปฐมวัย
12 โครงการวันเด็กแหํงชาติ ประจําปี
2560

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู๎ดอ๎ ยโอกาสในตําบล
มดแดง

สร๎างเสริม
สุขอนามัยให๎กับ
บ๎านเรือน
ผู๎ดอ๎ ยโอกาส
เพื่อเฝูาระวังสํงเสริม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
รักษาสุขภาพเด็ก
อบต.มดแดง
เพื่อจัดงานให๎
ความสําคัญกับเด็ก
และเยาวชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียน สพฐ.
จํานวน 4 แหํง

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
5,000
-

10,000

-

-

100,000

-

-

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวน
ผู๎ดอ๎ ยโอกาส
ที่ได๎รับการ
ชํวยเหลือ
จํานวนเด็กที่
ได๎รับการ
ดูแลสุขภาพ
จํานวน
โรงเรียนที่
เข๎ารํวม

สภาพบ๎านเรือนของ
ผู๎ดอ๎ ยโอกาสได๎รับ
การปรับปรุงให๎มี
สุขอนามัยที่ดี
เด็กนักเรียนมี
สุขภาพที่ดขี ึน้

สํานักปลัด

มีการจัดกิจกรรม
ให๎กับเด็กและ
เยาวชนในตําบล

กอง
การศึกษาฯ
กอง
การศึกษาฯ
(แผนชุมชน
หมูทํ ี่ 6)

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
3.4 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการคลังความรู๎เพื่อสุขภาพ
ประชาชน ด๎วยการแพทย์วถิ ีธรรม
วิถีไทย หํวงใยสุขภาพตามหลัก
ของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการเผยแพรํความรู๎ทางกฎหมาย
ทั่วไป ประจําปี 2560

2

3

อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบล
มดแดง

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อสํงเสริมความรู๎ ประชาชน หมูํที่
ด๎านสุขภาพให๎กับ 1 – 7 ตําบลมด
ประชาชนในพื้นที่ แดง
เพื่อให๎ความรู๎
คณะผู๎บริหาร
เผยแพรํ
พนักงาน
ประชาสัมพันธ์ดา๎ น ประชาชน
กฎหมายตําง ๆ
เพื่อสํงเสริมให๎
กองทุน
ประชาชนมี
สวัสดิการชุมชน
สวัสดิการในชุมชน ตําบลมดแดง

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
-

10,000

-

-

100,000

-

-

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวน
หมูบํ ๎าน
ที่จัดกิจกรรม
ให๎ความรู๎
จํานวน
กิจกรรม

ประชาชนได๎รับความรู๎ใน
การดูแลตนเองและ
สมาชิกในครัวเรือน
แบบพอเพียง
คณะผู๎บริหาร พนักงาน
และประชาชนมีความรู๎
ความเข๎าใจด๎าน
กฎหมายที่เกี่ยวข๎องใน
ชีวติ ประจําวัน
มีการอุดหนุนเพื่อสมทบ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
ตําบลมดแดง

สํานักปลัด

จํานวนครัง้
ที่อุดหนุน

สํานักปลัด

สํานักปลัด
(แผนชุมชน)

3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
3.5 แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการฝึกอบรมการสํงเสริมอาชีพการ
ถักกระเป๋าด๎วยเชือกในกลุํมสตรี
ผู๎สูงอายุและผู๎ดอ๎ ยโอกาสในตําบลมดแดง

2

โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์เหรียญ
โปรยทาน ลิปบิน้ พวงมาลัย ให๎แกํผู๎สูงอายุ
กลุํมสตรีตําบลมดแดง

3

โครงการฝึกอบรมการเพาะเลีย้ งปลา
สวยงามเพื่อเป็นอาชีพเสริมในกลุํมสตรี
ผู๎สูงอายุ และผู๎ดอ๎ ยโอกาสในตําบล
มดแดง

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อเป็นอาชีพเสริม ประชาชนตําบล
ให๎กับประชาชนใน มดแดง
ตําบลมดแดง
เพื่อฝึกอบรม และ
ให๎ความรู๎ในการ
ประดิษฐ์ สร๎าง
รายได๎เสริม
เพื่อสํงเสริมความรู๎
การเพาะเลีย้ งปลา
สวยงาม

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
-

ประชาชนจํานวน
35 คน

22,000

-

-

ประชาชน
จํานวน
35 คน

10,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

จํานวน นําความรู๎ไป
ผู๎เข๎ารํวม ประกอบอาชีพ
โครงการ และสร๎างรายได๎ให๎
ครอบครัว
จํานวน นําความรู๎ไปใช๎
ผู๎เข๎ารํวม ประกอบอาชีพ
โครงการ และสร๎างรายได๎ให๎
ครอบครัว
จํานวน เพื่อสร๎างอาชีพ
ผู๎เข๎ารํวม ทางเลือกให๎กับ
โครงการ ประชาชนในตําบล
มดแดง

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
(แผนชุมชน หมูํ
ที่ 4,5,7)
สํานักปลัด
(แผนชุมชน
หมูทํ ี่ 2)
สํานักปลัด

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการพัฒนาการเรียนรู๎ของเด็กปฐมวัย

2

โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน
(สภานักเรียน)

3

โครงการเข๎าคํายคุณธรรม
(จริยธรรม ฝึกศีล สมาธิ ปัญญา)

4

โครงการ”การศึกษาเพื่อตํอต๎านการใช๎ยา
เสพติดในเด็กนักเรียน ประจําปี 2560”
(D.A.R.E.ประเทศไทย)
โครงการวันพํอแหํงชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5

เป้าหมาย
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
เพื่อสํงเสริมทักษะ ศูนย์พัฒนาเด็ก
การเรียนรู๎ของเด็ก เล็ก อบต.มดแดง
ปฐมวัย
จํานวน 3 แหํง
เพื่อสํงเสริมเจตคติ โรงเรียนสังกัด
ที่ดใี นระบอบ
สพฐ. ในตําบล
ประชาธิปไตย
มดแดง 4 แหํง

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
40,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวนศูนย์
พัฒนาเด็ก
เล็กฯ
จํานวน
โรงเรียน

นักเรียนระดับ
ปฐมวัยมีทักษะ
พัฒนาการเรียนรู๎ที่ดี
นักเรียนได๎รับการ
เรียนรู๎โดยใช๎หลัก
ประชาธิปไตย
นักเรียนมีคุณธรรม
จริยธรรม และมี
ระเบียบวินัย

กองการศึกษา
(แผนชุมชน
หมูทํ ี่ 4)
กอง
การศึกษาฯ
(แผนชุมชน
หมูทํ ี่ 7)
กอง
การศึกษาฯ
(แผนชุมชน
หมูทํ ี่ 7)
กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

30,000

-

-

เพื่อสํงเสริม
โรงเรียนสังกัด
คุณธรรมจริยธรรม สพฐ. ในตําบล
ให๎กับนักเรียน
มดแดง 4 แหํง

30,000

-

-

จํานวน
โรงเรียน

เพื่อแก๎ไขปัญหา
การแพรํระบาด
ของยาเสพติด
เพื่อสํงเสริมความ
จงรักภักดีและ
ความกตัญญู

40,000

-

-

จํานวน
โรงเรียน

2,000

-

-

โรงเรียนสังกัด
สพฐ. ในตําบล
มดแดง 4 แหํง
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.มดแดง
จํานวน 3 แหํง
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นักเรียนมีทักษะ
หลีกเลี่ยงปฏิเสธ
การใช๎ยาเสพติด
จํานวนศูนย์ นักเรียนมีความ
พัฒนาเด็ก จงรักภักดีและ
เล็กฯ
กตัญญูรู๎คุณ

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา
ที่
6

7

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม
วัตถุประสงค์
(ผลผลิตของ
โครงการ)
โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อปรับภูมิทัศน์
ศูนย์พัฒนาเด็ก
องค์การบริหารสํวนตําบลมดแดง ประจําปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เล็ก อบต.มดแดง
2560
โครงการวันแมํแหํงชาติศูนย์พฒ
ั นาเด็กเล็ก เพื่อสํงเสริมความ ศูนย์พัฒนาเด็ก
จงรักภักดีและ
เล็ก อบต.มดแดง
ความกตัญญู
จํานวน 3 แหํง
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งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
400,000
-

2,000
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-

-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

ศูนย์พัฒนา มีการปรับปรุงภูมิ
เด็กเล็ก ทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กอยํางเหมาะสม
จํานวนศูนย์ นักเรียนมีความ
พัฒนาเด็ก จงรักภักดีและ
เล็กฯ
กตัญญูรู๎คุณ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.2 แนวทางการพัฒนาด้านการกีฬา
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม
โครงการกีฬาต๎านยาเสพติด ประจําปี
2560

วัตถุประสงค์
เพื่อสํงเสริมการกีฬา
สร๎างจิตสํานึกให๎
หํางไกลยาเสพติด

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
หมูทํ ี่ 1 - 7

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
200,000
-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

จํานวน มีการสํงเสริมการ
หมูบํ ๎านที่ กีฬาให๎กับประชาชน
เข๎ารํวม และเยาวชน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กอง
การศึกษาฯ
(แผนชุมชน)

4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
4.3 แนวทางการพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม
ที่
1

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจัดงานเย็นทั่วหล๎า
มหาสงกรานต์สุพรรณบุรี ประจําปี
2560
โครงการประเพณีสงกรานต์ ประจําปี
2560

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดงานประเพณี
สงกรานต์
เพื่อสํงเสริม ฟื้นฟู
อนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์

3

โครงการประเพณีแหํเทียนพรรษา
ประจําปี 2559

4

อุดหนุนการจัดงานแหํเทียนเข๎าพรรษา

2

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
สํานักงานจังหวัด
สุพรรณบุรี

คณะผู๎บริหาร
พนักงาน
ประชาชน

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
30,000
-

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

จํานวน มีการจัดงาน
โครงการ ประเพณีสงกรานต์

กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม
กอง
การศึกษาฯ
(แผนชุมชน
หมูทํ ี่ 6)
กอง
การศึกษา
(แผนชุมชน
หมูทํ ี่ 6)
กองการศึกษา
ศาสนา และ
วัฒนธรรม

50,000

-

-

จํานวน มีการจัดกิจกรรม
โครงการ ประเพณีสงกรานต์

เพื่อปลูกฝังจิตสํานัก นักเรียนในตําบล
ให๎เด็กไทยอนุรักษ์
มดแดง
ประเพณีไทย

10,000

-

-

จํานวนวัด เด็กนักเรียนรํวม
ในตําบล อนุรักษ์ประเพณี
ของไทย

เพื่อสนับสนุน
งบประมาณในการ
จัดงานแหํเทียน
เข๎าพรรษา

30,000

-

-

จํานวน มีการจัดงานแหํ
โครงการ เทียนเข๎าพรรษา

สํานักงานจังหวัด
สุพรรณบุรี
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน
5.1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1

โครงการบริการประชานจัดเก็บภาษี
นอกสถานที่ และบริการประชาชนใน
วันหยุดราชการ ประจําปี 2560

2

โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สนิ ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560

3

โครงการกํอสร๎างอาคารเอนกประสงค์
บริเวณที่ทําการ อบต.

4

โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานสํวน
ตําบลและพนักงานจ๎าง ผู๎มีคุณธรรม
และจริยธรรมในการปฏิบัตริ าชการและ
ให๎บริการประชาชนดีเดํน ประจําปี
งบประมาณ 2560

วัตถุประสงค์
เพื่ออํานวยความ
สะดวกให๎กับประชาชน
และเรํงรัดการจัดเก็บ
ภาษี
เพื่อเพิ่มรายได๎
รวบรวมข๎อมูลและมี
ระบบที่แนํนอน
ตรวจสอบได๎
เพื่อกํอสร๎างอาคาร
เอนกประสงค์

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
หมูทํ ี่ 1 - 7

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
20,000
20,000

จัดทําแผนทีภ่ าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
จํานวน 5 โซน

400,000

400,000

3,000,000

-

-

จํานวน
ที่กํอสร๎าง

10,000

10,000

10,000

จํานวนผู๎
ได๎รับ
คัดเลือก

จํานวน 1 หลัง

เพื่อยกยํองเชิดชูเกียรติ พนักงานสํวนตําบล
และสร๎างขวัญกําลังใจ และพนักงานจ๎าง
ให๎กับบุคลากรใน
องค์กร
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ตัวชี้วัด
(KPI)

จํานวน
หมูบํ ๎าน
ที่ออก
ให๎บริการ
400,000 จํานวนโซน
ในการ
ดําเนินการ

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั
ประชาชนได๎รับ
ความสะดวก
และชําระภาษี
ภายในกําหนด
มีข๎อมูล
รายละเอียด
พื้นที่ในเขต
ตําบลมดแดง
มีพ้ืนที่ในการ
ให๎บริการ
ประชาชน
นําองค์กรไปสูํ
องค์กรที่มี
คุณธรรม
จริยธรรม

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองคลัง

กองคลัง

สํานักปลัด
กองชําง
สํานักปลัด

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน
5.1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
จํานวน 1 คัน

ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

5

โครงการจัดซื้อรถยนต์สวํ นกลาง
ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมํต่ํากวํา 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล๎อ
แบบดับเบิล้ แค็บ
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อ
เพิ่มพูนทักษะการปฏิบัตงิ านให๎กับ
บุคลากรในองค์กร

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัตงิ านและ
การให๎บริการ
ประชาชน
เพื่อสํงเสริมและ
พัฒนาความรูใ๎ นการ
ปฏิบัตงิ านในองค์กร

7

โครงการคุณธรรมและจริยธรรม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวติ

เพื่อสํงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมให๎บุคลากร
ในองค์กร

8

โครงการพัฒนาบุคลากร

เพื่อสํงเสริมทักษะด๎าน ครูศูนย์พัฒนาเด็ก
เทคโนโลยี
เล็ก อบต.มดแดง
คอมพิวเตอร์และการ
สื่อสาร

6

ผู๎บริหาร สมาชิก
สภา
พนักงาน
ผู๎บริหาร
สมาชิกสภา
พนักงาน
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งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
787,000
-

200,000

-

-

10,000

-

-

10,000

-

-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวน
รถยนต์

การบริการประชาชน
รวดเร็วและสะดวก
มากขึ้น

สํานักปลัด

จํานวน บุคลากรในองค์กรมี
โครงการ การพัฒนาความรู๎ใน
การปฏิบัตงิ านใน
องค์กร
จํานวน บุคลากรในองค์กร
กิจกรรม ปฏิบัตงิ านโดยยึด
หลักคุณธรรม
จริยธรรม
จํานวนครู ครูได๎รับการพัฒนา
ที่ได๎รับ ทักษะด๎านเทคโนโลยี
การ
คอมพิวเตอร์และ
ฝึกอบรม การสื่อสาร

สํานักปลัด

สํานักปลัด

กอง
การศึกษาฯ

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน
5.1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน
ที่
9

โครงการ/กิจกรรม
โครงการสํงบุคลาการเข๎ารับการ
ฝึกอบรม

วัตถุประสงค์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการทํางานและการ
บริการประชาชน

10 โครงการขยายชุดเครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงชนิดไร๎สาย

เพื่อเพิ่มจุดตัง้ ตัง้
เครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียง

11 โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์
ภายในสํานักงาน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู๎บริหาร สมาชิก
พนักงานสํวนตําบล
พนักงานจ๎าง
หมูทํ ี่ 1 - 7

จัดซือ้ เพื่อใช๎ใน
สํานักงาน

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
500,000
500,000
500,000

500,000

300,000
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-

300,000

-

300,000

ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

จํานวน
บุคลากรที่
เข๎ารํวม
ฝึกอบรม
จํานวนจุดที่
ติดตัง้

การปฏิบัตงิ าน
พัฒนาตามระเบียบ
กฎหมายอยูเํ สมอ

ทุกสํวน

จํานวนที่
จัดซือ้

ประชาชนรับฟัง
ขําวสาร
ประชาสัมพันธ์
อยํางทั่วถึง
มีวัสดุ ครุภัณฑ์
เพียงพอในการ
ปฏิบัตงิ านและ
ให๎บริการ
ประชาชน

สํานักปลัด

สํานักปลัด

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน
5.2 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่

โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

1

โครงการเวทีประชาคมหมูบํ ๎านเพื่อพัฒนา
ท๎องถิ่นและชุมชน ประจําปี 2560

2

โครงการประชุมประชาคมตําบล ประจําปี
2560

3

โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ๎าฯ พระบรมราชินนี าถ (วันแมํแหํงชาติ)
ประจําปี พ.ศ. 2560

4

โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูหํ ัว
(วันพํอแหํงชาติ) ประจําปี พ.ศ. 2559

เพื่อจัดเวทีรับฟัง
ความคิดเห็นของ
หมูบํ ๎าน/ชุมชน
เพื่อสํงเสริมการมี
สํวนรํวมของ
ประชาชน
เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนได๎แสดง
ความจงรักภักดีตอํ
สมเด็จพระนางเจ๎า
พระบรมราชินนี าถ
เพื่อสํงเสริมให๎
ประชาชนได๎แสดง
ความจงรักภักดีตอํ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูหํ ัวฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
หมูทํ ี่ 1 - 7

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
35,000
35,000 35,000

ประชาชน
ตําบลมดแดง

6,000

6,000

คณะผู๎บริหาร
พนักงานและ
ประชาชน
ตําบลมดแดง

10,000

10,000

คณะผู๎บริหาร
พนักงานและ
ประชาชน
ตําบลมดแดง

100,000

100,000
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

ประชาชนมีสํวนรํวมแสดงความ
คิดเห็นและเสนอปัญหาความ
ต๎องการของชุมชนในการพัฒนา
6,000 จํานวน ประชาชนทุกภาคสํวนมีสํวนรํวม
ผู๎เข๎ารํวม ในการกําหนดทิศทางการพัฒนา
โครงการ พื้นที่ตําบลมดแดง
10,000 จํานวน ประชาชนได๎แสดงความจงรักภักดี
กิจกรรม และน๎อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของสมเด็จพระนาง
เจ๎าพระบรมราชินนี าถ

100,000

จํานวน
หมูบํ ๎าน

จํานวน ประชาชนได๎แสดงความจงรักภักดี
กิจกรรม และน๎อมรําลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูหํ ัวฯ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด
(แผนชุมชน)
สํานักปลัด
(แผนชุมชน)
สํานักปลัด
(แผนชุมชน)

สํานักปลัด
(แผนชุมชน)

5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน
5.2 แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่
5

โครงการ/กิจกรรม
โครงการเพื่อปกปูองสถาบันสําคัญ
ของชาติ พ.ศ.2560

วัตถุประสงค์
เพื่อสํงเสริมปลุก
จิตสํานึก ความ
จงรักภักดีตอํ
สถาบันฯ

เป้าหมาย
(ผลผลิตของ
โครงการ)
ผู๎บริหาร
พนักงาน
ประชาชนใน
ตําบล

งบประมาณและที่ผา่ นมา
2560
2561
2562
(บาท)
(บาท)
(บาท)
20,000
-
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ตัวชี้วัด
(KPI)

ผลที่คาดว่า
จะได้รบั

จํานวน ผู๎เข๎ารํวมกิจกรรมมีสํวนรํวมใน
กิจกรรม การแสดงความจงรักภักดี

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สํานักปลัด

แบบ ผ.03
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
ปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
1.1 แนวทางการพัฒนาด๎านโครงสร๎างพืน้ ฐาน
เพื่อการเกษตร
1.2 แนวทาง การสํงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตร
รวม

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2562

รวม 3 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

1

1,500,000

4

1,450,000

0

-

5

2,950,000

2

45,000

-

-

-

-

2

45,000

3

1,545,000

4

1,450,000

0

-

7

2,995,000
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งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผ.03
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
ปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค
และแหล่งท่องเที่ยว
2.1 แนวทาง การพัฒนาสิ่งแวดล๎อม
ทรัพยากรธรรมชาติ และแหลํงทํองเที่ยว
2.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
รวม

ปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2562

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

5

10,470,000

3

10,430,000

3

10,430,000

11

31,330,000

39

4,712,100

13

11,124,000

3

940,000

55

16,776,100

44

15,182,100

16

21,554,000

6

11,370,000

66

48,106,100
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งบประมาณ
(บาท)

รวม 3 ปี
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

แบบ ผ.03
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
ปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต
และสร้างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน
3.1 แนวทาง การสํงเสริมและสนับสนุน
ทางด๎านสาธารณสุข
3.2 แนวทางการสร๎างความปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน
3.3 แนวทางการสํงเสริมและชํวยเหลือเด็ก ผู๎สูงอายุ
ผู๎พกิ าร และผู๎ด๎อยโอกาส
3.4 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน
3.5 แนวทางการแก๎ไขปัญหาความยากจน
รวม

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปีงบประมาณ 2561
จานวน
โครงการ

ปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

รวม 3 ปี

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

11

265,000

4

212,500

4

212,500

19

690,000

8

379,000

3

350,000

2

150,000

13

979,000

12

11,767,500

9

11,811,300

9

12,026,300

30

35,605,100

3
3

150,000
62,000

-

-

-

-

3
3

150,000
62,000

37

12,623,500

16

12,473,800

15

12,388,800

68

37,486,100
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แบบ ผ.03
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
ปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา
ศาสนาและวัฒนธรรม
4.1 แนวทางการพัฒนาด๎านการศึกษา
4.2 แนวทาง การพัฒนาด๎านการกีฬา
4.3 แนวทาง การพัฒนาด๎านศาสนาและวัฒนธรรม
รวม

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

ปีงบประมาณ 2561
จานวน
โครงการ

ปีงบประมาณ 2562

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

รวม 3 ปี

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

7
1
4

544,000
200,000
120,000

-

-

-

-

7
1
4

544,000
200,000
120,000

12

864,000

-

-

-

-

12

864,000
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แบบ ผ.03
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562
ปีงบประมาณ 2560
ยุทธศาสตร์
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและ
การบริการประชาชน
5.1 แนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพในการให๎บริการ
ประชาชน
5.2 แนวทางการสํงเสริมการมีสํวนรํวมของ

ปีงบประมาณ 2561
งบประมาณ
(บาท)

ปีงบประมาณ 2562
จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

รวม 3 ปี

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

จานวน
โครงการ

จานวน
โครงการ

งบประมาณ
(บาท)

11

5,737,000

5

1,230ข,000

5

1,230,000

21

8,197,000

5

171,000

4

151,000

4

151,000

13

473,000

5,908,000
36,122,600

9
45

1,381,000
36,858,800

9
30

1,381,000
25,139,800

34
187

8,670,000
98,121,200

ประประชาชน
รวม
รวมทั้งสิ้น

16
112
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แบบ ยท.01
โครงสร้างความเชือ
่ มโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558 - 2562 ขององค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง
ยุทธศาสตร์
จังหวัด

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.
ในเขตจังหวัด

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท.

แนวทางการ
พัฒนา

ผลผลิต/โครงการ

1. การเพิ่มขีดความสามารถด๎ านเกษตร เชื่อมโยง สูํเกษตร
อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพื่อการบริโภคและสํงออก

1. การเพิ่มขีดความสามารถด๎ านเกษตร
เชื่อมโยงสูํเกษตรอุตสาหกรรม และ
พาณิชยกรรมเพื่อการบริโ ภคและการสํงออก

1. การพัฒนาด๎านการเกษตร

1. การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พืน
้ ฐานเพื่อการ
เกษตร

2. การสํงเสริม
และพัฒนา
ประสิท ธิภาพ
การผลิตทางการ
เกษตร

โครงการดาด
เหมือง คลองสํง
น้ํา/ โครงการขุด
ลอกคูคลอง/
โครงการกํอสร๎าง
ทําวิดน้ํา /
โครงการวางทํอ
ระบายน้ํา /
โครงการทําฝาย
น้ําล๎น / โครงการ
กํอสร๎างบาน
ประตูป ิดเปิดน้ํา

โครงการ
ฝึกอบรมการ
สํงเสริม
การตลาดและ
สร๎างมูลคําเพิ่ม
ให๎กับ สินค๎าใน
ท๎องถิ่น/
โครงการ
ฝึกอบรม
เทคนิคการผลิต
มะนาวนอกฤดู

2. การพัฒนาด๎านการทํองเที่ยวสูํส ากลคูํก ารอนุ รักษ์
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมอยํางยั่ง ยืน

2. การเสริมสร๎างและพัฒนาการทํองเที่ ยว
โดยการบริหารจั ดการทรัพ ยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมให๎เกิดความสมดุล

2. การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อมล๎อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
สาธารณูป โภคและแหลํงทํองเที่ยว

1. การพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม
ทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
แหลํงทํองเที่ยว

โครงการ
วัฒนธรรม
ชุมชนกับการ
อนุรักษ์และ
พัฒนาทรรัพ
ยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล๎อม /
โครงการ
สํงเสริมการ
คัดแยกขยะ/
โครงการ
กํา จัดขยะ
และสิ่งปฏิกูล
/ โครงการขุด
ลอกดิน
ตะกอนบึง
ธรรมชาติ

2. การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูป โภค

โครงการซํอมแซมถนนโดยการ
ลงหินคลุก / โครงการกํอสร๎า ง
ถนน คสล. /โครงการกํอสร๎า ง
ซํอมแซมถนนลาดยาง
/ โครงการขยายถนน /
โครงการกํอสร๎างสะพาน คสล.
/ โครงการติดตั้งไฟฟูา สํอง
สวํางสาธารณะ/โครงการจัดซือ้
เครื่องตรวจคุณภาพน้ํา ประปา

3. การยกระดับชีวิต
และความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน

3. การยกระดับคุณภาพชีวิต
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพ ย์สน
ิ

4. การขยายฐานโอกาสพัฒนา
คุณภาพการศึกษาทุกระดับ ให๎
ตรงกับความต๎องการของ

4. การสํงเสริมการศึกษา การกีฬา
มุํงความเป็นเลิศในระดับสากล

5. การสํงเสริมให๎กีฬาอยูํใ นหัวใจ
ชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถ
ทางด๎านกีฬาสูํความเป็นเลิศ

3. ด๎านคุณภาพชีวิต และสร๎างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพ ย์สน
ิ

5. การนําการเปลี่ยนแปลงด๎านการบริห าร
และบริการเพื่อประโยชน์ ของประชาชน

6. การสํงเสริมสถาบันของชาติและ
การนําการเปลี่ยนแปลงด๎านการ
บริหารและบริการเพื่อ ประชาชน

4. ด๎านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. การสํงเสริม
และสนับ สนุน
ทางด๎าน
สาธารณสุข

2. การเสริม
สร๎างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

3. การสํงเสริม
และชํวยเหลือ
เด็ก ผูส
๎ ูงอายุ
ผู๎พิการและ
ผูด
๎ ๎อย โอกาส

4. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษ ย์
และชุมชน

5. การแก๎ไข
ปัญหาความ
ยากจน

1. การพัฒนา
ด๎านการ ศึกษา

2. การพัฒนา
ด๎านการกีฬา

3. การพัฒนา
ด๎านศาสนาและ
วัฒนธรรม

โครงการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหา
เอดส์ชาติ /
โครงการปูองกัน
ไข๎เลือดออก /
โครงการปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ๎า /
อุดหนุน
สาธารณสุข
พืน
้ ฐาน /
โครงการสมทบ
กองทุน สปสช.

โครงการ
ฝึกอบรมซ๎อม
แผนปูองกันและ
บรรทาสาธารณ
ภัย/ โครงการ
ฝึกอบรม
อัคคีภัยปูองกัน
ได๎ต๎องใสํใจไมํ
ประมาท
/ อุดหนุน
โครงการรณรงค์
ปูองกันและแก๎ไข
ปัญหายาเสพติด
ระดับ พืน
้ ที่/
โครงการรณรงค์
ปูองกันอุบ ัติเหตุ
ชํวงเทศกาลปี
ใหมํและ
สงกรานต์/
โครงการจัดซือ
้
เครื่องสูบ น้ํา
ขนาดใหญํฯ/
โครงการให๎ความ
ชํวยเหลือ
ผูป
๎ ระสบภัยพิบ ัติ
กรณีฉุกเฉินฯ

โครงการจํายเบีย้
ยังชีพผูส
๎ ูงอายุ,
คนพิการ และ
ผูป
๎ ุวยเอดส์
/ อุดหนุนอาหาร
เสริม (นม)
ร.ร.สพฐ, ศพด. /
อุดหนุนโครงการ
อาหารกลางวัน
ร.ร.สพฐ, ศพด./
โครงการ อบต.
มดแดงหํวงใยใสํ
ใจผูส
๎ ูงอายุ/
โครงการฟื้นฟู
สมรรถภาพคน
พิการฯ/โครงการ
ซํอมแซมที่อยูํ
อาศัยฯ /
โครงการรํวม
ด๎วยชํวยกัน
สํงเสริม
สุขอนามัยใน
บ๎านเรือนฯ/
โครงการดูแล
และสํงเสริม
สุขภาพเด็ก
ปฐมวัย/โครงการ
วันเด็กแหํงชาติ,

โครงการคลัง
ความรู๎เพื่อ
สุขภาพฯ/
โครงการจัดซือ
้
ซํอมแซม
เครื่องหมาย
จราจร / อุดหนุน
กองทุน
สวัสดิการชุมชน/
โครงการเผยแพรํ
ความรู๎ทาง
กฎหมายทั่วไปฯ

โครงการ
ฝึกอบรมการ
สํงเสริมอาชีพ
การถักกระเป๋า /
โครงการ
ฝึกอบรม
ประดิษฐ์เหรียญ
โปรยทานฯ/
โครงการ
ฝึกอบรมการ
เพาะเลีย
้ งปลา
สวยงามฯ

โครงการ
พัฒนาการเรียนรู๎
ของเด็กปฐมวัย/
โครงการ
ประชาธิปไตยใน
โรงเรียน/
โครงการเข๎าคําย
คุณธรรม/
โครงการ
การศึกษาเพื่อ
ตํอต๎านยาเสพ
ติด/โครงการวัน
พ่อแห่งชาติ
ศพด. โครงการ
ปรับภูมิทัศน์ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
โครงการวันแม่
แห่งชาติ ศพด.

โครงการกํอสร๎าง
บานกีฬาต๎านยา
เสพติด /
โครงการติดตั้ง
ไฟฟูาสํองสวําง
สนามกีฬา /
โครงการกีฬา
ต๎านยาเสพติด /
โครงการ
สนับ สนุน
อุป กรณ์กีฬา

โครงการอุดหนุน
การจัดงาน
ประเพณี
สงกรานต์ /
โครงการอุดหนุน
การจัดงาน
ประเพณีแหํเทียน
เข๎าพรรษา /
โครงการจัดงาน
ประเพณีแหํเทียน
พรรษา/โครงการ
ประเพณี
สงกรานต์

,
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7. การพัฒนาโครงสร๎างพืน
้ ฐาน
และระบบสาธารณู ปโภคให๎
อยูํในเกณฑ์ที่ดไี ด๎มาตรฐาน

5. ด๎านการบริหาร
และการบริการประชาชน

1. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการให๎บ ริการ
ประชาชน

โครงการจัดเก็บภาษีและ
บริการประชาชนใน
วันหยุด / โครงการจัดทํา
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน / โครงการ
อบรมและศึกษาดูงาน /
โครงการฝึกอบรม /
โครงการกํอสร๎างอาคาร
/ โครงกาขยายชุด
เครื่องรับ
วิทยุกระจายเสียงชนิดไร๎
สาย / โครงการจัดซือ
้
วัสดุ ครุภัณฑ์/โครงการ
เชิดชูเกียรติพนักงานฯ/
โครงการคุณธรรม
จริยธรรมฯ/โครงการ
พัฒนาบุคลากร/
โครงการจัดซือ
้ รถยนต์
สํวนกลาง

2. การสํงเสริม
การมีสํวนรํวม
ของประชาชน

โครงการ
ปกปูอง
สถาบัน /
โครงการวัน
พํอ /
โครงการวัน
แมํ / โครงการ
เวทีป ระชาคม
หมูํบ๎านเพื่อ
พัฒนาท๎องถิ่น
และชุมชนฯ/
โครงการ
ประชาคม
ตําบล

แผนที่ยุทธศาสตร์

แบบ ยท.02

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

สํงเสริมพัฒนาการเกษตรและอาชีพ ประชาชนได๎รับการศึกษา พัฒนาโครงสร๎างพืน้ ฐาน ใสํใจสุขภาพที่ดี พัฒนาสิ่งแวดล๎อมในตําบล ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พันธกิจ

1. การให๎บริการด๎านสาธารณสุข
อยํางทั่วถึงทุกพืน้ ที่

2. การสงเคราะห์ผู๎สูงอายุ
ผูพ๎ ิการและผูด๎ ๎อยโอกาส

3. การสํงเสริมด๎านการเกษตร
สร๎างอาชีพ และเพิ่มรายได๎ให๎กับ
ประชาชนในพืน้ ที่

4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ อยํางมีคุณภาพ
และทั่วถึง

5. การรักษาสิ่งแวดล๎อม
ทรัพยากรธรรมชาติให๎สมบูรณ์
เพื่อแก๎ไขปัญหาภาวะโลกร๎อน
และปรับปรุงสถานที่สาธารณะให๎
เป็นแหลํงทํองเที่ยวของตําบล

6. บริการประชาชนและสํงเสริม
การมีสํวนรํวมของประชาชน

7. การรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

8.. การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สํงเสริมวัฒนธรรม
ประเพณีท๎องถิ่น และการกีฬา

1. ประชาชนในพืน้ ที่มีสุขภาพ
พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

2. ผู๎สูงอายุ ผู๎พิการ
ผู๎ด๎อยโอกาสสามารถดํารงชีวิตได๎
อยํางปกติสุข

3. สร๎างอาชีพและสร๎างรายได๎
ให๎กับประชาชน

4. สร๎างระบบสาธารณูปโภค
และระบบสาธารณูปการ

5. การอนุรักษ์รักษา
สภาพแวดล๎อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ ที่

6. การบริหารจัดการของ
องค์การบริหารสํวนตําบลมี
ประสิทธิภาพ

7. สร๎างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินให๎แกํประชาชน

8.. พัฒนาระบบการศึกษา การ
ทํานุบํารุงศาสนาและบํารุง
ศาสนา และการอนุรักษ์รักษา
วัฒนธรรมประเพณีทอ๎ งถิ่น

จุดมุ่งหมาย

ยุทธศาสตร์

แนวทาง

1. การพัฒนาด๎านการเกษตร

1. การพัฒนา
ด๎านโครงสร๎าง
พืน้ ฐานเพื่อการ
เกษตร

2. การสํงเสริม
และพัฒนา
ประสิทธิภาพ
การผลิตทางการ
เกษตร

2. การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อมล๎อม
ทรัพยากรธรรมชาติ
สาธารณูปโภคและแหลํงทํองเที่ยว

1. การพัฒนา
สิ่งแวดล๎อม
ทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
แหลํงทํองเที่ยว

2. การพัฒนา
ระบบ
สาธารณูปโภค

3. ด๎านคุณภาพชีวิต และสร๎างความปลอดภัยในชีวิต และทรัพ ย์สนิ

1. การสํงเสริม
และสนับสนุน
ทางด๎าน
สาธารณสุข

2. การเสริม
สร๎างความ
ปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน
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3. การสํงเสริม
และชํวยเหลือ
เด็ก ผูส๎ ูงอายุ
ผูพ๎ ิการและ
ผู๎ด๎อย โอกาส

4. การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์
และชุมชน
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5. การแก๎ไข
ปัญหาความ
ยากจน

4. ด๎านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม

1. การพัฒนา
ด๎านการ ศึกษา

2. การพัฒนา
ด๎านการกีฬา

3. การพัฒนา
ด๎านศาสนาและ
วัฒนธรรม

5. ด๎านการบริหาร
และการบริการประชาชน

1. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ
ในการให๎บริการ
ประชาชน

2. การสํงเสริม
การมีสํวนรํวม
ของประชาชน

ส่วนที่ 4
แนวทางการติดตามประเมินผล
4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล
การติด ตามและประเมินผลโครงการเป็นขั้นตอนในการแสวงหาคําตอบวําโครงการ
ที่นําไปสูํการปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือไมํ อยูํในระดับใด หรือกลําวได๎วําเป็นการวัดความสําเร็จ
/ ความล๎มเหลวของการนําโครงการตําง ๆ ขององค์การบริหารสํวนตําบลมดแดง โดยองค์การบริหาร
สํวนตําบลมดแดง ในฐานะองค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งมีหน๎าที่ในการจัดทําแผน และโครงการ
ตํ า ง ๆ ที่ ไ ด๎ ม าจากประชาคมหมูํ บ๎ า นแตํ ล ะหมูํ แ ละเพื่ อ บริ ห ารงานท๎ อ งถิ่ น และเป็ น การบ ริ ก าร
สาธารณะประโยชน์แกํประชาชนได๎อยํางทั่วถึง
เพื่อปฏิบัติให๎เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาของ
องค์ ก รปกครองสํ ว นท๎ อ งถิ่ น พ.ศ.๒๕๔๘ ข๎ อ ๒๘ องค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นตํ า บลมดแดง
อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี จึงแตํงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์ก ารบริหารสํว นตําบลมดแดง ตามคําสั่งองค์ก ารบริหารสํวนตําบลมดแดง ที่ 369/๒๕๕7
ลงวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 และแตํงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
และประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นตํ า บลมดแดง ตามคํ า สั่ ง องค์ ก ารบริ ห าร
สํว นตําบลมดแดง ที่ 393/2557 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2557 ประกอบด๎วยคณะกรรมการ
ดังตํอไปนี้
๑. นางพิชญ์ชา
เชื้อวงษ์
สมาชิกสภา อบต.
ประธานกรรมการ
๒. นายสมชาย
บุญสิทธิ์
สมาชิกสภา อบต.
กรรมการและเลขานุการ
3. นายปรีชา
ทองมาเอง
สมาชิกสภา อบต.
กรรมการ
4. นายจําเนียร
ผลวงษ์
ผูแ๎ ทนประชาคม
กรรมการ
5. นายบุญเลิศ
ชาวบ๎านกรําง
ผูแ๎ ทนประชาคม
กรรมการ
6. พัฒนากรผูป๎ ระสานงานตําบลมดแดง ผูแ๎ ทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง กรรมการ
7. ผอ.รพ.สํงเสริมสุขภาพตําบลมดแดง ผูแ๎ ทนหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง กรรมการ
8. นายพิสุทธิ์
วัชรศรีอามร
ผูอ๎ ํานวยการกองชําง
กรรมการ
9. นางสาวทิพย์วนารี บุญเกิด
รษก.ผอ.กองการศึกษาฯ
กรรมการ
10. นางใกล๎รงุํ
แก๎วเจริญ
ผูท๎ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
11. นายสมบูรณ์
แตงหวาน
ผูท๎ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
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โดยให๎ มี ว าระอยูํ ใ นตํ า แหนํ ง คราวละสองปี แ ละอาจได๎ รั บ คั ด เลื อ กได๎ อี ก โดยให๎
คณะกรรมการที่ได๎รับการแตํงตัง้ มีอํานาจหน๎าที่ดังนี้
(๑) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๒) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(๓) รายงานเสนอเสนอความคิดเห็น ซึ่งได๎จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ตํอสภาท๎องถิ่นผู๎บริหารท๎องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท๎องถิ่น
และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผล แผนพัฒนาให๎ประชาชนในท๎องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยํางน๎อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให๎ติดประกาศโดยเปิดเผยไมํน๎อยกวําสามสิบวัน
(๔) แตํงตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชํวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

4.2 ระเบียบ วิธกี ารและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให๎ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วย
การจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 2548
การกาหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
การติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาองค์ ก ารบริ ห ารสํ ว นตํ า บลมดแดง ใช๎ แ บบ
รายงาน ๓ แบบ ตามรูปแบบที่กรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นกําหนดเป็นแนวทางไว๎ คือ
๑. แบบชํวยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาสามปี
2. แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
3. แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
การกาหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
กําหนดให๎ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพั ฒนา ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกปี
โดยจะดําเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวม และเสนอ
รายงานตํอผู๎บริหาร เพื่อให๎ผบู๎ ริหาร เสนอตํอสภาองค์การบริหารสํวนตําบล และคณะกรรมการพัฒนา
องค์การบริหารสํวนตําบล เพื่อประกาศให๎กับประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารสํวนตําบลมดแดงทราบ
ภายในเดือนธันวาคม โดยเน๎นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่เป็นโครงการที่องค์การบริหาร
สํ ว นตํ า บลมดแดง มี ศั ก ยภาพที่ จ ะสามารถดํ า เนิ น การได๎ ในสํ ว นของโครงการที่ เ กิ น ศั ก ยภาพ
จะประสานงานขอทราบผลความก๎าวหน๎าจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับอําเภอ
เพื่อที่จะนํามาจัดทําเป็นรายงานประกาศให๎ประชาชนในตําบลทราบตํอไป
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ภาคผนวก ก
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สาคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
ที่ตั้ง ตาบลมดแดง อยู่ห่างจากที่ว่าการอาเภอศรีประจันต์ ประมาณ 7 กิโลเมตร
รูปแผนที่ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
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เนื้อที่ ตําบลมดแดง มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 19.77 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 12,421 ไรํ
ภูมิประเทศ
ลัก ษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุํม สํวนใหญํเป็นพื้นที่เหมาะแกํการทําการเกษตร ดินมีคุณภาพดี
มีพ้นื ที่สาธารณประโยชน์ จํานวน 1,000 กวําไรํ มีแหลํงน้ําตามธรรมชาติที่สําคัญคือ บึงวังพลับ

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ
ติดตํอกับตําบลบ๎านกรําง อําเภอศรีประจันต์
ทิศใต้
ติดตํอกับ ตําบลโพธิ์พระยา อําเภอเมือง
ทิศตะวันออก ติดตํอกับแมํน้ําทําจีน อําเภอศรีประจันต์
ทิศตะวันตก ติดตํอกับตําบลบางงาม อําเภอศรีประจันต์
จานวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตาบล มีทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่
หมูทํ ี่ 1 บ๎านมดแดง
ผูใ๎ หญํภาคสกร นวมทอง
หมูทํ ี่ 2 บ๎านมดแดง
ผูใ๎ หญํนุชนาฐ พราหมณ์โต
หมูทํ ี่ 3 บ๎านกระดาษ
ผูใ๎ หญํสมศักดิ์ แก๎วเจริญ
หมูทํ ี่ 4 บ๎านวังพลับใต๎
ผูใ๎ หญํสุรินทร์ สุดจะหา
หมูทํ ี่ 5 บ๎านวังพลับเหนือ
กํานันธงชัย พุํมดารา
หมูทํ ี่ 6 บ๎านศรีจันต์
ผูใ๎ หญํอํานาจ หรุมํ เรืองวงษ์
หมูทํ ี่ 7 บ๎านวังพลับใต๎
ผู๎ใหญํเกริกชัย แตงโต

ตารางที่ ๑ แสดงข้อมูลจานวนครัวเรือนและจานวนประชากรของตาบลมดแดง
หมู่บ้าน
หมูทํ ี่ ๑ บ๎านมดแดง
หมูทํ ี่ ๒ บ๎านมดแดง
หมูทํ ี่ ๓ บ๎านกระดาษ
หมูทํ ี่ ๔ บ๎านวังพลับใต๎
หมูทํ ี่ ๕ บ๎านวังพลับเหนือ
หมูทํ ี่ ๖ บ๎านศรีจันต์
หมูทํ ี่ ๗ บ๎านวังพลับใต๎
รวม

จานวน
ครัวเรือน
455
247
208
185
194
226
199
1,714

ชาย
678
369
279
280
298
345
315
2,564

จานวนประชากร
หญิง
731
422
355
315
294
350
359
2,826

รวม
1,409
791
634
595
592
695
674
5,390

 พื้ น ที่ ตํ า บ ลม ดแ ดง อํ าเ ภอศ รี ป ระจั นต์ จั ง ห วั ด สุ พ ร รณ บุ รี มี คว ามห นา แนํ น
ของประชากรโดยเฉลี่ย 273.84 คน / ตารางกิโลเมตร
ที่มา : ทะเบียนราษฎร์ของอําเภอศรีประจันต์ โดยสํานักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง ณ เดือน มกราคม 2556
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ตารางที่ 2 แสดงข้อมูลจานวนประชากรแยกตามช่วงอายุ

ชาย

จานวน (คน)
หญิง

รวม

น๎อยกวํา 1 - 3
4-5
6 - 11
12 - 18
19 - 25
26 - 59
60 - 69
70 - 79
80 - 89
90 ขึน้ ไป

87
61
175
193
244
1,353
252
143
50
6

94
47
172
192
229
1,478
284
210
101
17

181
108
347
385
473
2,831
536
353
151
23

รวม

2,564

2,824

5,388

ช่วงอายุ (ปี)

ที่มา : ทะเบียนราษฎร์ของอําเภอศรีประจันต์ โดยสํานักบริหารการทะเบียน
กรมการปกครอง ณ เดือน มกราคม 2559

สภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
ประชากรสํวนใหญํ คือ ร๎อยละ 80 ของผู๎มีงานทํา ประกอบอาชีพเกษตรกรรม รองลงมา
เป็นอาชีพรับจ๎าง และค๎าขาย ตามลําดับ
อาชีพที่ทํารายได๎ให๎กับประชากรภายในตําบลมากที่สุด คือ อาชีพเกษตรกรรม โดยพื้นที่นิยม
ปลูก ได๎แกํ ข๎าว แห๎ว ไม๎ผล เชํน มะมํวง ฝรั่ง ชมพูํ ฯลฯ พืชไรํ เชํน ข๎าวโพด พืชผัก เชํน แตงกวา
คะน๎า กวางตุ๎ง มะเขือ ถั่วฝักยาว มันเทศ พริก ผักชี ต๎นหอม กุํยชําย ฯลฯ
ด๎ า นการเลี้ ย งสั ต ว์ เกษตรกรสํ ว นใหญํ นิ ย มเลี้ ย งไว๎ เ พื่ อ บริ โ ภคภายในครอบครั ว
และนําบางสํวนมาจําหนํายเพื่อเป็นรายได๎เสริม
ด๎ า นอุ ต สาหกรรม ภายในตํ า บลมี ธุ ร กิ จ ภาคอุ ต สาหกรรม ได๎ แ กํ ฟาร์ ม ไกํ โรงสี ข๎ า ว
โรงงานปุ๋ยอินทรีย์
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สภาพทางสังคม
การศึกษา
 โรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 4 แหํง ได๎แกํ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
๑) โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส
ตั้งอยูํหมูทํ ี่ 1 จํานวนนักเรียน 67 คน
๒) โรงเรียนวัดเสาธงทอง
ตั้งอยูํหมูทํ ี่ 2 จํานวนนักเรียน 78 คน
๓) โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ
ตั้งอยูํหมูทํ ี่ 5 จํานวนนักเรียน 74 คน
๔) โรงเรียนวัดวังพลับใต๎
ตั้งอยูํหมูทํ ี่ 7 จํานวนนักเรียน 79 คน
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 3 แหํง ได๎แกํ (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559)
๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีจันต์
ตั้งอยูํหมูทํ ี่ 2 จํานวนนักเรียน 26 คน
๒) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังพลับเหนือ ตั้งอยูํหมูทํ ี่ 5 จํานวนนักเรียน 10 คน
๓) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดวังพลับใต๎ ตั้งอยูํหมูทํ ี่ 7 จํานวนนักเรียน 32 คน
 ที่อาํ นหนังสือประจําหมูํบ๎าน จํานวน 2 แหํง ตั้งอยูํหมูํที่ 2 และหมูทํ ี่ 6
 ศูนย์ขอ๎ มูลประจําตําบล จํานวน 1 แหํง ตั้งอยูํที่ทําการ อบต.มดแดง หมูํที่ 2
สถาบันและองค์กรทางศาสนา
 วัด จํานวน 5 แหํง ได๎แกํ
๑) วัดเทพสุทธาวาส
ตั้งอยูํหมูทํ ี่ 1
๒) วัดเสาธงทอง
ตั้งอยูํหมูทํ ี่ 2
๓) วัดวังพลับเหนือ
ตั้งอยูํหมูทํ ี่ 5
๔) วัดวังพลับใต๎
ตั้งอยูํหมูทํ ี่ 7
๕) วัดศรีจันต์
ตั้งอยูํหมูทํ ี่ 2
สาธารณสุข
 โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลมดแดง จํานวน ๑ แหํง ตั้งอยูํหมูทํ ี่ 2
 อัตราการมีและใช๎สว๎ มราดน้ํา ร๎อยละ 100
ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
 ตู๎ยาม (ที่พักสายตรวจตําบลมดแดง) จํานวน ๑ แหํง ตั้งอยูํหมูทํ ี่ 2

แหล่งน้าธรรมชาติ
 บึงธรรมชาติ
จํานวน 1 แหํง (บึงวังพลับ)
(คลองระบายน้ํา 1 ซ๎าย 2 ซ๎าย สองพี่นอ๎ ง) กว๎าง 20 เมตร ยาว 7,000 เมตร
ไหลผําน หมูํที่ 1, 3, 4, 5 และ 6
 แมํน้ํา
จํานวน 1 สาย (แมํน้ําทําจีน)
กว๎าง 40 เมตร ยาว 9,800 เมตร ไหลผําน หมูทํ ี่ 1, 2, 3, และ 6
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 คลอง
จํานวน 10 สาย
 คลองชลประทาน
จํานวน 3 สาย
1) คลองสํงน้ํา 1 ซ๎าย 1 ขวา กว๎าง 8 เมตร ยาว 5,900 เมตร
ไหลผําน หมูํที่ 1, 2, 3 และ 6
2) คลองระบายน้ํา 2 ซ๎าย สองพี่นอ๎ ง กว๎าง 15 เมตร กว๎าง 2,300 เมตร
ไหลผําน หมูํที่ 7
3) คลองสํงน้ํา 2 ซ๎าย 1 ขวา กว๎าง 8 เมตร ยาว 2,850 เมตร
ไหลผํานหมูทํ ี่ 4 และ 7

แหล่งน้าที่สร้างขึ้น
 บํอโยก
 ประปาหมูบํ ๎าน

จํานวน 20 แหํง
จํานวน 12 แหํง

การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม
การคมนาคมในตําบลมดแดง ใช๎เส๎นทางคมนาคมโดยรถยนต์ได๎หลายเส๎นทาง การติดตํอกับ
ตํ า บลอื่ น ๆ อํ า เภอ จั ง หวั ด ไปมาสะดวก เส๎ น ทางการคมนาคมสํ ว นใหญํ เ ป็ น ถนนคอนกรี ต
และถนนลาดยาง
 ถนนคอนกรีต
 ถนนลาดยาง
- สายโพธิ์ พ ระยา-บ๎ า นกล๎ ว ย (กรมทางหลวงชนบท) กว๎ า ง 12 เมตร
ยาว 7,800 เมตร เส๎นทางผํานหมูทํ ี่ 1, 2, 3 และ 6
- สายวังพลับ (กรมทางหลวงชนบท) กว๎าง 8 เมตร ยาว 3,600 เมตร เส๎นทาง
ผํานหมูทํ ี่ 2, 4, 5 และ 7
 ถนนหินคลุก - ลูกรัง
 ถนนดิน
การโทรคมนาคม
 ตู๎โทรศัพท์สาธารณะ จํานวน 5 ตู๎
 บริการอินเตอร์เน็ตตําบล (Wi-Fi) ณ ที่ทําการองค์การบริหารสํวนตําบลมดแดง
การไฟฟ้า
 ไฟฟูาเข๎าถึงครบทั้ง 7 หมูํบ๎าน
 จํานวนประชากรที่ใช๎ไฟฟูาคิดเป็นร๎อยละ 100 ของประชากรทั้งหมดในตําบล

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง

หน้า | 64

ข้อมูลอื่น ๆ
สังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม (งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐)
 ผูส๎ ูงอายุที่ได๎รับเบีย้ ยังชีพในตําบล จํานวน ๙๔๙ คน
(งบประมาณ ๗,๖๓๒,๐๐๐ บาท)
 ผูพ๎ ิการที่ได๎รับเบีย้ ยังชีพในตําบล
จํานวน ๑๑๗ คน
(งบประมาณ ๑,๑๒๓,๒๐๐ บาท)
 ผูป๎ ุวยเอดส์ที่ได๎รับเบีย้ ยังชีพในตําบล จํานวน ๑๔ คน
(งบประมาณ ๘๔,๐๐๐ บาท)
มวลชนจัดตั้ง
 กลุํมอนุรักษ์แมํน้ําทําจีน จํานวน 1 กลุํม
หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง (จํานวน ๓ หมูบํ ๎าน)
 หมูทํ ี่ ๒ บ๎านมดแดง
 หมูทํ ี่ ๓ บ๎านกระดาษ
 หมูทํ ี่ ๖ บ๎านศรีจันต์
จานวนบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง
1) พนักงานส่วนตาบล จานวน 26 คน ได้แก่
 ตําแหนํงบริหาร
จํานวน 2 คน
 ตําแหนํงในสํานักปลัด
จํานวน 8 คน
 ตําแหนํงในกองคลัง
จํานวน 5 คน
 ตําแหนํงในกองชําง
จํานวน 2 คน
 ตําแหนํงในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล๎อม
จํานวน 2 คน
 ตําแหนํงในกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
จํานวน 7 คน
2) พนักงานจ้าง จานวน 16 คน ได้แก่
 พนักงานจ๎างภารกิจ/พนักงานจ๎างทั่วไป
จํานวน 2 คน
 พนักงานจ๎างเหมาบริการ
จํานวน 14 คน
3) บุคลากรในส่วนของสมาชิกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน 1๙ คน ได้แก่
 สํวนของคณะผูบ๎ ริหารองค์การบริหารสํวนตําบล
จํานวน ๕ คน
 สํวนของสภาองค์การบริหารสํวนตําบล
จํานวน 14 คน
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ระดับการศึกษาของบุคลากร
1) พนักงานส่วนตาบล จานวน ๒5 คน (ตาแหน่งว่าง 1 ตาแหน่ง) ได้แก่
 ประถมศึกษา
จํานวน - คน
 มัธยมศึกษาตอนต๎น
จํานวน - คน
 มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
จํานวน - คน
 อนุปริญญา / ปวส.
จํานวน 2 คน
 ปริญญาตรี
จํานวน 15 คน
 ปริญญาโท
จํานวน 8 คน
2) พนักงานจ้างภารกิจ / พนักงานจ้างทั่วไป จานวน 2 คน ได้แก่
 ประถมศึกษา
จํานวน - คน
 มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
จํานวน 1 คน
 ปริญญาตรี
จํานวน 1 คน
3) บุคลากรในส่วนของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล จานวน ๑๙ คน ได้แก่
 ประถมศึกษา
จํานวน 11 คน
 มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา
จํานวน 6 คน
 ปริญญาตรี
จํานวน 2 คน
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ภาคผนวก ข
การประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ อปท.
_____________________
ประเด็นการพิจารณา
1. ข๎อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด๎วย
3.1 วิสัยทัศน์
3.2 พันธกิจ
3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์
3.4 เปูาประสงค์ของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์
3.5 ตัวชีว้ ัดและคําเปูาหมายของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์
3.6 กลยุทธ์ของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์
3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์
รวม
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คะแนน
10
25
65
(5)
(5)
(10)
(5)
(15)
(15)
(10)
100
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ประเด็นการพิจารณา
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป
ของ อปท.

2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
ควรประกอบด๎วยข๎อมูลดังนี้
10
- ข๎อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร๎าง (3)
พืน้ ฐาน สถานที่ทํองเที่ยว เป็นต๎น และข๎อมูลเชิงสถิติที่
สําคัญ
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มี (3)
ลักษณะคล๎ายกัน
- การสํ า รวจและจั ด เก็ บ ข๎ อ มู ล เพื่ อ การจั ด ทํ า (2)
แผนพัฒนาและ/หรือการใช๎ข๎อมูล จปฐ.
- มีข๎อมูลสรุปผลการดําเนินงานที่ผํานมา (เพื่อดูการ (2)
ดําเนินงานในแตํละปีที่ผาํ นมาวํามีการดําเนินการบรรลุ
เปู า หมายของยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนพั ฒ นามากน๎ อ ย
เพียงใด
ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข๎อมูลที่สําคัญ ด๎านเศรษฐกิจ 25
สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และมี
การวิเคราะห์เปรียบเทียบข๎อมูลที่สําคัญ เพื่อชี้ให๎เห็น
ศักยภาพ ปัญหาและความต๎องการ
 การวิเคราะห์ข๎อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาและ/
4
หรือ จปฐ.
- ภาพรวมรายได๎ครัวเรือน การสร๎างอาชีพ
(2)
- มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข๎อมูลที่สําคัญของ (2)
จั ง หวั ด และแสดงให๎ เ ห็ น ศั ก ยภาพและระดั บ ความ
รุนแรงของปัญหา
 การวิเคราะห์ข๎อมูลสังคม
5
- ครอบคลุ มการวิเ คราะห์ข๎อ มูล ที่สํา คัญ ด๎ านสั งคม (3)
เชํ น กํ า ลั ง แรงงาน การศึ ก ษา สาธารณสุ ข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต๎น
- มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข๎อมูลที่สําคัญของ (2)
จั ง หวั ด และแสดงให๎ เ ห็ น ศั ก ยภาพและระดั บ ความ
รุนแรงของปัญหา
รายละเอียดหลักเกณฑ์
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2. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ตํอ)

3. ยุทธศาสตร์
3.1 วิสัยทัศน์

รายละเอียดหลักเกณฑ์
 การวิเคราะห์ข๎อมูลทรัพยากรฯและสิ่งแวดล๎อม
- การครอบคลุมการวิเคราะห์ข๎อมูลที่สําคัญ
ด๎านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล๎อม
- มีการเสนอให๎เห็นถึงสภาพแวดล๎อมทั้งภายในและ
ภายนอกของ อปท.
 SWOT ต๎องสอดคล๎องกับโอกาสและศักยภาพของ
อปท.
- การวิเคราะห์สอดคล๎องกับโอกาสและศักยภาพ
ของ อปท.
- มีการจําแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน
ภายนอกอยํางถูกต๎อง
 สรุปประเด็นปัญหาและความต๎องการของ
ประชาชนเชิงพืน้ ที่
- มีการประมวลปัญหาและความต๎องการของ
ประชาชนในพื้นที่โดยชีใ้ ห๎เห็นขนาดและความ
รุนแรงของปัญหาและความต๎องการ
- มีการระบุปัญหาหรือความต๎องการในเชิงพืน้ ที่หรือ
กลุํมเปูาหมายที่ชัดเจน
- การใช๎แผนชุมชน/หมูํบ๎านเป็นสํวนประกอบในการ
จัดทําแผนพัฒนา
 มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต๎องการจะเป็น
หรือบรรลุถึงในอนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับ
โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ
อปท.
- จุดเน๎นและสิ่งที่ตอ๎ งการเป็นสอดคล๎องกับข๎อมูลที่
นําเสนอ
- มีความเป็นไปได๎ ตามศักยภาพและโอกาสของ
พืน้ ที่
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คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
5
(2)
(3)
5
(3)
(2)
6
(2)

(2)
(2)

65
5

(3)
(2)
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3.2 พันธกิจ

3.3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์

3.4 เปูาประสงค์

3.5 ตัวชีว้ ัดและ
คําเปูาหมายของแตํละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
5
- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพื่อนําไปสูํการบรรลุ
(3)
วิสัยทัศน์
- มีความเป็นไปได๎ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ
(2)
รายละเอียดหลักเกณฑ์

 มีความชัดเจน สอดคล๎องกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไข
เฉพาะของพื้นที่
- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา
- ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล๎องกันและตอบสนอง
ปัญหา ศักยภาพของ อปท.
- มีความสอดคล๎องกับนโยบายของรัฐบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของ อปท.

10

 สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร์
- มีความสอดคล๎องและสนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์
- มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให๎เห็นวํามีความ
ต๎องการที่จะบรรลุอะไรในชํวง 4 ปี
ตัวชี้วัดและคําเปูาหมาย
 ตัวชี้วัด
- มีความชัดเจนสอดคล๎องกับเปูาประสงค์ และ
สะท๎อนผลลัพธ์ตามเปูาประสงค์
- สามารถวัดได๎ในเชิงปริมาณและคุณภาพ
 คําเปูาหมาย
- แสดงถึงความก๎าวหน๎าในแตํละปี
- มีความเป็นไปได๎อยูํในขีดความสามารถที่ทําได๎ทั้ง
ด๎านปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค

5
(3)
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(4)
(4)
(2)

(2)
15
9
(5)
(4)
6
(3)
(3)
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รายละเอียดหลักเกณฑ์

3.6 กลยุทธ์ของแตํละ
ประเด็นยุทธศาสตร์

 มีการกําหนดกลยุทธ์ของแตํละประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผล
ตามเปูาประสงค์ของแตํละประเด็นยุทธศาสตร์
และสอดคล๎องกับลักษณะเฉพาะของพื้นที่
- กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยง
สอดคล๎องกันและมีการบูรณาการกันในแตํละ
ยุทธศาสตร์และนําไปสูํการบรรลุเปูาประสงค์และ
ยุทธศาสตร์
- มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการที่ชัดเจน
เพื่อนําไปสูํการกําหนดแผนงานโครงการ

3.7 บัญชีรายการ/
ชุดโครงการ

บัญชีรายการชุดโครงการประกอบด๎วย
 โครงการ/กิจกรรม
- มี ก ารวิ เ คราะห์ ค วามคุ๎ ม คํ า และผลกระทบตํ อ
สิ่งแวดล๎อมของโครงการฯกํอนบรรจุไว๎ในแผน
- ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม
- การจัดลําดับของโครงการ/กิจกรรม
 โครงการสอดคล๎องและตอบสนองกลยุทธ์อยําง
ชัดเจนและนําไปสูํผลสําเร็จของเปูาประสงค์
- โครงการฯ มีสาระสอดคล๎องและตอบสนองกล
ยุทธ์อยํางชัดเจนและนําไปสูํผลสําเร็จของ
เปูาประสงค์
- มีโครงการฯ ครบถ๎วนทั้ง 3 ปี
(ในภาพรวมของแผน)

คะแนน คะแนน
เต็ม
ที่ได้
12

(6)

(6)

13
(8)
(3)
(3)
(2)
(5)
(3)

(2)

รวมคะแนนที่ได้ 100
หมายเหตุ : 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม
และสัมภาษณ์ผู๎เกี่ยวข๎อง
2. คณะกรรมการติ ด ตามและประเมิ น ผล สามารถนํ า ประเด็ น การพิ จ ารณาและ
รายละเอียดหลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาท๎องถิ่น
ประจําปีได๎
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ภาคผนวก ค
 รายงานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทา
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง
 รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลมดแดง
 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมดแดง
 เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
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