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ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  
พ.ศ. 2548  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยตามระเบียบฯ ฉบับที่ 
3 ข้อ 12 ให้ยกเลิกความใน (3) ของข้อ 29 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(3) รายงาน
ผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง จึงได้ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561) ขึ้น เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติ ดตามฉบับนี้จะสามารถเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และ
ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด   

  

 

 

 

                                                                     คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 
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ส่วนที่ 1  บทน า 
 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย                 
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตําบล 
พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกํากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสําคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดําเนินการหรือไม่ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการดําเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กําหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่กําหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดําเนินการได้ตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ห รือไม่ ทําให้
ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสํานัก/ผู้อํานวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนําไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตําบล/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดําเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดําเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดําเนินการ 
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สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดําเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดําเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กําหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 

  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่กําหนดไว้ สภาพผลการ
ดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กําหนดไว้ 

  3. เพ่ือเป็นข้อมูลสําหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดําเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสํานัก/กอง               
ทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนใน
ตําบลมดแดงหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 กําหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
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สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจํานวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นทีส่ภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จํานวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ดําเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดําเนินการต่อไป 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้
กําหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

  2.1 การกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ากําหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนําผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร   
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนําผล               
ที่ได้มากําหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก   
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งสิ่งสําคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
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ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ําตามท่ีกําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กําหนดไว้  แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย                       
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน 
Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ
พ้ืนทีอ่งค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็น
รายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์
ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3  

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือใหผู้้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอํานาจใน
สํานัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
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  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่
ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณา
เลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือใช้
ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดย
การสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อํานาจ
หน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  
ที่ได้กําหนดขึ้นหรือการนําไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงนําเครื่องมือการติดตามและประเมินผล

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

ประ กาศ ผลก า รติ ด ต า มแล ะ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในต าบลมดแดง ทราบ
ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ
แ ต่ วั น ร า ย ง า น ผ ล แ ล ะ เ ส น อ
ความเห็นดั งกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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แผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ดําเนินการสํารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล 
สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่กําหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กําหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนําไปกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน 

  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถ
วัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จํานวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทําให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

  กําหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตําบล และอาจรวมถึง
อําเภอศรีประจันต์ และจังหวัดสุพรรณบุรีด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่น
แบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
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  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของ กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตาม
และประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การสํารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทําไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความ
ต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการ
ปลูกพืชผักสมุนไพรพ้ืนบ้าน (กินอาหารให้เป็นยา) (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการฝึกอบรมการ
ทําการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพ่ือความยั่งยืน (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 

  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัด
ในขั้นตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วน
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ร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-
participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทาง
กายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น   

  3.4 การสํารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเป็น ความต้องการของประชาชนในตําบลมดแดง คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไว้เป็น
หลักฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจําเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ 
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญคือ การนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใช้สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได ้ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดําเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทําให้วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนําไปจัดทําเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทําให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
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  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสํานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอํานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการต่าง ๆ สําหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

  7. ทําให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสํานัก/กอง/ฝุาย
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทํางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทําให้เปูาหมายขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเกิดความสําเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตําบลมดแดง  

ž   
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ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
   
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 

    1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง  เป็นแผนยุทธศาสตร์
ที่กําหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2558....- 2562 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี อําเภอศรีประจันต์ และแผนชุมชนตําบลมดแดง  
     1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองคก์ารบริหารส่วนตําบลมดแดง มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตร 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค  
           และแหล่งท่องเที่ยว  
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในชีวิต 
           และทรัพย์สิน  
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน 
       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
        พันธกิจที่ 1 มุ่งเน้นการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ 
 พันธกิจที่ 2 มุ่งเน้นการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
  พันธกิจที่ 3 มุ่งเน้นการส่งเสริมด้านการเกษตร สร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับ 
    ประชาชนในพื้นท่ี 
  พันธกิจที่ 4 มุ่งเน้นพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างมีคุณภาพ     
    และท่ัวถึง 
  พันธกิจที่ 5 มุ่งเน้นการรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์                  
    เพ่ือแก้ไขและลดปัญหาภาวะโลกร้อน และปรับปรุงสถานที่ 
    สาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของตําบล 
  พันธกิจที่ 6 มุ่งเน้นบริการประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  พันธกิจที่ 7 มุ่งเน้นการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
  พันธกิจที่ 8 มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี 
    ท้องถิ่น และการกีฬา 
  พันธกิจที่ 9 มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 
 
 
 



รายงานผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561) 

11 

 

      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 สร้างระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการให้ทั่วถึง 

 จุดมุ่งหมายที่ 2 สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน 

จุดมุ่งหมายที่ 3 พัฒนาระบบการศึกษา การทํานุบํารุงศาสนาและการอนุรักษ์รักษา 

 วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

จุดมุ่งหมายที่ 4 ประชาชนในพื้นท่ีมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ 
จุดมุ่งหมายที่ 5 ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสสามารถดํารงชีวิตได้อย่างปกติสุข 

จุดมุ่งหมายที่ 6 การอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่ 
จุดมุ่งหมายที่ 7 สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 

จุดมุ่งหมายที่ 8 การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตําบลมีประสิทธิภาพ 

       4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพ่ือการเกษตร 
        แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
        แนวทางท่ี 3 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยว 

  แนวทางท่ี 4 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
  แนวทางท่ี 5 การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสาธารณสุข 

  แนวทางท่ี 6 การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  แนวทางท่ี 7 การส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
  แนวทางท่ี 8 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
  แนวทางท่ี 9 การแก้ไขปัญหาความยากจน 

  แนวทางท่ี 10 การพัฒนาด้านการศึกษา 
  แนวทางท่ี 11 การพัฒนาด้านการกีฬา 

  แนวทางท่ี 12 การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 
  แนวทางท่ี 13 การเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 

  แนวทางท่ี 14 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

       5) วิสัยทัศน์  
  “ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรและอาชีพ  ประชาชนได้รับการศึกษา 
  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  ใส่ใจสุขภาพท่ีดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมในต าบล 
  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” 
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    1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประ มาณ พ.ศ. 2557 - 2560 
      1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557 - 2559 (เฉพาะปี พ.ศ. 2557) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์
 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

1. การพัฒนาด้านการเกษตร แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง   
                พื้นฐานเพื่อการเกษตร 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนา 
                ประสิทธิภาพการผลิตทาง 
                การเกษตร 

25 54,601,100.00 3  143,500.00 

2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
    ทรัพยากรธรรมชาติ  
    สาธารณูปโภค และแหล่ง 
    ท่องเท่ียว 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาส่ิงแวดล้อม  
                ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
                แหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบ 
                สาธารณูปโภค 

41 110,666,900.00 12 2,149,987.00                                                                                                                

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    และสร้างความปลอดภัย 
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมและสนับสนุน  
                ทางด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 2 การเสริมสร้างความปลอดภัย 
                ในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางท่ี 3 การส่งเสริมและช่วยเหลือ 
                เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ 
                ผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
                และชุมชน 
แนวทางท่ี 5 การแก้ไขปัญหาความยากจน 

47 15,127,000.00 6 13,711,585.46 

4. การศึกษา การกีฬา  
    ศาสนาและวัฒนธรรม 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาด้านการกีฬา 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้านศาสนาและ 
                วัฒนธรรม 

31 6,547,000.00 16 721,319.60 

5. การบริหารและการบริการ 
    ประชาชน 

แนวทางท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
                ให้บริการประชาชน 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
                ของประชาชน 

15 6,277,000.00 8 884,352.00 

รวม 159 193,220,000.00 45 17,610,744.06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561) 

13 

 

     1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 (เฉพาะปี พ.ศ. 2558) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์
 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

1. การพัฒนาด้านการเกษตร แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง   
                พื้นฐานเพื่อการเกษตร 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนา 
                ประสิทธิภาพการผลิตทาง 
                การเกษตร 

17 3,182,700.00 4 243,600.00 

2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
    ทรัพยากรธรรมชาติ  
    สาธารณูปโภค และแหล่ง 
    ท่องเท่ียว 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาส่ิงแวดล้อม  
                ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
                แหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบ 
                สาธารณูปโภค 

33 35,536,000.00 18 6,458,207.43 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    และสร้างความปลอดภัย 
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมและสนับสนุน  
                ทางด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 2 การเสริมสร้างความปลอดภัย 
                ในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางท่ี 3 การส่งเสริมและช่วยเหลือ 
                เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ 
                ผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
                และชุมชน 
แนวทางท่ี 5 การแก้ไขปัญหาความยากจน 

24 12,620,000.00 12 10,889,816.72 

4. การศึกษา การกีฬา  
    ศาสนาและวัฒนธรรม 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาด้านการกีฬา 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้านศาสนาและ 
                วัฒนธรรม 

12 734,000.00 6 181,416.54 

5. การบริหารและการบริการ 
    ประชาชน 

แนวทางท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
                ให้บริการประชาชน 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
                ของประชาชน 

20 9,793,500.00 13 654,611.80 

รวม 106 61,866,200 53 18,428,652.49 
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     1.2.3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 (เฉพาะปี พ.ศ. 2559) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร ์
 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

1. การพัฒนาด้านการเกษตร แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง   
                พื้นฐานเพื่อการเกษตร 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนา 
                ประสิทธิภาพการผลิตทาง 
                การเกษตร 

10 647,200.00 10 542,500.00 

2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
    ทรัพยากรธรรมชาติ  
    สาธารณูปโภค และแหล่ง 
    ท่องเท่ียว 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาส่ิงแวดล้อม  
                ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
                แหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบ 
                สาธารณูปโภค 

48 23,052,300.00 44 6,496,206.15 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    และสร้างความปลอดภัย 
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมและสนับสนุน  
                ทางด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 2 การเสริมสร้างความปลอดภัย 
                ในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางท่ี 3 การส่งเสริมและช่วยเหลือ 
                เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ 
                ผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
                และชุมชน 
แนวทางท่ี 5 การแก้ไขปัญหาความยากจน 

22 12,848,000.00 20 11,256,645.06 

4. การศึกษา การกีฬา  
    ศาสนาและวัฒนธรรม 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาด้านการกีฬา 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้านศาสนาและ 
                วัฒนธรรม 

14 3,710,000.00 7 2,636,975.00 

5. การบริหารและการบริการ 
    ประชาชน 

แนวทางท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
                ให้บริการประชาชน 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
                ของประชาชน 

19 6,118,000.00 14 1,823,413.00 

รวม 114 46,375,500.00 95 22,855,739.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
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     1.2.4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เฉพาะปี พ.ศ. 2560) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร ์
 

แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 
จํานวน
โครงการ 

จํานวนเงิน 

1. การพัฒนาด้านการเกษตร แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้าง   
                พื้นฐานเพื่อการเกษตร 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนา 
                ประสิทธิภาพการผลิตทาง 
                การเกษตร 

3 1,545,000.00 2 11,700.00 

2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
    ทรัพยากรธรรมชาติ  
    สาธารณูปโภค และแหล่ง 
    ท่องเท่ียว 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาส่ิงแวดล้อม  
                ทรัพยากรธรรมชาติ และ 
                แหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบ 
                สาธารณูปโภค 

51 17,580,600.00 39 4,529,203.25 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    และสร้างความปลอดภัย 
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมและสนับสนุน  
                ทางด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 2 การเสริมสร้างความปลอดภัย 
                ในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางท่ี 3 การส่งเสริมและช่วยเหลือ 
                เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ 
                ผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
                และชุมชน 
แนวทางท่ี 5 การแก้ไขปัญหาความยากจน 

35 12,642,400.00 21 11,441,969.37 

4. การศึกษา การกีฬา  
    ศาสนาและวัฒนธรรม 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาด้านการกีฬา 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้านศาสนาและ 
                วัฒนธรรม 

15 1,355,400.00 5 508,580.00 

5. การบริหารและการบริการ 
    ประชาชน 

แนวทางท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
                ให้บริการประชาชน 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
                ของประชาชน 

15 5,125,000.00 8 1,329,023.30 

รวม 120 38,248,400.00 75 17,820,475.92 
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    1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560  
     1.3.1 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560   
         เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ ไม่ได ้ดําเนินการจริง 
        1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

1. การพัฒนาด้านการเกษตร แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 
                ทางการเกษตร 

22 54,457,600.00 1. งบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงาน 
2. พื้นท่ีดําเนินการบางแห่งเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล และพื้นท่ีรับผิดชอบของ
หน่วยงานอื่นจึงไม่สามารถดําเนินการได้ 

2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
    ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค  
    และแหล่งท่องเท่ียว 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  
                และแหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

29 108,516,913.00 1. งบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงาน 
2. พื้นท่ีดําเนินการบางแห่งเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล และพื้นท่ีรับผิดชอบของ
หน่วยงานอื่นจึงไม่สามารถดําเนินการได้ 
3. ปัญหาการไม่ครอบคลุม และขาดความชัดเจนของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับอํานาจ
หน้าท่ีสําหรับใช้ในการดําเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    และสร้างความปลอดภัย 
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 2 การเสริมสร้างความปลอดภัย 
                ในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางท่ี 3 การส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ  
                ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และชุมชน 
แนวทางท่ี 5 การแก้ไขปัญหาความยากจน 

41 1,415,414.54 1. งบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงาน 
2. ปัญหาการไม่ครอบคลุม และขาดความชัดเจนของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับอํานาจ
หน้าท่ีสําหรับใช้ในการดําเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
3. บุคลากรขาดความรอบรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทํางาน 
 

4. การศึกษา การกีฬา  
    ศาสนาและวัฒนธรรม 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาด้านการกีฬา 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้านศาสนาและ วัฒนธรรม 

15 5,826,680.40 1. ปัญหาการไม่ครอบคลุม และขาดความชัดเจนของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับอํานาจ
หน้าท่ีสําหรับใช้ในการดําเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
2. บุคลากรขาดความรอบรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทํางาน 

5. การบริหารและการบริการ 
    ประชาชน 

แนวทางท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7 5,392,648.00 1. งบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงาน 
2. บุคลากรขาดความรอบรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทํางาน 

รวม 114 175,609,255.94  



รายงานผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561) 

17 

 

        2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558   

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

1. การพัฒนาด้านการเกษตร แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 
                ทางการเกษตร 

13 2,939,100.00 1. งบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงาน 
2. พื้นท่ีดําเนินการบางแห่งเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล และพื้นท่ีรับผิดชอบของ
หน่วยงานอื่นจึงไม่สามารถดําเนินการได้ 

2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
    ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค  
    และแหล่งท่องเท่ียว 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  
                และแหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

15 29,076,792.57 1. งบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงาน 
2. พื้นท่ีดําเนินการบางแห่งเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล และพื้นท่ีรับผิดชอบของ
หน่วยงานอื่นจึงไม่สามารถดําเนินการได้ 
3. ปัญหาการไม่ครอบคลุม และขาดความชัดเจนของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับอํานาจ
หน้าท่ีสําหรับใช้ในการดําเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    และสร้างความปลอดภัย 
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 2 การเสริมสร้างความปลอดภัย 
                ในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางท่ี 3 การส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ  
                ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และชุมชน 
แนวทางท่ี 5 การแก้ไขปัญหาความยากจน 

12 1,730,183.28 1. งบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงาน 
2. ปัญหาการไม่ครอบคลุม และขาดความชัดเจนของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับอํานาจ
หน้าท่ีสําหรับใช้ในการดําเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
3. บุคลากรขาดความรอบรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทํางาน 
 

4. การศึกษา การกีฬา  
    ศาสนาและวัฒนธรรม 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาด้านการกีฬา 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้านศาสนาและ วัฒนธรรม 

6 522,583.46 1. ปัญหาการไม่ครอบคลุม และขาดความชัดเจนของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับอํานาจ
หน้าท่ีสําหรับใช้ในการดําเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
2. บุคลากรขาดความรอบรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทํางาน 

5. การบริหารและการบริการ 
    ประชาชน 

แนวทางท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7 9,138,888.20 1. งบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงาน 
2. บุคลากรขาดความรอบรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทํางาน 

รวม 53 43,437,547.51  
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        3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

1. การพัฒนาด้านการเกษตร แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 
                ทางการเกษตร 

0 104,700.00 1. งบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงาน 
2. พื้นท่ีดําเนินการบางแห่งเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล และพื้นท่ีรับผิดชอบของ
หน่วยงานอื่นจึงไม่สามารถดําเนินการได้ 

2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
    ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค  
    และแหล่งท่องเท่ียว 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  
                และแหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

4 16,556,093.85 1. งบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงาน 
2. พื้นท่ีดําเนินการบางแห่งเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล และพื้นท่ีรับผิดชอบของ
หน่วยงานอื่นจึงไม่สามารถดําเนินการได้ 
3. ปัญหาการไม่ครอบคลุม และขาดความชัดเจนของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับอํานาจ
หน้าท่ีสําหรับใช้ในการดําเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    และสร้างความปลอดภัย 
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 2 การเสริมสร้างความปลอดภัย 
                ในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางท่ี 3 การส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ  
                ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และชุมชน 
แนวทางท่ี 5 การแก้ไขปัญหาความยากจน 

2 1,591,354.94 1. งบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงาน 
2. ปัญหาการไม่ครอบคลุม และขาดความชัดเจนของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับอํานาจ
หน้าท่ีสําหรับใช้ในการดําเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
3. บุคลากรขาดความรอบรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทํางาน 
 

4. การศึกษา การกีฬา  
    ศาสนาและวัฒนธรรม 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาด้านการกีฬา 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้านศาสนาและ วัฒนธรรม 

7 1,073,025.00 1. ปัญหาการไม่ครอบคลุม และขาดความชัดเจนของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับอํานาจ
หน้าท่ีสําหรับใช้ในการดําเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
2. บุคลากรขาดความรอบรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทํางาน 

5. การบริหารและการบริการ 
    ประชาชน 

แนวทางท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

5 4,294,587.00 1. งบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงาน 
2. บุคลากรขาดความรอบรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทํางาน 

รวม 18 23,519,760.79  
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      4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน เหตุผลที่ไม่ได้ด าเนินการจริง 

1. การพัฒนาด้านการเกษตร แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 
                ทางการเกษตร 

1 1,533,300.00 1. งบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงาน 
2. พื้นท่ีดําเนินการบางแห่งเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล และพื้นท่ีรับผิดชอบของ
หน่วยงานอื่นจึงไม่สามารถดําเนินการได้ 

2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
    ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค  
    และแหล่งท่องเท่ียว 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  
                และแหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

12 13,051,396.75 1. งบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงาน 
2. พื้นท่ีดําเนินการบางแห่งเป็นพื้นท่ีส่วนบุคคล และพื้นท่ีรับผิดชอบของ
หน่วยงานอื่นจึงไม่สามารถดําเนินการได้ 
3. ปัญหาการไม่ครอบคลุม และขาดความชัดเจนของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับอํานาจ
หน้าท่ีสําหรับใช้ในการดําเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
    และสร้างความปลอดภัย 
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 2 การเสริมสร้างความปลอดภัย 
                ในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางท่ี 3 การส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ  
                ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และชุมชน 
แนวทางท่ี 5 การแก้ไขปัญหาความยากจน 

14 1,200,430.63 1. งบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงาน 
2. ปัญหาการไม่ครอบคลุม และขาดความชัดเจนของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับอํานาจ
หน้าท่ีสําหรับใช้ในการดําเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
3. บุคลากรขาดความรอบรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทํางาน 
 

4. การศึกษา การกีฬา  
    ศาสนาและวัฒนธรรม 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาด้านการกีฬา 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้านศาสนาและ วัฒนธรรม 

10 846,820.00 1. ปัญหาการไม่ครอบคลุม และขาดความชัดเจนของกฎหมายท่ีเกี่ยวกับอํานาจ
หน้าท่ีสําหรับใช้ในการดําเนินการโครงการพัฒนาต่าง ๆ 
2. บุคลากรขาดความรอบรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทํางาน 

5. การบริหารและการบริการ 
    ประชาชน 

แนวทางท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

7 3,795,976.70 1. งบประมาณไม่เพียงพอในการดําเนินงาน 
2. บุคลากรขาดความรอบรู้ ทักษะ ตลอดจนเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการทํางาน 

รวม 44 20,427,924.08  
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     1.3.2 ผลการดําเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560  
       เป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดําเนินการจริง 
       1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. การพัฒนา
ด้านการเกษตร 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต 
ทางการเกษตร 

1. โครงการฝั่งท่อหมู่ท่ี 1 บ้านนางกัลยา สอนเถื่อน 
2. โครงการขุดลอกเหมืองส่งนํ้า หมู่ท่ี 1,2,3 และ 4 
3. โครงการฝังท่อลอดถนน หมู่ท่ี 7 คลองระบายนํ้า
บริเวณท่ีนานายจําเนียร หนูทอง 
 

จํานวน 1 แห่ง 
จํานวน 1 แห่ง 
จํานวน 1 แห่ง 

 

12,000 
91,000 
36,000 

 
 

ทางส่งนํ้าและระบายนํ้าทางการ
เกษตรสะดวกขึ้น 

จํานวนแห่งท่ีดําเนินการ 

2. การพัฒนา
ด้านสิง่แวดล้อม  
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สาธารณูปโภค  
และแหล่ง
ท่องเท่ียว 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ  
และแหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

1. โครงการถมดินท่ีสาธารณะ หมู่ท่ี 1 
2. โครงการติดตั้งเสาไฟฟูา เพื่อติดมอเตอร์วิดนํ้า หมู่ 1,3 
3. โครงการขยายเท่อเมนประปา หมู่ท่ี 3 
4. โครงการติดตั้งเสาไฟฟูา พร้อมอุปกรณ์ หมู่ท่ี 1,4,5 
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 1,2,3,5,7 
6. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 1,2,3 
7. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมกําแพงดิน หมู่ท่ี 4 
8. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 4,6 
9. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจากสะพานข้ามบึงวัง
พลับ ถึงศาลารอรถประจําทาง หมู่ท่ี 7 
10. โครงการติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ 

จํานวน 1 แห่ง 
จํานวน 6 จุด 
จํานวน 1 แห่ง 
จํานวน 6 จุด 

จํานวน  6 สาย 
จํานวน 3 สาย 
จํานวน 1 สาย 
จํานวน 2 สาย 
จํานวน 1 สาย 

 
หมู่ท่ี 1 - 7 

83,700 
24,000 
82,700 
24,000 

1,166,600 
114,000 

95,800 
535,000 

48,000 
 

106,887 
 

รักษาสภาพท่ีดินสาธารณะ 
รองรับการติดมอเตอร์วิดนํ้า 
ปรับปรุงระบบประปา 
รองรับการติดมอเตอร์วิดนํ้า 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 

จํานวนแห่งท่ีดําเนินการ 
จํานวนจุดท่ีดําเนินการ 
จํานวนแห่งท่ีดําเนินการ 
จํานวนจุดท่ีดําเนินการ 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
จํานวนหมู่ท่ีดําเนินการ 
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         1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

3. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
และสร้างความ
ปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพย์สิน 

แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมและ
สนับสนุนทางด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 2 การเสริมสร้าง
ความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
แนวทางท่ี 3 การส่งเสริมและ
ช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ                
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี 4 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  และชุมชน 
แนวทางท่ี 5 การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

1. โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค์ 
2. การปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
3. การอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.มดแดง 
4. การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย หมู่ท่ี 6 
5. การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
6. การอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
7. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
8. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
9. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
10. การสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน 
11. การสนับสนุนอาหาระเสริม (นม) สําหรับนักเรียน 
12. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันศูนย์เด็กฯ 
13. การจัดโครงการวันเด็กแห่งชาติ 
14. การจัดโครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน 
15. การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
16. โครงการประชาคมตําบล 
17. โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลปีใหม่ 
18. การกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
19. การจัดซ้ือถังขยะในชุมชนตําบลมดแดง 
20. การสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 

จํานวน 1 คัน 
หมู่ท่ี 1 – 7 

จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 3 ครัวเรือน 
หมู่ท่ี 1,2,3 และ 6 

จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 12 เดือน 
จํานวน 12 เดือน 
จํานวน 12 เดือน 
จํานวน 4 โรงเรียน 

จํานวน 4 โรงเรียน 3 ศูนย์ 
จํานวน 3 ศูนย์ 
จํานวน 1 ครั้ง 
หมู่ท่ี 1 – 7 

หมู่ท่ี 1,2,4,5, และ 7 
จํานวน 1 ครั้ง 

พื้นท่ีตําบลมดแดง 
 

หมู่ท่ี 1 – 7 
จํานวน 1 ครั้ง 
หมู่ท่ี 1 - 7 

2,685,000 
32,190 
70,000 

19,069.92 
53,976 
50,000 

7,381,100 
599,000 

48,000 
1,198,000 

681,796.29 
314000 
49,810 
28,060 
10,000 

2,625 
9,700 

 
360,008.25 

14,250 
105,000 

ใช้บรรเทาสาธารณภัย 
ปูองกันและควบคุมโรค 
ส่งเสริมการดําเนินงานกองทุนฯ 
ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย 
ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการฯ 
ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ 
ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ 
นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน 
นักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม) 
นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน 
เด็กได้รับการส่งเสริมกิจกรรม 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
ประชาชนได้รับการส่งเสริมอาชีพ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
เกิดความตระหนักในการใช้รถใช้
ถนนอย่างปลอดภัย 
การกําจัดขยะในชุมชนท่ัวถึง 
ถังขยะในชุมชนเพียงพอ 
สาธารณสุขมูลฐานได้รับการ
ส่งเสริม 

จํานวนรถบรรทุกนํ้า 
จํานวนหมู่บ้าน 
จํานวนครั้งท่ีอุดหนุน 
จํานวนครัวเรือน 
จํานวนหมู่บ้าน 
จํานวนครั้งท่ีอุดหนุน 
จํานวนเดือน 
จํานวนเดือน 
จํานวนเดือน 
จํานวนโรงเรียน 
จํานวนโรงเรียน/ศูนย์ 
จํานวนศูนย์ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนหมู่บ้าน 
จํานวนหมู่บ้าน 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนการเกิดอุบัติเหตุ 
 
จํานวนหมู่บ้าน 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนหมู่บ้าน 
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         1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4. การศึกษา 
การกีฬา   
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาด้านการกีฬา 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้านศาสนา 
และ วัฒนธรรม 

1. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
2. โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดฯ 
3. โครงการหนูน้อยฟันสวย 
4. โครงการออมทรัพย์ 
5. โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 
6. โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการฯ 
7. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
8. โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
9. อุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
10. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนฯ 
11. โครงการวันพ่อแห่งชาติ 
12. โครงการวันแม่แห่งชาติ 
13. โครงการจัดซ้ือสื่อการเรียนการสอน 

จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 4 แห่ง 
จํานวน 3 ศูนย์ 
จํานวน 3 ศูนย์ 
หมู่ท่ี 1 – 7 

จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 5 วัด 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 3 ศูนย์ 

9,250 
31,200 

4,918 
2,075 

77,000 
170,000 

49,410 
9,500 

30,000 
30,000 
99,716 

3,540 
138,710 

เด็กได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ 
เด็กได้รับความรู้ต้านยาเสพติด 
เด็กได้รับส่งเสริมสุขภาพฟัน 
เด็กได้รับส่งเสริมการออม 
เยาวชนได้รับส่งเสริมการออกกําลังกาย 
สนับสนุนการแข่งขันกีฬาคนพิการ 
ส่งเสริมการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
ส่งเสริมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 
สนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต ์
สนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนฯ 
จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 
จัดหาสื่อการเรียนการสอนให้กับเด็ก 

จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนโรงเรียน สพฐ. 
จํานวนศูนย์ฯ 
จํานวนศูนย์ฯ 
จํานวนหมู่บ้าน 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนวัด 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนศูนย์ฯ 

5. การ
บริหารและ
การบริการ 
ประชาชน 

แนวทางท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

1. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
2. โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ 
3. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
4. โครงการบริการประชาชนจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ีฯ 
5. โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
6. โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม 
7. โครงการถมดินบริเวณท่ีทําการ อบต.มดแดง 
8. โครงการอบรมจริยธรรม 

จํานวน 7 รายการ 
จํานวน 16 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 4 ครั้ง 

จํานวน 2 รายการ 
จํานวน 1 แห่ง 
จํานวน 1 แห่ง 
จํานวน 1 ครั้ง 

143,299 
103,250 
197,875 

13,440 
5,760 

98,578 
319,000 

3,150 

มีครุภัณฑ์เพื่อใช้งานในสํานักงาน 
บุคลากรมีการพัฒนาทักษะการทํางาน 
บุคลากรมีการพัฒนาประสิทธิภาพฯ 
บริการประชาชนในวันหยุดราชการ 
มีการดําเนินการจัดทําแผนท่ีภาษีฯ 
พัฒนาอาคารสถานท่ีให้สวยงาม 
ปรับปรุงพื้นท่ีใช้สอยบริเวณท่ีทําการฯ 
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรฯ 

จํานวนรายการท่ีจัดซ้ือ 
จํานวนครั้งท่ีเข้าร่วมอบรม 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีให้บริการ 
จํานวนรายการ 
จํานวนแห่งท่ีดําเนินการ 
จํานวนแห่งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 

รวม 17,670,943.46   
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        2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. การพัฒนา
ด้านการเกษตร 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 

1. โครงการวางท่อระบายนํ้าจากบ้านนายอุดม เสร็จกิจ หมู่ท่ี 1  
2. โครงการฝังท่อบริเวณหน้าบ้านนางรัตนา อู่ทอง หมู่ท่ี 6  
3. โครงการจัดซ้ือท่อพญานาคสําหรับสูบนํ้า  
4. โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมวัชพืช หมู่ท่ี 1,2,3 และ 6  

จํานวน 1 แห่ง 
จํานวน 1 แห่ง 
จํานวน 2 ท่อน 
จํานวน  6 เส้น 

22,700 
35,900 
99,000 
86,000 

ทางส่งนํ้าและระบายนํ้าทางการ
เกษตรสะดวกขึ้น 

จํานวนแห่งท่ี
ดําเนินการ 

2. การพัฒนา
ด้าน
สิง่แวดล้อม  
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สาธารณูปโภค  
และแหล่ง
ท่องเท่ียว 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาส่ิงแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่ง
ท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

1. โครงการจัดซ้ือถังขยะในชุมชน และถนนสาธารณะ  
2. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
3. โครงการขุดลอกดินตะกอนบึงวังพลับ  
4. โครงการขยายถนนดินพร้อมลงหินคลุก จากถนนลาดยาง
บริเวณที่นานายวิชา แตงหวาน ถึงบ้านนายดิเรก สอดศรี หมู่ท่ี 4  
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 จากถนนลาดยางถึงบ้าน
นายคําพล ยอดศรี หมู่ท่ี 5  
6. โครงการก่อสร้ างถนน คสล. จากถนนลาดยางถึ ง ท่ีนา              
นายวิรัตน์ คล้ายวรรณ หมู่ท่ี 5 
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 7 ช่วงท่ี 1 จากสะพาน คสล. 
บริเวณที่นานายสยาม โพธ์ิหอม ถึงสะพาน คสล. บริเวณบ้านนาง
สําเภา ตู้แก้ว ช่วงท่ี 2 จากสะพาน คสล. บริเวณบ้านนางบุญมี นํ้า
มิตร  ถึงบริเวณบ้านนายสํารวย ตู้แก้ว  
8. โครงการถมดินท่ีสาธารณะบริเวณศาลตาขุน หมู่ท่ี 1  
9 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายวังพลับเหนือ-วังพลับใต้  
- จากบ้านนายสกิจ ทวนเงิน ถึงบ้านนายสมชาย อ่อนทิมวงษ์ หมู่ 5  
- จากบ้านนายสมชาย อ่อนทิมวงษ์ ถึงบริเวณหน้าท่ีทําการอบต.  
- จากที่ทําการ อบต.มดแดง ถึงบ้าน นายมงคล ถีระแก้ว หมู่ 2  
10. โครงการขยายเขตไฟฟูา ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะ  

จํานวน 1 ครั้ง 
หมู่ท่ี 1 – 7 

จํานวน 1 เส้น 
จํานวน 1 เส้น 

 
ระยะทางยาว 125 ม. 

 
ระยะทางยาว 78 ม. 

 
ระยะทางยาว 703 ม. 

 
 
 

จํานวน 1 แห่ง 
 

ระยะทางยาว 680 ม. 
ระยะทางยาว 339 ม. 
ระยะทางยาว 644 ม. 

หมู่ท่ี 1 - 7 

19,000 
378,922.60 

86,675 
85,000 

 
189,500 

 
99,500 

 
1,042,196 

 
 
 

88,500 
 

1,510,033.83 
753,700 

1,519,500 
30,400 

ถังขยะในชุมชนเพียงพอ 
การกําจัดขยะในชุมชนท่ัวถึง 
ปรับภูมิทัศเพื่อการท่องเท่ียว 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
 
 
รักษาสภาพท่ีดินสาธารณะ 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 

จํานวนครั้ง 
จํานวนหมู่ 
จํานวนเส้น 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
 
 
จํานวนแห่ง 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
จํานวนหมู่ 
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        2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. การพัฒนา
ด้านสิง่แวดล้อม  
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สาธารณูปโภค  
และแหล่ง
ท่องเท่ียว (ต่อ) 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

11. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ท่ี 1 บริเวณทางเข้าวัด
เทพสุธาวาสและถนนเข้าหมู่บ้านบริเวณ  บ้านสวอง มั่นใจ  
 
12. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 1  
13. โครงการซ่อมแซมพ้ืน คสล.และทางเท้า บริเวณศาลา
อเนกประสงค์ SML หมู่ท่ี 1 ศาลตาขุน  
14. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บริเวณประปาหมู่ท่ี 4 
งบประมาณ 582,000.- บาท 
15. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 7 
บริเวณบึงวังพลับด้านทิศตะวันตก จากถนนคสล.เดิม ถึง
บริเวณถนนเลี่ยงเมืองสาย 357  
16. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ท่ี 6 บริเวณที่นานาง
สว่าง เชิดฉันท์  
17. โครงการซ่อมแซมถนนดิน หมู่ท่ี 6 บริเวณที่นา                  
นายจักรพงษ์ เขมกนก  
18. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากสะพาน
เลี่ยงเมือง หมู่ท่ี 5 ถึงเขตติดต่อตําบลโพธ์ิพระยา หมู่ท่ี 1  

จุดท่ี 1 กว้าง 2.50 ม. ยาว 19.00 ม. 
จุดท่ี 2 กว้าง 2.50 ม. ยาว 20.00 ม. 
จุดท่ี 3 กว้าง 4.00 ม. ยาว 9.70 ม.  

จํานวน 1 เส้น 
จํานวน 1 แห่ง 

 
จํานวน 1 แห่ง 

 
จํานวน 1 เส้น 

 
 

จํานวน 1 เส้น 
 

- ช่วงท่ี 1 กว้าง 2.30 ม. ยาว 20 ม. 
- ช่วงท่ี 2 กว้าง 2.30 ม. ยาว 40 ม.  

จํานวน 1 เส้น 

67,000 
 
 

46,500 
90,000 

 
582,000 

 
62,000 

 
 

46,000 
 

13,000 
 

46,500 

การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
พัฒนาพื้นท่ีสาธารณะ 
 
ปรับปรุงระบบบาดาล 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
 

ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
จํานวนแห่ง 
 
จํานวนแห่ง 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
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        2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. การพัฒนา
ด้านสิง่แวดล้อม  
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สาธารณูปโภค  
และแหล่ง
ท่องเท่ียว (ต่อ) 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

19. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก  
เส้นที่  1  จากถนน คสล. เดิม บริ เวณท่ีนานายบุญส่ง                   
สกุลพราหมณ์ ถึงคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา หมู่ท่ี 1 
เส้นที่ 2 จากบริเวณหลังโรงเรียนวัดเสาธงทอง ถึงบริเวณ
บ้านนางศรีนวล ศรีศักดา หมู่ท่ี 2 
เส้นที่  3  จากบริ เ วณบ้านนายวาสนา เทพประสิทธิ์                     
ถึงบริเวณที่นายธีระพงษ์ อิทธิสาร หมู่ท่ี 2 
เส้นที่ 4 จากคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา ถึงท่ีนานายสมใจ 
วรรณชาลี แยกบ้านศรีนวล มัจฉา  
เส้นที่ 5 จากบริเวณท่ีนานายชูชีพ พวงดอกไม้ ถึงบริเวณท่ี
นานายอํานาจ แก้วประหลาด (คันคลอง) หมู่ท่ี 6  
เส้นที่ 6 จากถนนสายโพธ์ิพระยา-บ้านกล้วย ท่ีนานายมานพ 
พวงดอกไม้ ถึงท่ีนานายสนิท คล้ายวรรณ หมู่ท่ี 6 
 

หมู่ท่ี 1,2 และ 6 จํานวน 6 เส้น 
กว้าง 2.30 เมตร ยาว 530 เมตร 

 
กว้าง 2.30 เมตร ยาว 200 เมตร 

 
กว้าง 2.30 เมตร ยาว 700 เมตร 

 
กว้าง 2.30 เมตร ยาว 950 เมตร 

 
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 700 เมตร 

 
กว้าง 2.50 เมตร ยาว 850 เมตร 

 
 

214,000 การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 

ระยะทางท่ีดําเนินการ 
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        2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

3. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต  
และสร้างความ
ปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพย์สิน 

แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมและ
สนับสนุนทางด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 2 การเสริมสร้าง
ความปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
แนวทางท่ี 3 การส่งเสริมและ
ช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ                
ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี 4 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  และชุมชน 
แนวทางท่ี 5 การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

1. การสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 
2. การอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.มดแดง 
3. การอุดหนุนศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินต่อสู้เพื่อฯ 
4. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
5. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ 
6. การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
7. การสนับสนุนอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน 
8. การสนับสนุนอาหาระเสริม (นม) สําหรับนักเรียน 
9. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายอาหารกลางวันศูนย์เด็กฯ 
10. โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งฯ 
11. โครงการฝึกอบรมการปลูกข้าวไรซ์เบอรี่เพื่อสุขภาพ 
 

หมู่ท่ี 1 และ หมู่ท่ี 3 - 7 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 

จํานวน 12 เดือน 
จํานวน 12 เดือน 
จํานวน 12 เดือน 
จํานวน 4 โรงเรียน 

จํานวน 4 โรงเรียน 3 ศูนย์ 
จํานวน 3 ศูนย์ 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 

 

45,000 
100,000 

50,000 
7,533,700 

956,000 
53,000 

1,207,040 
679,930.71 

285,300 
8,386 

300 
 

สาธารณสุขมูลฐานได้รับการส่งเสริม 
ส่งเสริมการดําเนินงานกองทุนฯ 
สนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการฯ 
ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ 
ผู้พิการได้รับเบี้ยยังชีพ 
ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ 
นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน 
นักเรียนได้รับอาหารเสริม(นม) 
นักเรียนได้รับอาหารกลางวัน 
จัดกิจกรรมพัฒนาสตรีและครอบครัว 
ฝึกอบรมเกษตรกรปลูกข้าวไรซ์เบอรี่ 
 

จํานวนหมู่บ้าน 
จํานวนครั้งท่ีอุดหนุน 
จํานวนครั้งท่ีอุดหนุน 
จํานวนเดือน 
จํานวนเดือน 
จํานวนเดือน 
จํานวนโรงเรียน 
จํานวนโรงเรียน/ศูนย์ 
จํานวนศูนย์ 
จํานวนครั้ง 
จํานวนครั้ง 
 

4. การศึกษา 
การกีฬา   
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาด้านการ
กีฬา 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้าน
ศาสนาและ วัฒนธรรม 

3. โครงการหนูน้อยฟันสวย 
2. โครงการออมทรัพย์ 
3. โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน 
4. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
5. อุดหนุนโครงการเย็นท่ัวหล้ามหาสงกรานต์ฯ 
6. อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนฯ 
 

จํานวน 3 ศูนย์ 
จํานวน 3 ศูนย์ 
หมู่ท่ี 1 – 7 

จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 

 

5,440 
1,700 

83,860 
30,416.54 

30,000 
30,000 

 

เด็กได้รับส่งเสริมสุขภาพฟัน 
เด็กได้รับส่งเสริมการออม 
เยาวชนได้รับส่งเสริมการออกกําลังกาย 
ส่งเสริมกิจกรรมเด็ก 
สนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์ 
สนับสนุนงานประเพณีแห่เทียนฯ 
 

จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนโรงเรียน สพฐ. 
จํานวนหมู่ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
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        2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

5. การ
บริหารและ
การบริการ 
ประชาชน 

แนวทางท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

1. โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
2. โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมฯ 
3. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
4. โครงการบริการประชาชนจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ีฯ 
5. โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
6. โครงการปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ 
7. โครงการถมดินบริเวณท่ีทําการ อบต.มดแดง 
8. โครงการฝึกอบรมธรรมะเพื่อเอาชนะความคิด 
9. โครงการก่อสร้างอาคารจัดเก็บพัสดุ 
10. โครงการวันพ่อแห่งชาติ  
11. โครงการปกปูองสถาบันสําคัญของชาติ 
12. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านฯ 
13. โครงการประชุมประชาคมตําบล 

จํานวน 3 ครั้ง 
จํานวน 21 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 6 ครั้ง 
จํานวน 6 เดือน 
จํานวน 1 แห่ง 
จํานวน 1 แห่ง 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 หลัง 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 
หมู่ท่ี 1 – 7 

จํานวน 1 ครั้ง 

99,300 
191,078 
150,000 

3,600 
72,000 
63,000 
42,000 

0 
480,800 

98,948.80 
19,380 
10,330 

2,625 

มีครุภัณฑ์เพื่อใช้งานในสํานักงาน 
บุคลากรมีการพัฒนาทักษะการทํางาน 
บุคลากรมีการพัฒนาประสิทธิภาพฯ 
บริการประชาชนในวันหยุดราชการ 
มีการดําเนินการจัดทําแผนท่ีภาษีฯ 
พัฒนาอาคารสถานท่ีให้สวยงาม 
ปรับปรุงพื้นท่ีใช้สอยบริเวณท่ีทําการฯ 
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรฯ 
มีอาคารจัดเก็บพัสดุท่ีเพียงพอ 
มีการจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ 
มีการจัดกิจกรรมปกปูองสถาบันฯ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นท่ี 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นท่ี 

จํานวนรายการท่ีจัดซ้ือ 
จํานวนครั้งท่ีเข้าร่วมอบรม 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีให้บริการ 
จํานวนรายการ 
จํานวนแห่งท่ีดําเนินการ 
จํานวนแห่งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนอาคารท่ีก่อสร้าง 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนหมู่ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 

รวม 19,546,662.48   
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        3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. การพัฒนา
ด้านการเกษตร 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตร 

1.  โครงการซ่อมแซมท่อระบายนํ้า ท่ีนานางจําแลง ด้วงพันธุ์ หมู่4  
2.  โครงการขุดลอกดินตะกอน พร้อมกําจัดวัชพืช  
3.  โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืชจากดาด คสล . 
บริ เวณท่ีนานางอัมพร ข้องเกี่ยวพันธุ์  ถึงบริ เวณท่ีนานางแฟูม               
เดชอุ่ม หมู่ท่ี 1  
4. โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืชจากคลองส่งนํ้า
ชลประทาน บริเวณที่นานางลูกคิด คงสําราญ ถึงบึงวังพลับ หมู่ท่ี 1  
5. โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืชจากถนนเลี่ยงเมือง
สาย 357 บริเวณท่ีนานายบรรเจิด วงษ์จันทร์ ถึงบริเวณท่ีนานาย
ครรชิต ทวนเงิน หมู่ท่ี 5  
6. โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืชบริเวณสวนมะม่วง
นายวิรัตน์ สอดศรี ถึงสวนมะม่วงนายชํานาญ หนูทอง หมู่ท่ี 5  
7. โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืชจากบริเวณท่ีนานาย
จุ่น วงษ์จันทร์ ถึงบริเวณที่นานางบรรจง มังคุด หมู่ท่ี 5  
8. โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืช หมู่ท่ี 1,2 จากหัว
อุดบริเวณท่ีนานางซอย ทวนทอง ถึงถนนเลี่ยงเมืองสาย 357 
บริเวณที่นานายบรรจง นวมทอง  
9. โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืช หมู่ท่ี 1, 2, 3, 6 
จากหมู่ท่ี 6 เขตติดต่อตําบลบ้านกร่าง ถึงหัวอุด หมู่ท่ี 1 บริเวณท่ีนา
นายภาคศกร นวมทอง  
 

จํานวน 1 แห่ง 
จํานวน 1 แห่ง 

ระยะทาง 2,100 ม. 
 
 

ระยะทาง 1,500 ม. 
 

ระยะทาง 480 ม. 
 
 

ระยะทาง 800 ม. 
 

ระยะทาง 220 ม. 
 

ระยะทาง 1,550 ม. 
 
 

ระยะทาง 2,950 ม. 
 

32,800 
9,000 

50,620 
 
 

41}220 
 

16,420 
 
 

21,120 
 

5,120 
 

113,075 
 
 

254,575 
 

ทางส่งนํ้าการเกษตรสะดวกขึ้น 
ทางส่งนํ้าการเกษตรสะดวกขึ้น 
ทางส่งนํ้าการเกษตรสะดวกขึ้น 
 
 
ทางส่งนํ้าการเกษตรสะดวกขึ้น 
 
ทางส่งนํ้าการเกษตรสะดวกขึ้น 
 
 
ทางส่งนํ้าการเกษตรสะดวกขึ้น 
 
ทางส่งนํ้าการเกษตรสะดวกขึ้น 
 
ทางส่งนํ้าการเกษตรสะดวกขึ้น 
 
 
ทางส่งนํ้าการเกษตรสะดวกขึ้น 

จํานวนแห่งท่ีดําเนินการ 
จํานวนแห่งท่ีดําเนินการ 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
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        3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. การพัฒนา
ด้านการเกษตร 
(ต่อ) 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตร 

10. โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืช หมู่ท่ี 7 จาก
เหมือง คสล.เดิม บริเวณท่ีนานางลูกพรม ตู้แก้ว ถึงสวนพุทรานาย
ประเทือง ไพบูลย์พาณิชย์  
11. โครงการขุดลอกดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืช หมู่ท่ี 1 จาก
บริเวณบ้านนายธวัช เข็มเพ็ชร ถึงบริเวณที่นานายสําราญ ศรีศักดา  
12. โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบํารุงดินสําหรับเกษตรกรตําบล
มดแดง 

ระยะทาง 300 ม. 
 
 

ระยะทาง 1,800 ม. 
 

จํานวน 1 ครั้ง 
 

7,675 
 
 

112,675 
 

20,000 

ทางส่งนํ้าการเกษตรสะดวกขึ้น 
 
 
ทางส่งนํ้าการเกษตรสะดวกขึ้น 
 
เกษตรกรเรียนรู้วิธีการดูแลรักษา
สภาพดินด้วยวิธีธรรมชาติ 

ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 

2. การพัฒนา
ด้าน
สิง่แวดล้อม  
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สาธารณูปโภค  
และแหล่ง
ท่องเท่ียว 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

1. โครงการจัดซ้ือถังขยะในชุมชน และถนนสาธารณะ  
2. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
3. โครงการรณรงค์อนุรักษ์แม่นํ้าลําคลองและสิ่งแวดล้อม องค์การ
บริหารส่วนตําบลมดแดง ประจําปี 2559   
4. โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายวังพลับเหนือ -วังพลับใต้                 
จากสะพานข้ามบึงวังพลับ ถึงบริเวณที่นานายเชี่ยวชาญ ทวนเงิน  
5. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้าน              
นางกุหลาบ คล้ายวรรณ หมู่ท่ี 4  
6. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกจากบริเวณท่ีนา      
นายพยุง วงษ์เวียง ถึงบริเวณที่นานายพเยาว์ เฉกแสงทอง หมู่ท่ี 3  
7. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณซุ้มประตู
ทางเข้าวัดวังพลับเหนือ ถึงหน้าบ้านนายเสนาะ แดงรักษ์ หมู่ท่ี 5  

จํานวน 1 ครั้ง 
หมู่ท่ี 1 – 7 

จํานวน 1 ครั้ง 
 

ระยะทาง 964 ม. 
 

จํานวน 1 เส้น 
 

จํานวน 1 เส้น 
 

จํานวน 1 เส้น 

24,700 
285,808.85 

288 
 

2,196,400 
 

21,300 
 

7,500 
 

57,800 

ถังขยะในชุมชนเพียงพอ 
การกําจัดขยะในชุมชนท่ัวถึง 
ประชาชนตระหนักถึงการอนุรักษ์
แม่นํ้าลําคลองและสิ่งแวดล้อม 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
 

จํานวนครั้ง 
จํานวนหมู่ 
จํานวนครั้ง 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
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        3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. การพัฒนา
ด้าน
สิง่แวดล้อม  
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สาธารณูปโภค  
และแหล่ง
ท่องเท่ียว (ต่อ) 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

8. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก หมู่ท่ี 7 ได้แก่  
เส้นท่ี 1 จากบ้านนายสมาน แสงอรุณ ถึงบริเวณบ้านนางส้มโอ หนู
ทอง ซอย 8  
เส้นท่ี 2 จากบริเวณบ้านนายสํารวย ตู้แก้ว ถึงบริเวณบ้านนาย
สมปอง โพธ์ิหอม  
เส้นท่ี 3 บริเวณบ้านนายมานพ ทาวงษ์ ถึงบริเวณบ้านนายสมาน 
แสงอรุณ  
เส้นท่ี 4 จากบริเวณบ้านนายคํา แห้วหาญ ถึงท่ีนานายสมศักดิ์                
ยวนคง ซ้าย-ขวา แยกบ้านนายวิรัตน์ เอกชอุ่ม  
เส้นท่ี 5 บริเวณบึงวังพลับถึงบริเวณบ้านนางระเบียบ หนูทอง  
เส้นท่ี 6 บริเวณข้างบ้านนางกลิ่น หนูทอง ถึงบริเวณท่ีนานางผิว       
สังข์ใจสม  
เส้นท่ี 7 จากถนน คสล.ชายบึงวังพลับ ถึงบริเวณหอประชุมโรงเรียน
วัดวังพลับใต้  
เส้นท่ี 8 บริเวณซอย 12 ข้างบ้านนางสําเนียง โพธิ์หอม ถึงหน้าบ้าน
นางฝน แช่มช้อย  
9. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณบ้านนาย
หอม สมสกุล ถึงท่ีนานายเชาว์ เสือสกุล หมู่ท่ี 1  
10. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากคลองชลประทาน 
1 ซ้าย 1 ขวา ถึงท่ีนานายพีรพล เทพสุด หมู่ท่ี 2  
11. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณประตู
ทางเข้าหลังโรงเรียนวัดเสาธงทอง  ถึงบริเวณบ้านนายสง่า จันทวงค์ 
แยกถึงบริเวณบ้านนางขวัญ ศรีศักดา หมู่ท่ี 2  

จํานวน 8 เส้น 
ระยะทาง 80 ม. 

 
ระยะทาง 500 ม. 

 
ระยะทาง 900 ม. 

 
ระยะทาง 950 ม. 

 
ระยะทาง 200 ม. 
ระยะทาง 300 ม. 

 
ระยะทาง 150 ม. 

 
ระยะทาง 100 ม. 

 
ระยะทาง 700 ม. 

 
ระยะทาง 600 ม. 

 
ระยะทาง 440 ม. 

179,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

45,700 
 

39,100 
 

28,700 

การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
 
 

ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 



รายงานผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561) 

31 

 

3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. การพัฒนา
ด้าน
สิง่แวดล้อม  
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สาธารณูปโภค  
และแหล่ง
ท่องเท่ียว (ต่อ) 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

12.. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกจากบริเวณซอย 32 
ถนนสายโพธ์ิพระยา-บ้านกล้วย ถึงบ้านนางนุชนารถ พราหมณ์โต  
13. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกจากบริเวณถนน               
สายโพธ์ิพระยา-บ้านกล้วย ถึงบริเวณบ้านนางวารี เอวัง หมู่ท่ี 2  
14. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล. ซอยท่ี 
5 ถึงท่าวิดนํ้า (บ้านนางศิริพร เชื้อวงษ์) หมู่ท่ี 3  
15. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก บริเวณซอย 9 หมู่ 3  
16. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณถนน คสล.
เดิม บริเวณท่ีนานายบุญเลิศ วงศ์รอด ถึงบริ เวณบ้านนายบุญช่วย             
อุ่นเจริญ หมู่ท่ี 4  
17. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก บริเวณคลองท้ิงนํ้า             
ท่ีนานายอํานาจ แก้วประหลาด ถึงเขตติดต่อตําบลบางงาม หมู่ท่ี 6  
18. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากคลอง 1 ซ้าย 1 
ขวา บริเวณท่ีนานายประเสริฐ ศรีศักดา ถึงบริเวณท่ีนานายมนัส 
พวงดอกไม้ หมู่ท่ี 6  
19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 จากถนน 
คสล.เดิมบ้านนายปรีชา ทองมาเอง ถึงท่ีนานายวิโรจน์ นวมทอง  
20.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 จากถนน 
คสล.เดิม ถึงบริเวณบ้านนายวิรัตน์ คล้ายวรรณ  
21.  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 จากถนน 
คสล.เดิม ถึงบริเวณบ้านนายสะเทือน หวานฉ่ํา  
22. โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4,5  
23. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 1 จากบริเวณถนนลาดยาง
สายโพธ์ิพระยา-บ้านกล้วยถึงบริเวณที่นานายประสงค์ เทพวงษ์  

ระยะทาง 200 ม. 
 

ระยะทาง 150 ม. 
 

ระยะทาง 100 ม. 
 

ระยะทาง 90 ม. 
ระยะทาง 280 ม. 

 
 

ระยะทาง 1,000 ม. 
 

ระยะทาง 1,200 ม. 
 
 

ระยะทาง 90 ม. 
 

ระยะทาง 68 ม. 
 

ระยะทาง 50 ม. 
 

จํานวน 2 เส้น 
ระยะทาง 275 ม. 

13,000 
 

9,700 
 

7,100 
 

5,000 
18,200 

 
 

65,300 
 

78,300 
 
 

170,000 
 

98,000 
 

72,000 
 

77,500 
704,000 

 

การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 

ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
จํานวนเส้นท่ีดําเนินการ 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
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3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. การพัฒนา
ด้าน
สิง่แวดล้อม  
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สาธารณูปโภค  
และแหล่ง
ท่องเท่ียว (ต่อ) 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

24. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 จากบริเวณ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมบริเวณท่ีนานายอุดม สุวรรณภูมิ ถึงถนน
เลี่ยงเมืองสาย 357  
25. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 จากบริเวณ
ถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานายสมพิศ ศรีสว่าง ถึงบริเวณคลองส่งน้ํา  
26. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 จากบริเวณ
ถนนคสล.เดิม บริเวณบ้านนายทวี กอแก้ว ถึงบริเวณท่ีนานายอาคม 
พิทักษ์  
27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 จากบริเวณ
ถนน คสล.เดิม บริเวณบ้านนางจําเรียง เพิ่มพูน ถึงท่ีนานายไพเราะ 
นวมทอง  
28. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 4 จากบริเวณท่ี
นานายสํารอง เกตุรัตน์ หมู่ท่ี 4 ถึงคลองทิ้งน้ํา หมู่ท่ี 3  
29. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 5 จากถนน 
คสล. เดิมบ้านนายคนอง มณีวงษ์ ถึงบริเวณที่นานางเฉลี่ย พุ่มจันทร์  
30. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 7 บริเวณถนน 
คสล.เดิมบริเวณหลังวัดวังพลับใต้ ถึงสวนพุทรานายเสถียร ศรีมาตร  
31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 2 จากถนน            
คสล.เดิม ท่ีนานายวาสนา เทพประสิทธิ์ ถึงท่ีนานางประไพ ปรีเปรม  
32. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากถนนเลี่ยงเมือง
สาย 357 บริเวณท่ีนานายประเทือง ศรีวิเชียร หมู่ท่ี 2 ถึงบริเวณท่ี
นานายภาคศกร นวมทอง (หัวอุด) หมู่ท่ี 1  
33. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณท่ีนานาย
สมบูรณ์ แตงหวาน หมู่ท่ี 5 ถึงท่ีนานางประสิทธิ์ ปั้นบุญมี หมู่ท่ี 3  

ระยะทาง 123 ม. 
 
 

ระยะทาง 534 ม. 
 

ระยะทาง 700 ม. 
 
 

ระยะทาง 375 ม. 
 
 

ระยะทาง 105 ม. 
 

ระยะทาง 140 ม. 
 

ระยะทาง 358 ม. 
 

ระยะทาง 270 ม. 
 

ระยะทาง 1,800 ม. 
 
 

ระยะทาง 1,400 ม. 

237,000 
 
 

671,000 
 

880,000 
 
 

727,000 
 
 

155,000 
 

207,000 
 

531,000 
 

337,800 
 

72,000 
 
 

60,900 

การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 

ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 



รายงานผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561) 

33 

 

        3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. การพัฒนา
ด้าน
สิง่แวดล้อม  
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สาธารณูปโภค  
และแหล่ง
ท่องเท่ียว (ต่อ) 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

34. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณท่ีนานาย
ละเอียด มังคุด หมู่ท่ี 7 ถึงเขตติดต่อตําบลบางงาม (ฝั่งตะวันตก)  
35. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณท่ีนานาง
วันดี แปลงแย้ม หมู่ท่ี 7 ถึงถนน คสล. บริเวณท่ีนานายดิเรก สอดศรี 
หมู่ท่ี 4 (ฝั่งตะวันออก)  
36. โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน บริเวณท่ีนานางประสิทธิ์                  
ปั้นบุญมี หมู่ท่ี 3  
37. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณท่ีนานาง
ซอย ทวนทอง ถึงคันบึงวังพลับ หมู่ท่ี 1  
38. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากสะพานเลี่ยงเมือง 
357 ถึงเขตติดต่อเทศบาลตําบลโพธิ์พระยา หมู่ท่ี 1  
39. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล.เดิม 
บริเวณท่ีนานายมนัส สุขสมวงษ์ ถึงคลองส่งนํ้าชลประทานบริเวณท่ี
นานายประเทือง ศรีวิเชียร หมู่ท่ี 2  
40. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากแยกถนน คสล.
เดิม ท่ีนานายปรี ปรีเปรม ถึงท่ีนา น.ส.กาหลง ศรีวิเชียร หมู่ท่ี 2  
41. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากสะพาน คสล. 
บริเวณท่ีนานางจําเรียง เพิ่มพูน ถึงสะพาน คสล. บริเวณเขตติดต่อ
ตําบล บางงาม หมู่ท่ี 4  
42. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากท่ีนานางจันทร์ 
วงษ์เวียง ถึงถนน คสล.เดิม บริเวณที่นานายวิโรจน์ นวมทอง หมู่ท่ี 4  
43. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากบริเวณท่ีนานาย
พยุง วงษ์เวียง ถึงเขตติดต่อตําบลบางงาม หมู่ท่ี 6 
 

ระยะทาง 2,300 ม. 
 

ระยะทาง 2,200 ม. 
 
 

จํานวน 1 แห่ง 
 

ระยะทาง 1,000 ม. 
 

ระยะทาง 1,700 ม. 
 

ระยะทาง 200 ม. 
 
 

ระยะทาง 350 ม. 
 

ระยะทาง 900 ม. 
 
 

ระยะทาง 500 ม. 
 

ระยะทาง 1,200 ม. 

100,000 
 

95,100 
 
 

130,000 
 

48,550 
 

107,350 
 

8,300 
 
 

14,570 
 

50,380 
 
 

29,930 
 

74,680 

การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
 
การปูองกันถนนพังทลาย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 

ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
 
จํานวนแห่งท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
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        3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. การพัฒนา
ด้าน
สิง่แวดล้อม  
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สาธารณูปโภค  
และแหล่ง
ท่องเท่ียว (ต่อ) 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ทรัพยากรธรรมชาติและแหล่ง
ท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

44. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล.เดิม 
บริเวณบ้านนายปลด ตู้แก้ว ถึงบ้านนายสะอาด ใบเตย หมู่ท่ี 7  
45. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากถนนลาดยางสายวัง
พลับใต้-หนองเพียร บริเวณสวนฝรั่ง นายประทุม แช่มช้อย ถึงบ้านนาง
ระเบียบ หนูทอง หมู่ท่ี 7  
46. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากถนน คสล.เดิม 
บริเวณบ้านนางติ๋ม เอี่ยมสน ถึงสะพานเลี่ยงเมืองสาย 357 หมู่ท่ี 7  
47. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 6 ถึงบ้าน น.ส.วัลลภ ดอกมะสังข์  
48. โครงการขยายเขตไฟฟูา, ซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะตําบลมดแดง  

ระยะทาง 1,100 ม. 
 

ระยะทาง 380 ม. 
 
 

ระยะทาง 1,200 ม. 
 

ระยะทาง 110 ม. 
หมู่ท่ี 1 - 7 

62,380 
 

12,580 
 
 

52,280 
 

159,000 
67,909.30 

การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 

ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
จํานวนหมู่ 

3. การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต และสร้าง
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านสาธารณสุข 
 
 
 
แนวทางท่ี 2 การเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1. อุดหนุนค่าดําเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นท่ี  
2. เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.มดแดง 
3. โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ชาติ  
4. โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝูาระวังควบคุม ปูองกันและแก้ไข
ปัญหาการระบาดของโรคไข้เลือดออกของ อบต.มดแดง ปี 2559  
5. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครดับเพลิงและฝึกซ้อมแผนปูองกันระงับ
อัคคีภัย ประจําปี 2559  
6. โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  (สาธารณภัย)  
7. อุดหนุนโครงการรวมพลังต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติด งบประมาณ  
 
 

หมู่ท่ี 1 – 7 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 6 ครั้ง 

 
จํานวน 1 ครั้ง 

 
จํานวน 2 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 

52,000 
100,000 

2,225 
4,348.30 

 
14,161.70 

 
4,834.52 

50,000 

สาธารณสุขมูลฐานได้รับการส่งเสริม 
ส่งเสริมการดําเนินงานกองทุนฯ 
เยาวชนได้รับความรู้ปูองกันเอดส์ 
มีการดําเนินงานเพื่อควบคุมการ
แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก 
อาสาสมัครมีทักษะดับเพลิงมากขึ้น 
 
ผู้ประสบภัยพิบัติได้รับการช่วยเหลือ 
อุดหนุนโครงการรวมพลังต่อสู้ฯ 
 

จํานวนหมู่บ้าน 
จํานวนครั้งท่ีอุดหนุน 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
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        3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

3. การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต และสร้าง
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (ต่อ) 

แนวทางท่ี 3 การส่งเสริมและ
ช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 
 
 
 
 
 
 
แนวทางท่ี 4 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
แนวทางท่ี 5 การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

1. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
2. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ  
3. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  
4. โครงการอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ร.ร.สังกัด สพฐ.  
5. เงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ  
6. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ.  
7. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวนั ศพด.)  
8. โครงการ อบต.มดแดงห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ ประจําปี 2559  
9. โครงการพัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตคนพิการตําบลมดแดง  
10. อุดหนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลมดแดง   
11. โครงการจัดซ้ือ/ซ่อมแซมเครื่องหมายจราจร ปูายชื่อซอย หลักเขต   
12. โครงการผักข้างบ้านอาหารข้างรั้ว ครอบครัวพอเพียง หลีกเลี่ยง
สารเคมี  
13. โครงการฝึกอบรมการเลี้ยงไส้เดือนเพ่ือเสริมรายได้ลดรายจ่ายให้แก่
ผู้สูงอายุกลุ่มสตรี และเกษตรกร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 
.  

จํานวน 12 เดือน 
จํานวน 12 เดือน 
จํานวน 12 เดือน 
จํานวน 4 แห่ง 
จํานวน 3 แห่ง 
จํานวน 4 แห่ง 
จํานวน 3 แห่ง 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 

 
จํานวน 1 ครั้ง 

7,757,700 
1,042,400 

54,000 
508,051.58 
113,678.96 

1,155,840 
263,040 

300 
300 

47,815 
75,600 

5,550 
 

4,300 

ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ 
คนพิการได้รัรบเบี้ยยังชีพ 
ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ 
ร.ร.สพฐ. ได้รับอาหารเสริม (นม) 
ศพด. ได้รับอาหารเสริม (นม) 
ร.ร.สพฐ.ได้รับอาหารกลางวัน 
ศพด. ได้รับอาหารกลางวัน 
มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
มีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ 
กองทุนสวัสดิการฯได้รับเงินอุดหนุน 
ลดอุบัติเหตุทางถนน 
ส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัว 
 
ส่งเสริมการเลี้ยงไส้เดือนเพิ่มรายได้ 

จํานวนเดือน 
จํานวนเดือน 
จํานวนเดือน 
จํานวน ร.ร. ท่ีอุดหนุน 
จํานวน ศูนย์ฯ ท่ีอุดหนุน 
จํานวน ร.ร. ท่ีอุดหนุน 
จํานวนศูนย์ฯ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
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        3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4. การศึกษา 
การกีฬา   
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้าน
การศึกษา 
 
 
 
 
 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาด้านการกีฬา 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้านศาสนา
และ วัฒนธรรม 

1. โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
2. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน อบต.มดแดง  
3. โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าอาคารศูนย์ฯ  
4. โครงการจัดหาสื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของศูนย์ 
5. โครงการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็ก
นักเรียน  
- 
6. อุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
7. อุดหนุนการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา 

จํานวน 1 อาคาร 
พื้นท่ี 560 ตร.ม. 

 
จํานวน 1 แห่ง 
จํานวน 3 ศูนย์ 

จํานวน 4 โรงเรียน 
 
 

จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 

2,177,000 
219,000 

 
65,000 

115,600 
375 

 
 

30,000 
30,000 

มีการก่อสร้างอาคารศูนย์ฯ 
มีการก่อสร้างลาน คสล. 
 
มีการก่อสร้างรั้วด้านหน้า ศพด. 
มีส่ือพัฒนาทักษะให้กับนักเรียน ศพด. 
นักเรียนได้ปลูกจิตสํานึกต้านยาเสพติด 
 
 
สนับสนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 
สนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนฯ 

จํานวนอาคาร 
ขนาดพื้นท่ี 
 
จํานวนแห่งท่ีดําเนินการ 
จํานวนศูนย์ 
จํานวนโรงเรียน 
 
 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 

5. การบริหาร
และการบริการ 
ประชาชน 

แนวทางท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการให้บริการประชาชน 
 

1. โครงการบริการประชารชนจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
และบริการประชาชนในวันหยุดราชการฯ 
2  โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   
3. โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ภายในสํานักงาน   
4.  โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม   
5. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณท่ีทําการฯ 
6. โครงการจัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง ไม่ตํ่ากว่า 2,400 ซีซี  
7. โครงการจัดซ้ือรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซี   
8. โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาฯ 
 

จํานวน 6 ครั้ง 
 

จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 10 ครั้ง 
จํานวน 28 ครั้ง 
จํานวน 10 ตัว 
จํานวน 1 คัน 
จํานวน 1 คัน 
จํานวน 1 แห่ง 

3,600 
 

6,460 
386,180 
304,413 

95,000 
595,000ล

38,000 
297,500 

ออกบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
 
การจัดซ้ือวัสดุในโครงการ 
การจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ภายในสํานักงาน 
พัฒนาทักษะของบุคลากรในองค์กร 
ติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณท่ีทําการฯ 
จัดซ้ือรถยนต์ส่วนกลาง 
จัดซ้ือรถจักรยายนต์ 
ปรับปรุงห้องประชุมสภาให้สวยงาม 

จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
 
จํานวนครั้งท่ีจัดซ้ือ 
จํานวนครั้งท่ีจัดซ้ือ 
จํานวนครั้งท่ีฝึกอบรม 
จํานวนกล้องท่ีติดตั้ง 
จํานวนรถยนต์ 
จํานวนรถจักรยานยนต์ 
จํานวนแห่งท่ีดําเนินการ 
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  3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

5. การบริหาร
และการบริการ 
ประชาชน 
(ต่อ) 

แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 
 

1. โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ฯ เน่ืองในวโรกาสพระชนมพรรษาครบ 88 พรรษา 5 
ธันวาคม 2558  
2. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พรม
บรมราชินีนาถ (วันแม่แห่งชาติ) ประจําปี พ.ศ. 2559  
3. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อบูรณาการการ
จัดทําแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560 – 2562 และ
ทบทวนการจัดทําแผนชุมชน  
4. โครงการประชุมประชาคมตําบล ประจําปี 2559  
5. โครงการฝึกอบรมเรื่อง “กระบวนการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชนและการมีส่ วนร่ วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น”  
 

จํานวน 1 ครั้ง 
 
 

จํานวน 1 ครั้ง 
 

จํานวน 1 ครั้ง 
 
 

จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 

58,695.80 
 
 

6,138 
 

5,610 
 
 

1,550 
9,560 

 

การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
 
 
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นท่ี 
 
 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นท่ี 
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและชุมชนของ
ประชาชน 

จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
 
 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
 
 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
 

รวม  24,807,013.01   
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        4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

1. การพัฒนา
ด้านการเกษตร 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตร 

1. โครงการซ่อมแซมท่อระบายนํ้า หมู่ท่ี 2 และหมู่ท่ี 7  
2. โครงการฝึกอบรมเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดู  
3. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมการตลาดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าในท้องถิ่น จากฝีมือของกลุ่มสตรี ผู้สูงอายุ และเกษตรกรฯ 
 

จํานวน 2 แห่ง 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 

 

30,000 
5,600 
6,100 

 

ทางส่งนํ้าการเกษตรสะดวกขึ้น 
จัดฝึกอบรมเทคนิคการผลิตมะนาว 
จัดฝึกอบรมส่งเสริมการตลาดและ
เพิ่มมูลค่าเพิ่มสินค้าในท้องถิ่น 
 

จํานวนแห่งท่ีดําเนินการ\ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
 

2. การพัฒนา
ด้าน
สิง่แวดล้อม  
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สาธารณูปโภค  
และแหล่ง
ท่องเท่ียว  

แนวทางท่ี 1 การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

1. โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ท่ี 3  
2. โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ท่ี 4  
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 1 จากถนน คสล.
เดิม เขตติดต่อตําบลโพธ์ิพระยา ถึงบริเวณที่นานางสมหมาย นาดอน  
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 1 จากบริเวณท่ีนานางลูกคิด 
คงสําราญ ถึงบริเวณที่นานายทองหล่อ ปูอมสถิต  
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 4 จากถนน คสล.เดิม บริเวณท่ี
นานายวินัย สอดศรี ถึงทางแยกเข้าบ้านนายวินัย สอดศรี (ช่วงท่ี 1)  
6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 4 จากถนน คสล.เดิม บริเวณท่ี
นานายวินัย สอดศรี ถึงทางแยกเข้าบ้านนายวินัย สอดศรี (ช่วงท่ี 2)  
7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ท่ี 7 จากบริเวณบ้านนางกลิ่น   
หนูทอง ถึงบริเวณที่นา น.ส.ดุษฎี สังข์ใจสม  
8. โครงการซ่อมแซมถนน คสล. หมู่ท่ี 4 จากบริเวณท่ีนานางฉลอง 
เพิ่มพูน  

จํานวน 1 แห่ง 
จํานวน 1 แห่ง 

ระยะทาง 300 ม. 
 

ระยะทาง 300 ม. 
 

ระยะทาง 66 ม. 
 

ระยะทาง 200 ม. 
 

ระยะทาง 315 ม. 
 

ระยะทาง 10 ม. 
 
 

327,000 
94,000 

472,000 
 

472,000 
 

102,000 
 

266,000 
 

496,000 
 

17,000 

การขยายท่อเมนประปา 
การขยายท่อเมนประปา 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
 

จํานวนแห่งท่ีดําเนินการ 
จํานวนแห่งท่ีดําเนินการ 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
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        4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. การพัฒนา
ด้าน
สิง่แวดล้อม  
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สาธารณูปโภค  
และแหล่ง
ท่องเท่ียว (ต่อ) 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

 9.  โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จํานวน 19 เส้น ดังน้ี 
     9.1  หมู่ที่ 2 เส้นที่ 1 จากคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา ฝั่งตะวันออก 
จากที่นานายประเทือง ศรีวิเชียร ถึงท่ีนานางสําอางค์ ศรีวิเชียร หมู่ท่ี 2  
    9.2  หมู่ที่ 2 เส้นที่ 2 จากบริเวณซอย 19 ถึงท่ีนานายธีระพงษ์ 
อิทธิสาร หมู่ท่ี 2  
    9.3  หมู่ที่ 3 เส้นที่ 1 จากบริเวณซอย 11 ถึงบริเวณบ้านนาง
รัตนา วรรธนบูรณ์ หมู่ท่ี 3  
    9.4  หมู่ที่ 3 เส้นที่ 2 จากบริเวณซอย 12 ถึงบริเวณบ้านนาย
โกวิทย์ เกิดโพธ์ิ หมู่ท่ี 3  
    9.5  หมู่ที่ 3 เส้นที่ 3 จากบริเวณคันคลองดาดบริเวณบ้านนายพง
ศักดิ์ นุชประไพ ถึงท่ีนานายบุญช่วย อ่อนทิมวงษ์ หมู่ท่ี 3  
    9.6  หมู่ที่ 3 เส้นที่ 4 จากถนนโพธ์ิพระยา-บ้านกล้วย บริเวณที่นา
นางประทุม สุวรรณหงส์ ถึงศาลา SML หมู่ท่ี 3  
    9.7  หมู่ที่ 3 เส้นที่ 5 จากถนนโพธ์ิพระยา-บ้านกล้วย บริเวณซอย 
3 ถึงบริเวณบ้านนางพรหม รักชาติ หมู่ท่ี 3  
    9.8  หมู่ที่ 3 เส้นที่ 6 จากถนนโพธ์ิพระยา-บ้านกล้วย บริเวณซอย 
4 ถึงบริเวณบ้านนางนุกูล นูมหันต์ หมู่ท่ี 3  
    9.9  หมู่ที่ 4 เส้นที่ 1 จากบริเวณถนนลาดยาง ถึงบริเวณท่ีนานาง
สุมาลี นํ้าดอกไม้ หมู่ท่ี 4  
    9.10 หมู่ที่ 4 เส้นที่ 4 จากถนนลาดยางบริเวณบ้านนายไพเราะ 
นวมทอง ถึงบริเวณท่ีนานางสายฝน ดอกลําไย หมู่ท่ี 4  
    9.11 หมู่ที่ 5 เส้นที่ 1 จากบริเวณบ้านนางแหม่ม มังคุด ถึง
บริเวณท่ีนานายมนตรี มังคุด หมู่ท่ี 5  

หมู่ท่ี 2,3,4,5,6,7 
ระยะทาง 1,500 ม.  

 
ระยะทาง 380 ม.             

            
ระยะทาง 220 ม.  

 
ระยะทาง 100 ม. 

 
ระยะทาง 400 ม.  

  
ระยะทาง 950 ม.  

 
ระยะทาง 80 ม.  

 
ระยะทาง 50 ม.  

 
ระยะทาง 300 ม.  

 
ระยะทาง 120 ม. 

 
ระยะทาง 100 ม.   

       
 

496,000 การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
 

ระยะทางท่ีดําเนินการ 
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        4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. การพัฒนา
ด้าน
สิง่แวดล้อม  
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สาธารณูปโภค  
และแหล่ง
ท่องเท่ียว (ต่อ) 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

      9.12 หมู่ที่ 5 เส้นที่ 6 จากถนนลาดยางสายวังพลับเหนือ-ใต้ ถึง
บ้านนายบุญเชิด สอดสี หมู่ท่ี 5  
     9.13 หมู่ที่ 5 เส้นที่ 8 จากถนนหลังปั้มนํ้ามันมุ่งเจริญ บริเวณท่ี
นานายชัด ศรีผาสุก ถึงท่ีนานางพนารัตน์ คล้ายวรรณ หมู่ท่ี 5  
     9.14 หมู่ที่ 6 เส้นที่ 1 จากบริเวณโรงปุ๋ยเขียวมรกต ถึงบริเวณท่ี
นานางพยุง วงษ์เวียง (ฝั่งเหนือ) หมู่ท่ี 6  
     9.15 หมู่ที่ 6 เส้นที่ 2 จากบริเวณท่ีนานายประยุทธ ทองอินทร์ 
ถึงคลองทิ้งน้ําบริเวณที่นานางสมใจ กลิ่นเย็น (ฝั่งตะวันออก) หมู่ท่ี 6  
     9.16 หมู่ที่ 6 เส้นที่ 3 จากถนน คสล. ทางเข้าวัดน้อย ถึงแยก
บ้านนายดํารง เกตุแก้วและแยกบ้านนางกิมล้ัง ลักขณาเมธากร หมู่ท่ี 6  
     9.17 หมู่ที่ 7 เส้นที่ 2 จากท่ีนานายเช้ง ทวนเงิน ถึงท่ีนานาย
สายชล แช่มช้อย หมู่ท่ี 7  
     9.18 หมู่ที่ 7 เส้นที่ 3 จากบริเวณท่ีนานางเสนาะ แช่มช้อย ถึงท่ี
นานายสําอาง พรายแก้ว หมู่ท่ี 7  
      9.19 หมู่ที่ 7 เส้นที่ 4 จากบริเวณท่ีนานายทรงกลด ทวนเงิน ถึง
บริเวณที่นานายชัยเดช เจริญพันธุ์ หมู่ท่ี 7  
10. โครงการจัดซ้ือถังขยะในชุมชนและถนนสาธารณะ  
11. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
12. โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ   
 

ระยะทาง 140 ม.  
 

ระยะทาง 80 ม.             
            

ระยะทาง 1,000 ม.  
 

ระยะทาง 1,000 ม. 
 

ระยะทาง 780 ม.  
  

ระยะทาง 180 ม.  
 

ระยะทาง 600 ม.  
 

ระยะทาง 180 ม.  
 

จํานวน 2 ครั้ง 
จํานวน 12 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42,750 
331,503.25 

1,450 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จัดซ้ือถังขยะให้เพียงพอ 
การกําจัดขยะมูลฝอยในตําบล 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการคัดแยก
ขยะในชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
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        4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

2. การพัฒนา
ด้าน
สิง่แวดล้อม  
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
สาธารณูปโภค  
และแหล่ง
ท่องเท่ียว (ต่อ) 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนา
สิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ
และแหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภค 

13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิมบริเวณท่ีนา               
นายจุน วงษ์จันทร์ ถึงบริเวณที่นานางสุวรรณ อุ่นใจ หมู่ท่ี 5   
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิมบริเวณ รพ.สต.          
มดแดง ถึงบ้านนางสีนวล ศรีศักดา หมู่ท่ี 2   
15. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จํานวน 8 เส้น  
      15.1 จากถนนเลี่ยงเมือง 357 บริเวณสวนมะม่วงนายสําเร็จ 
นวมทอง ถึงท่ีนานายครรชิต ทวนเงิน หมู่ท่ี 5  
      15.2 จากท่ีนานางจําเรียง พงษ์เพ็ง ถึง เขตติดต่อตําบลบางงาม 
หมู่ท่ี 4  
      15.3 ถนน 1 ซ้าย 2 ซ้าย สองพี่น้อง (บึงวังพลับ) จากท่ีนานาง
จันทร์ วงษ์เวียง ถึงท่ีนานายอํานาจ แก้วประหลาด หมู่ท่ี 6  
      15.4 ถนนจากที่นานายชูชีพ พวงดอกไม้ ถึงท่ีนานายอํานาจ แก้ว
ประหลาด หมู่ท่ี 6  
      15.5 จากถนนคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา ฝั่งตะวันออก จากบริเวณ
ถนนเลี่ยงเมืองสาย 357 จดถึงหัวอุด หมู่ท่ี 1  
      15.6 จากถนนลาดยางสายวังพลับใต้-หนองเพียร ถึงบ้านนาย
เกริกชัย แตงโต หมู่ท่ี 7  
      15.7 ถนนคันคลอง 2 ซ้าย สองพี่น้อง เขตติดต่อเทศบาลห้วยวัง
ทอง ถึงเขตติดต่อบางงาม หมู่ท่ี 7 (ฝั่งตะวันออก)  
      15.8 ถนนคันคลอง 2 ซ้าย สองพี่น้อง เขตติดต่อเทศบาลห้วยวัง
ทอง ถึงเขตติดต่อบางงาม หมู่ท่ี 7 (ฝั่งตะวันตก)  
 

ระยะทาง 175 ม. 
 

ระยะทาง 250 ม. 
 

หมู่ท่ี 1, 4 - 7  
ระยะทาง 200 ม. 

 
ระยะทาง 550 ม. 

 
ระยะทาง 700 ม. 

 
ระยะทาง 900 ม. 

 
ระยะทาง 1,200 ม. 

 
ระยะทาง 250 ม. 

 
ระยะทาง 1,200 ม. 

 
ระยะทาง 1,000 ม. 

212,000 
 

384,500 
 

463,000 

การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
การสัญจรไปมาปลอดภัย 
 
 

ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
 
ระยะทางท่ีดําเนินการ 
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        4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

3. การพัฒนา
ด้านคุณภาพ
ชีวิต และสร้าง
ความปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (ต่อ) 

แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 2 การเสริมสร้าง
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
แนวทางท่ี 3 การส่งเสริมและ
ช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี 4 การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
แนวทางท่ี 5 การแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

1. โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝูาระวัง ปูองกันและแก้ไขปัญหาการ
ระบาดของโรคไข้เลือดออก  
2. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของ อบต.มดแดง 
3. โครงการรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่  
4. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  
5. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ  
6. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์  
7. โครงการขอรับการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) สพฐ.และ ศพด.  
8. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
9. โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
10. โครงการ อบต.มดแดง ห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุตําบลมดแดง  
11. โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส  
12.โครงการร่วมด้วยช่วยกันส่งเสริมสุขอนามัยในบ้านเรือนฯ 
13. โครงการคลังความรู้เพื่อสุขภาพประชาชน ด้วยการแพทย์วิถีธรรมฯ 
14. โครงการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายท่ัวไป  
15. โครงการฝึกอบรมการประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน ริบบ้ินพวงมาลัย  
16 .โครงการก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับคนพิการ  
17. โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้ารับรองพื้นท่ีปลอดภัยฯ  
18. โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
19. โครงการรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์  
20. โครงการฝึกอบรมการส่งเสริมอาชีพการถักกระเป๋าด้วยเชือก 
21.  โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินฯ  
 

จํานวน 2 ครั้ง 
 

จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 

จํานวน 12 เดือน 
จํานวน 12 เดือน 
จํานวน 12 เดือน 
4 ร.ร./3 ศูนย์ฯ 

จํานวน 4 โรงเรียน 
จํานวน 3 ศูนย์ฯ 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 3 แห่ง 
หมู่ท่ี 1 – 7 

จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 1 ครั้ง 

จํานวน 4 ครัวเรือน 

2,123.95 
 

100,000 
3,000 

7,935,100 
1,140,800 

64,000 
620,758.32 

1,200,100 
181,380 

200 
200 
200 

11,525 
7,185 

10,050 
98,000 

9,934 
19,724.10 

3,000 
19,035 
15,654 

การปูองกันและควบคุมโรคฯ 
 
สมทบเงินกองทุนหลักประกันฯ 
รณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุ 
ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ 
คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพ 
ผู้ปุวยเอดส์ได้รับเบี้ยยังชีพ 
เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม (นม) 
ร.ร.สพฐ. ได้รับค่าอาหารกลางวัน 
ศพด. ได้รับค่าอาหารกลางวัน 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
การส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการฯ 
การส่งเสริมสุขอนามัยในครัวเรือน 
ส่งเสริมสุขภาพด้วยสมุนไพรฯ 
บุคลากรได้รับการฝึกอบรมฯ 
ฝึกอบรมประดิษฐ์เหรียญโปรยทาน 
ก่อสร้างห้องนํ้า/ทางลาด/ท่ีจอดรถฯ 
ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
จัดฝึกซ้อมแผนปูองกันฯ 
รณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุทางถนน 
ฝึกอบรมการถักกระเป๋าด้วยเชือก 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 

จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนเดือน 
จํานวนเดือน 
จํานวนเดือน 
จํานวน ร.ร.สพฐ./ศพด. 
จํานวน ร.ร.สพฐ. 
จํานวน ศพด. 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนแห่งท่ีดําเนินการ 
จํานวนสุนัขแมวที่รับวัคซีน 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนครัวเรือนท่ีได้รับ
การช่วยเหลือ 
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        4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ต่อ) 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลิตของ
โครงการ) 

จ านวนเงิน ผลที่ได้รับ ตัวชี้วัด (KPI) 

4. การศึกษา 
การกีฬา   
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาด้านการกีฬา 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้านศาสนา
และ วัฒนธรรม 

1. โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กรอบอาคารศูนย์ฯ  
2. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา  
    (ค่าจัดการเรียนการสอน)  
3. โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม)  
4. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย  
5. อุดหนุนการจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา งบประมาณ  

จํานวน 1 แห่ง 
จํานวน 2 ศูนย์ 

 
จํานวน 1 แห่ง 
จํานวน 2 ศูนย์ 
จํานวน 1 ครั้ง 

310,000 
108,800 

 
44,800 
14,980 
30,000 

เทพื้น คสล. บริเวณรอบอาคารศูนย์ฯ 
จัดซ้ือสื่อการเรียนการสอนให้ ศพด. 
 
ก่อสร้างรั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เพิ่มเติม) 
จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กฯ 
สนับสนุนการจัดงานประเพณีแห่เทียนฯ 

จํานวนแห่งท่ีดําเนินการ 
จํานวน ศพด. 
 
จํานวนแห่งท่ีดําเนินการ 
จํานวน ศพด. 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 

5. การบริหาร
และการบริการ 
ประชาชน 

แนวทางท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพใน
การให้บริการประชาชน 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 
 

1  โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   
2. โครงการจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ภายในสํานักงาน   
3. โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม   
4. โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านฯ 
5. โครงการประชุมประชาคมตําบล 
6. โครงการเพื่อปกปูองสถาบันสําคัญของชาติ  
 
7. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานฯ 
8. โครงการขยายชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้
สาย 

จํานวน 12 เดือน 
จํานวน 10 ครั้ง 
จํานวน 46 ครั้ง 

หมู่ท่ี 1 – 7 
หมู่ท่ี 1 – 7 

จํานวน 1 ครั้ง 
 

จํานวน 1 ครั้ง 
จํานวน 7 แห่ง 

 

265,160 
260,700 
232,912 

5,070 
3,300 

17,601.30 
 

68,980 
475,300 

 

จ้างเหมาการจัดทําแผนท่ีภาษีฯ 
การจัดซ้ือวัสดุครุภัณฑ์ภายในสํานักงาน 
พัฒนาทักษะของบุคลากรในองค์กร 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นท่ี 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาพื้นท่ี 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพ รัชกาลท่ี 9 
บุคลากรได้รับการฝึกอบรมและดูงาน 
ขยายจุดกระจายเสียงในตําบลมดแดง 
 

จํานวนเดือน 
จํานวนครั้งท่ีจัดซ้ือ 
จํานวนครั้งท่ีฝึกอบรม 
จํานวนหมู่บ้าน 
จํานวนหมู่บ้าน 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
 
จํานวนครั้งท่ีดําเนินการ 
จํานวนแห่งท่ีดําเนินการ 

รวม  17,498,475.92   
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        5) สรุปโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทีไ่ม่ได้ด าเนินการและได้ดําเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560     

ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ไม่ได้ดําเนินการ โครงการที่ได้ดําเนินการจริง 
2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 

จํานวน
โครง 
การ 

จํานวนเงิน จํานวน 
โครง 
การ 

จํานวนเงิน จํานวน 
โครง 
การ 

จํานวนเงิน จํานวน 
โครง 
การ 

จํานวนเงิน จํานวน 
โครง 
การ 

จํานวนเงิน จํานวน 
โครง 
การ 

จํานวนเงิน จํานวน 
โครง 
การ 

จํานวนเงิน จํานวน 
โครง 
การ 

จํานวนเงิน 

1. การพฒันา
ด้านการเกษตร 

22 54,457,600 13 2,939,100 0 104,700 1 1,533,300 3 143,500 4 243,600 10 642,500 2 6,100 

2. การพฒันา
ด้านสิ่งแวดล้อม     
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
สาธารณูปโภค 
และแหล่ง
ท่องเที่ยว 

29 108,516,913 15 29,076,792.57 4 16,556,093.85 12 13,051,3966.75 12 2,149,987 18 6,459,207.43 44 6,496ม206.15 39 1,633,316.25 

3. การพฒันา
คุณภาพชีวิต และ
สร้างความ
ปลอดภัย 
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

41 1,415,414.54 12 1,730,183.28 2 1,591,354.94 14 1,200,430.63 6 13,711,585.46 12 10,889,816.72 20 11,256,645.06 21 5,481,759.48 

4. การพฒันา
ด้านการศึกษา 
การกีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

15 5,826,680.40 6 522,583.46 7 1,073,025 10 846,820 16 721,319.60 6 181,416.54 7 2,636,975 5 44,980 

5. การพฒันา
ด้านการบริหาร
และการบรกิาร
ประชาชน 

7 5,392,648 7 9,138,888.20 5 4,294,587 7 3,795,976.70 8 884,352 13 654,611.80 14 1,823,413 8 790,058 

รวม 114 175,609,255.94 53 43,437,547.51 18 23,5719,760.79 44 20,427,924.08 45 17,610,744.06 53 18,428,653.49 95 22,855,739.21 75 7,956,213.73 
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    1.3.3 การประเมินผลการทําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ         

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการพัฒนา 
ที่ดําเนินการจริง 
(จํานวนโครงการ) 

จํานวนเงิน 
ที่ดําเนินการจริง 

(บาท) 

เปูาหมาย 
ที่ได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

1. การพัฒนาด้านการเกษตร แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง การเกษตร 

19 1,035,700.00 19 

2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากร  
    ธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งองเท่ียว 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

113 16,738,716.83 113 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  และสร้างความ 
   ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 2 การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางท่ี 3 การส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน 
แนวทางท่ี 5 การแก้ไขปัญหาความยากจน 

59 41,339,806.72 59 

4. การศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาด้านการกีฬา 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

34 3,584,691.14 34 

5. การบริหารและการบริการประชาชน แนวทางท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

43 4,152,434.80 43 

รวม 66,851,350.49 268 
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    1.3.4 การประเมินผลการทําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
โครงการพัฒนา 
ท่ีดําเนินการจริง 
(จํานวนโครงการ) 

จํานวนเงิน 
ท่ีดําเนินการจริง 

(บาท) 

เปูาหมาย 
ท่ีได้จริงหรือได้ผลจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

ผลท่ีไดร้ับจริง 
หรือสิ่งท่ีเกิดขึ้นจากเปูาหมาย 

ท่ีประชาชนได้รับ 
1. การพัฒนาด้านการเกษตร แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 

แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง การเกษตร 
19 1,035,700.00 19 ระบบระบายนํ้าเพื่อการเกษตรสะดวกขึ้น  

ประชาชนได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตร 
2. การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
    ทรัพยากรธรรมชาติ  
    สาธารณูปโภค  
    และแหล่งองเท่ียว 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

113 16,738,716.83 113 การกําจัดขยะในชุมชนอย่างต่อเน่ือง/ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม/ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ไฟฟูา 
ถนน ได้รับการซ่อมแซมและก่อสร้างถนนท่ีได้
มาตรฐาน 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต   
    และสร้างความปลอดภัย  
    ในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสาธารณสุข 
แนวทางท่ี 2 การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางท่ี 3 การส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ  
                และผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน 
แนวทางท่ี 5 การแก้ไขปัญหาความยากจน 

59 41,339,806.72 59 มีการอุดหนุนการดําเนินงานสาธารณสุข/มีการ
สมทบทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ/ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ได้การ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต ได้รับสวัสดิการเบี้ยยังชีพ/มี
การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
ในพื้นท่ี/มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
ส่งเสริมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย 

4. การศึกษา การกีฬา  
    ศาสนาและวัฒนธรรม 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาด้านการกีฬา 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

34 3,584,691.14 34 มีการส่งเสริมด้านการศึกษา สื่อการเรียนการ
สอน/อุดหนุนอาหารกลางวัน/อาหารเสริม (นม)/ 
ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา/ก่อสร้างอาคารเรียน
ศูนย์ฯ/อุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์/   
แห่เทียน/ส่งเสริมความรู้ด้านยาเสพติด 

5. การบริหารและการบริการ 
    ประชาชน 

แนวทางท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

43 4,152,434.80 43 ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร/ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ในการปกปูองสถาบันสําคัญของชาติ/จัดหาวัสดุ
ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน/ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

รวม 66,851,350.49 268  



รายงานผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561) 

47 

 

    1.4 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2560  
     1.4.1  ผลที่ได้รับ/ผลที่สําคัญ 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
จํานวนเงิน 

ที่ดําเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่สําคัญ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

1. การพัฒนาด้าน
การเกษตร 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
                เพื่อการเกษตร 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ 
                การผลิตทาง การเกษตร 

 โครงการฝังท่อระบายนํ้า ซ่อมแซมท่อฯ 
 โครงการขุดลอกคูคลอง เหมืองส่งน้ํา 
 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร 
 

941,300.00  ทางส่งนํ้าและระบายนํ้าทางการเกษตร
สะดวกขึ้น 

 ประชาชนได้ความรู้การพัฒนาด้าน
การเกษตร 

จํานวนแห่ง/
โครงการ/กิจกรรมท่ี
ดําเนินการ 

2. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมทรัพยากร 
ธรรมชาติสาธารณูปโภค  
และแหล่งองเท่ียว 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  
                และแหล่งท่องเท่ียว 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

 โครงการถมดินท่ีสาธารณะ 
 โครงการติดตั้งเสาไฟฟูาเพื่อติดตั้งมิเตอร์ 
 โครงการขยายท่อเมนประปา 
 โครงการก่อสร้าง/ซ่อมแซมถนน คสล. 
 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 
 โครงการจัดซ้ือถังขยะในชุมชน 
 โครงการขุดลอกดินตะกอนบึงวังพลับ 
 โครงการขยายเขตไฟฟูา ซ่อมแซมไฟฟูา

สาธารณะ 
 โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ 

19,633,603.83  รักษาสภาพท่ีดินสาธารณะ 
 รองรับการติดมอเตอร์สําหรับวิดนํ้า 
 ประชาชนมีนํ้าประปาใช้อย่างท่ัวถึง 
 มีระบบชนส่ง คมนาคม ท่ีสะดวกและได้

มาตรฐาน 
 มีถังขยะในชุมชนท่ีเพียงพอ 
 มีการปรับปรุงภูมิทัศน์คูคลองแหล่งนํ้า

สาธารณะ 
 มีการซ่อมแซมไฟฟูาสาธารณะเพื่อความ

ปลอดภัยในการสัญจรไปมา 
 มีการกําจัดขยะในชุมชนและลดมลพิษ 
 ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาขยะ 

จํานวนแห่ง/หมู่บ้าน/
โครงการ/กิจกรรมท่ี
ดําเนินการ และ
ระยะทางถนน
ดําเนินการ 
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    1.4.1  ผลที่ได้รับ/ผลที่สําคัญ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
จํานวนเงิน 

ที่ดําเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่สําคัญ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

3. การพัฒนา
คุณภาพชีวิต และ
สร้างความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางท่ี 1 การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้าน 
                สาธารณสุข 
แนวทางท่ี 2 การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต 
                และทรัพย์สิน 
แนวทางท่ี 3 การส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ  
                ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
แนวทางท่ี 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน 
แนวทางท่ี 5 การแก้ไขปัญหาความยากจน 

 โครงการจัดซ้ือรถบรรทุกนํ้าเอนกประสงค์ 
 การอุดหนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
 การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
 การอุดหนุนการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด 
 การจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวยเอดส์ 
 การส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
 การปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่/

สงกรานต์ 
 การสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน 
 การปูองกันโรคไข้เลือดออก 
 การปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 การปูองกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ชาติ 
 การฝึกอบรมอาสาสมัครดับเพลิง 
 การช่วยเหลือ และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ คนพิการ 

และผู้ด้อยโอกาส 
 การส่งเสริมสุขอนามัยในบ้านเรือน 
 การก่อสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับคนพิการที่มาติดต่อ

ราชการท่ี อบต.มดแดง 
 การอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด 

สพฐ. ในพื้นท่ีตําบลมดแดง 
 การจัดหาอาหารกลางวันให้ ศพด. 
 การจัดหาอาหารเสริม (นม) ให้กับนักเรียน สพฐ./ศพด. 

47,300,016.61  ใช้ครุภัณฑ์รถบรรทุกนํ้าในการ
บรรเทาสาธารณภัย 

 ควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า/   
ไข้เลือดออก  

 ส่งเสริมและพัฒนาการดําเนินงานใน
การให้บริการด้านสาธารณสุขแก่
ประชาชนในพื้นท่ีตําบลมดแดง 

 ร่วมสนับสนุนการปูองกันปัญหายา
เสพติดในระดับจังหวัด 

 ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ปุวยเอดส์
ได้รับสวัสดิการค่าครองชีพ 

 การสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับ
เด็กนักเรียน สังกัด สพฐ. / ศพด. 

 การเตรียมความพร้อมในการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ และ
อัคคีภัยในพื้นท่ี 

 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยใน
ครัวเรือน 

 เด็กนักเรียน สพฐ./ ศพด. ในพื้นท่ี
ได้รับอาหารเสริม (นม) อย่างท่ัวถึง 

 คนพิการสามารถเข้าถึงการรับบริการ
จาก อบต.มดแดง ได้อย่างท่ัวถึง 

จํานวนครุภัณฑ์ที่
จัดซ้ือ/จํานวน
กิจกรรม จํานวนครั้ง 
ท่ีดําเนินการ/ จํานวน
ครั้งท่ีอุดหนุน/  
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    1.4.1  ผลที่ได้รับ/ผลที่สําคัญ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
จํานวนเงิน 

ที่ดําเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่สําคัญ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

4. การศึกษา การ
กีฬา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

แนวทางท่ี 1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
แนวทางท่ี 2 การพัฒนาด้านการกีฬา 
แนวทางท่ี 3 การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

 การพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
 การศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด 
 โครงการหนูน้อยฟันสวย 
 โครงการออมทรัพย์ 
 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา 
 โครงการสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาคนพิการ 
 การจัดงานประเพณีสงกรานต์/เข้าพรรษา 
 อุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์/แห่เทียนฯ 
 โครงการวันพ่อแห่งชาติ/วันแม่แห่งชาติ 
 การจัดหาสื่อการเรียนการสอน 
 การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต บริเวณหน้า ศพด. 
 โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด. 

4,048,291.14  เด็กได้รับการพัฒนาการเรียนรู้ 
 เด็กได้รับความรู้ต้านยาเสพติด 
 เด็กได้รับการส่งเสริมสุขภาพฟัน 
 เด็กได้รับส่งเสริมการออม 
 เยาวชนได้รับการส่งเสริมการออก

กําลังกาย 
 สนับสนุนการแข่งขันกีฬาคนพิการ 
 ส่งเสริมการจัดงานประเพณี

สงกรานต์/เข้าพรรษา 
 ส่งเสริมพัฒนาเด็กในพื้นท่ี 
 พัฒนาสถานศึกษาระดับก่อนวัยเรียน 

 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ/จํานวน
นักเรียน/จํานวน
โรงเรียน/จํานวน
ศูนย์/จํานวนวัด 
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1.4.1  ผลที่ได้รับ/ผลที่สําคัญ (ต่อ) 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
จํานวนเงิน 

ที่ดําเนินการจริง 
ผลที่ได้รับจริง 
หรือผลที่สําคัญ 

ตัวช้ีวัด 
(KPI) 

5. การบริหารและ
การบริการประชาชน 

แนวทางท่ี 1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ 
                ประชาชน 
แนวทางท่ี 2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ    
                ประชาชน 

 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์ 
 โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
 โครงการฝึกอบรมแลtศึกษาดูงาน 
 โครงการบริการประชาชนจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี 
 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 โครงการปรับปรุงอาคารท่ีทําการ อบต.มดแดง 
 โครงการถมดินบริเวณที่ทําการ อบต.มดแดง 
 โครงการอบรมจริยธรรม 
 โครงการวันพ่อแห่งชาติ/วันแม่แห่งชาติ 
 โครงการปกปูองสถาบันสําคัญของชาติ 
 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน/ตําบล 
 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
 โครงการจัดซ้ือครุภัณฑ์รถยนต์ส่วนกลาง/รถจักรยานยนต์ 
 โครงการติดตั้ง/ขยายชุดเครื่องรับวิทยุกระจายเสียงชนิดไร้

สาย 
 

4,691,400.10  มีครุภัณฑ์เพื่อใช้ในสํานักงาน 
 บุคลากรมีการพัฒนาทักษะและ

ประสิทธิภาพการทํางาน 
  มีการบริการประชาชนในวันหยุด 
 มีการพัฒนาระบบแผนท่ีภาษี 
 มีการพัฒนาปรับปรุงอาคารสถานท่ี

ของท่ีทําการ อบต.มดแดง 
 มีการฝึกอบรมพัฒนาคุณธรรม

จริยธรรมให้กับบุคลากรขององค์กร 
 มีการจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความ

จงรักภักดีในวันพ่อและวันแม่แห่งชาติ 
 มีการจัดกิจกรรมปกปูองสถาบันฯ 
 ประชาชน/ชุมชนมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาพื้นท่ีตําบลมดแดง 
 มียานพาหนะไว้ใช้ในงานราชการ 
 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร

อย่างท่ัวถึง 

จํานวนครั้งท่ี
ดําเนินการ/จํานวน
หมู่บ้าน/จํานวน
อาหารสถานท่ี
ดําเนินการ/จํานวน
รายการท่ีดําเนินการ 
/จํานวนครุภัณฑ์/
จํานวนแห่งท่ี
ดําเนินการ 

รวม 76,614,611.68   
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     1.4.2 ผลกระทบ 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนา 
จํานวนเงิน 

ท่ีดําเนินการจริง 
ผลท่ีได้รับจริง 
หรือผลท่ีสําคัญ 

ตัวชี้วัด 
(KPI) 

ผลกระทบ 

1. การพัฒนาด้าน
การเกษตร 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
2 การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง 
การเกษตร 

- - - - - 

2. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมทรัพยากร  
ธรรมชาติ สาธารณูปโภค 
และแหล่งองเท่ียว 

1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และ
แหล่งท่องเท่ียว 
2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

1. โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ท่ี 3 
 
2. โครงการก่อสร้างกําแพงกันดิน บริเวณท่ี
นานางประสิทธิ์ ปั้นบุญมี หมู่ท่ี 3 

327,000 
 

130,000 

-ประชาชนมีนํ้าประ- 
ปาใช้อย่างท่ัวถึง 
-ปูองกันดินบริเวณ
ริมถนนพังทลาย 

-จํานวนแห่ง
ท่ีดําเนินการ 
-จํานวนแห่ง
ท่ีดําเนินการ 

-การฝั่งกลบพื้นที่ที่ดําเนินการไม่เรียบร้อย 
ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน 
-การอัดดินไม่แน่น ทําให้เกิดการยุบตัว ทําให้
ประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความเดือดร้อน 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิต  
และสร้างความ 
ปลอดภัย ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1 การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสาธารณสุข 
2 การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
3 การส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส 
4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และชุมชน 
5 การแก้ไขปัญหาความยากจน 

- - - - - 

4. การศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

1 การพัฒนาด้านการศึกษา 
2 การพัฒนาด้านการกีฬา 
3 การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม 

- - - - - 

5. การบริหารและการ
บริการประชาชน 

1 การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
2 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

-  - - - 

รวม 457,000    
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    1.5 ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 
 

     1.5.1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
ลําดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหาร 

1. โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาชนมีความต้องการโครงการ/กิจกรรม จํานวน
มากโดยเฉพาะด้านการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ซ่ึง
ต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก แต่งบประมาณในการ
บริหารจัดการไม่เพียงพอ 

ชี้แจงทําความเข้าใจให้ประชาชนทราบในการ
จัดสรรงบประมาณให้ความช่วยเหลือ โดยให้มีการ
คัดกรองปัญหาท่ีจําเป็นเร่งด่วนในคราวท่ีประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน และจัดลําดับความสําคัญ
ก่อนหลังของโครงการในการประชุมประชาคม
ระดับตําบล 

เห็นควรให้มีการคัดกรองปัญหาท่ีสําคัญ เพื่อ
จัดลําดับความสําคัญ และให้เจ้าหน้าท่ีแต่ละกอง 
พิจารณาโครงการท่ีอยู่ในอํานาจหน้าท่ี ของ 
อปท .  และชี้ แ จ ง ให้ ประชาชนทราบหาก
โครงการ/กิจกรรมใด ไม่ได้อยู่ในอํานาจหน้าท่ี
ของ อปท. ก่อนจะบรรจุไว้ในร่างแผนพัฒนาฯ 

2. โครงการขุดลอกเหมืองส่งน้ํา การดําเนินการขุดลอกเหมืองส่ง นํ้า ท่ีถนนแคบ               
รถแบคโฮไม่สามารถเข้าดําเนินการได้สะดวก  

ประสา นง านกั บประ ชาชน ในพื้ น ท่ี  ท่ี ต้ อ ง
ดําเนินการ เกี่ยวกับแผนกําหนดการดําเนินงานขุด
ลอก เพื่ อ ไม่ ให้ตรงกับช่ วงฤดู ทํ านา ซ่ึงการ
ดําเนินงานต้องทําหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อให้
รถแบคโฮสามารถเข้าดําเนินการได้สะดวกกรณี
ถนนแคบ 

เห็นควรให้กองช่างประสานกับเจ้าของพื้นท่ี 
เกี่ยวกับกําหนดแผนการดําเนินงาน เพื่อใช้
พิจารณาในการจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 
ของ อปท. ตามกําหนด 

 
     1.5.2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ลําดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหาร 
1. โครงการขุดลอกดินตะกอนและกําจัดวัชพืช การดําเนินการขุดลอกเหมืองส่ง นํ้า ท่ีถนนแคบ               

รถแบคโฮไม่สามารถเข้าดําเนินการได้สะดวก  
ประสาน ง านกั บประชาช น ในพื้ น ท่ี  ท่ี ต้ อ ง
ดําเนินการ เกี่ยวกับแผนกําหนดการดําเนินงานขุด
ลอก เพื่ อ ไม่ ให้ตรงกับช่วงฤดู ทํ านา ซ่ึงการ
ดําเนินงานต้องทําหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อให้
รถแบคโฮสามารถเข้าดําเนินการได้สะดวกกรณี
ถนนแคบ 

เห็นควรให้กองช่างประสานกับเจ้าของพื้นท่ี 
เกี่ยวกับกําหนดแผนการดําเนินงาน เพื่อใช้
พิจารณาในการจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 
ของ อปท. ตามกําหนด 
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     1.5.3 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
ลําดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหาร 

1. โครงการขุดลอกดินตะกอนและกําจัดวัชพืช การดําเนินการขุดลอกเหมืองส่ง นํ้า ท่ีถนนแคบ               
รถแบคโฮไม่สามารถเข้าดําเนินการได้สะดวก  

ประสาน ง านกั บประชาช น ในพื้ น ท่ี  ท่ี ต้ อ ง
ดําเนินการ เกี่ยวกับแผนกําหนดการดําเนินงานขุด
ลอก เพื่ อ ไม่ ให้ตรงกับช่วงฤดู ทํ านา ซ่ึงการ
ดําเนินงานต้องทําหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อให้
รถแบคโฮสามารถเข้าดําเนินการได้สะดวกกรณี
ถนนแคบ 

เห็นควรให้กองช่างประสานกับเจ้าของพื้นท่ี 
เกี่ยวกับกําหนดแผนการดําเนินงาน เพื่อใช้
พิจารณาในการจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 
ของ อปท. ตามกําหนด 

2. โครงการกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จํานวนขยะในชุมชน ท่ีมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ปรั บแผนการจัด เก็บขยะ  โดยกํ าหนดวัน ท่ี
ดําเนินการจัดเก็บเพิ่มขึ้น และรณรงค์ให้ประชาชน
คัดแยกขยะก่อนท้ิง เพื่อลดปริมาณขยะ และช่วย
รักษาสภาพแวดล้อม นําขยะท่ีสามารถกลับมาใช้
ใหม่ได้ เพื่อขายหรือนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
ครัวเรือน 

เห็นควรปรับแผนการจัดเก็บขยะใน 1 สัปดาห์ให้
ครบทุกหมู่บ้าน และรณรงค์ให้ประชาชนคัดแยก
ขยะก่อนท้ิง 

 

     1.5.1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ลําดับ โครงการพัฒนา ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข ความเห็นของผู้บริหาร 

1. โครงการขุดลอกดินตะกอนและกําจัดวัชพืช การดําเนินการขุดลอกเหมืองส่ง นํ้า ท่ีถนนแคบ               
รถแบคโฮไม่สามารถเข้าดําเนินการได้สะดวก  

ประสาน ง านกั บประชาช น ในพื้ น ท่ี  ท่ี ต้ อ ง
ดําเนินการ เกี่ยวกับแผนกําหนดการดําเนินงานขุด
ลอก เพื่ อ ไม่ ให้ตรงกับช่วงฤดู ทํ านา ซ่ึงการ
ดําเนินงานต้องทําหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิต เพื่อให้
รถแบคโฮสามารถเข้าดําเนินการได้สะดวกกรณี
ถนนแคบ 

เห็นควรให้กองช่างประสานกับเจ้าของพื้นท่ี 
เกี่ยวกับกําหนดแผนการดําเนินงาน เพื่อใช้
พิจารณาในการจัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 
ของ อปท. ตามกําหนด 

2. โครงการวันเด็กแห่งชาติ การจัดกิจกรรมมีข้อจํากัด ด้านระเบียบ/หนังสือสั่ง
การ การขาดการประสานงานในการจัดกิจกรรม
โครงการ จึงไม่สามารถดําเนินการจัดกิจกรรม
โครงการได้ตามแผนท่ีกําหนดไว้ 

ศึกษาระเบียบ วิธีการปฏิบัติในการจัดกิจกรรม
โครงการ ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงาน 
และส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการดําเนินการจัดกิจกรรม
โครงการก่อนถึงกําหนดการจัดกิจกรรม 

เห็นควรให้เจ้าหน้าท่ีประชุมทําความเข้าใจ และ
ศึกษาระเบียบท่ีเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม
โครงการ และประสานงานกับส่วนท่ีเกี่ยวข้อง
ก่อนดําเนินการจัดกิจกรรมโครงการ 
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2.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   2.1  เดือนตุลาคม 2560 เดือนกันยายน 2561 
    2.1.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
     1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการการเกษตรขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง         
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เรื่องการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและ
การแข่งขันที่ยั่งยืน การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ดําเนินการในเรื่อง การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร และการส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต
ทางการเกษตร ซึ่งสอดคล้องกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้กําหนดเป็นเปูาประสงค์ว่าเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและเกษตรอุตสาหกรรม เพ่ือการบริโภคและการส่งออก และเพ่ิมมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ตามยุทธศาสตร์ที่ 1 ซ่ึงองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง ได้กําหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมดแดง สอดคล้องเชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 1 
     2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และ
แหล่งท่องเที่ยว ขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่
ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เรื่องการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ซึ่งกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการในเรื่อง การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยว และการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้กําหนดเปูาประสงค์ว่าเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและการจําหน่ายผลิตภัณฑ์
สินค้าท้องถิ่น   จั งหวัดสุพรรณบุรี เป็น เมืองสะอาดปราศจากขยะตกค้าง และการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรมภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามยุทธศาสตร์ที่  2 และ 3 ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง ได้กําหนดให้ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง สอดคล้อง
เชื่อมโยงกันในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฏตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
     3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทาง
สังคม ตลอดจนด้านความมั่นคง สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เรื่องการ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การสร้างความเป็นธรรมลดความเลื่อมล้ําในสังคม และการเสริมสร้าง
ความมั่นคงแห่งชาติ เพ่ือพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งยั่งยืน ซึ่งกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการ
ในเรื่อง การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสาธารณสุข การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
ส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน และการ
แก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้กําหนดเปูาประสงค์ว่ายกระดับ
คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจและสังคม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาพกายและใจที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ชุมชน
เข้มแข็ง และมีความมั่นคงปลอดภัย ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง ได้กําหนด
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง สอดคล้องเชื่อมโยงในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฎ
ตามยุทธศาสตร์ที่ 3 
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     4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมดแดง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน และด้านความมั่นคง สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เรื่องการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ การ
เสริมสร้างความมั่นคงแหล่งชาติ เพ่ือพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน ซึ่งกําหนดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นดําเนินการในเรื่อง การพัฒนาด้านการศึกษา ด้านการกีฬา และด้านศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้กําหนดเปูาประสงค์ว่า เพ่ิมรายได้จากการ
ท่องเที่ยวและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
การศึกษาระดับสากล และยกระดับการกีฬาของจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าสู่มาตรฐานสากล  ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 
และ 5 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง ได้กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 
สอดคล้องเชื่อมโยงในประเด็นยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฎตามยุทธศาสตร์ที่ 4 
     5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมดแดง มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้แก่ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่งชาติ ฉบับที่ 
12 เรื่องการบริหารจัดการภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคม ตลอดจนการ
พัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ ซึ่งกําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการในเรื่อง การพัฒนา
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสําคัญของชาติ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ได้กําหนด
เปูาประสงค์ว่าการยกระดับคุณภาพการบริการตามหลักธรรมาภิบาล ตามยุทธศาสตร์ที่ 6 ซึ่งองค์การบริหาร
ส่วนตําบลมดแดง ได้กําหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง สอดคล้องเชื่อมโยงในประเด็น
ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ซึ่งปรากฎตามยุทธศาสตร์ที่ 5 
    2.1.2 การกําหนดวิสัยทัศน์ ที่นําไปสู่ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนา 
       องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง ได้กําหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “ส่งเสริมพัฒนาการ
เกษตรและอาชีพ ประชาชนได้รับการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ใส่ใจสุขภาพที่ดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมใน
ต าบล ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการ
พัฒนาท้องถิ่นในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เห็นได้จากการกําหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมดแดง ซึ่งเป็นเป็น 5 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 
      1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร เพ่ือส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมตาม
แผนงานการเกษตร 
      2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และ
แหล่งท่องเที่ยว เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการเพ่ือ
การท่องเที่ยว ตามแผนงานเคหะและชุมชน แผนงานการเกษตร แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา และ
แผนงานการพาณิชย์ 
      3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต และดูแลความปลอดภัยของคนในชุมชน ตามแผนงานสาธารณสุข 
แผนงานรักษาความสงบภายใน แผนงานสังคมสงเคราะห์ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และแผนงาน             
งบกลาง 
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      4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือ
ส่งเสริมการศึกษาในพ้ืนที่ และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่น ตลอดจนการส่งเสริมกีฬา         
ตามแผนงานการศึกษา และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
      5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน เพ่ือพัฒนา
ระบบการบริหารงานราชการให้มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาพื้นที่ ตามแผนงานบริหารงานทั่วไป 
     2.1.3 ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนตําบลมดแดง 
      1) วิสัยทัศน์  
     “ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรและอาชีพ ประชาชนได้รับการศึกษา  
      พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  ใส่ใจสุขภาพที่ดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมในต าบล  
      ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน” 
  2) ยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ คือ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 
สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน 
  3) เปูาประสงค์ (GOALS) มีดังนี้ 
     1. ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
      2. การมีทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไม้ แหล่งน้ํา ดินอุดมสมบูรณ์ รวมถึง
ทรัพยากรสัตว์น้ํา และความหลากหลายทางชีวภาพ 
      3. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้บริการจากโครงสร้างพ้ืนฐานให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 
      4. การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชานด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ
อนามัยที่ดี 
      5. การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้กับชุมชน 
      6. นักเรียนไดร้ับการส่งเสริมความรู้ สติปัญญา และการส่งเสริมการพัฒนา
ทักษะของเด็กก่อนวัยเรียน 
      7. ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี และการเล่นกีฬาเพ่ือสุขภาพห่างไกลยาเสพติด 
      8. การบริหารจัดการและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
      9. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ 
   4) ตัวชี้วัด (KPIs) มีดังนี้ 
     1. ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
     2. ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ดีขึ้น 
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     4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
     5. ชุมชนมีความม่ันคงปลอดภัย 
     6) เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 
     7. ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี 
และการเล่นกีฬาเพ่ือส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด 
     8. ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการให้บริการของ
ประชาชน 
     9. ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสําคัญของชาติ 
  5) ค่าเปูาหมาย (Target values) มีดังนี ้
     1. การพัฒนาแหล่งน้ําและโครงสร้างพ้ืนฐานในการทําการเกษตรร้อยละ 52 
     2. การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมร้อยละ 80 
     3. การรณรงค์และสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ร้อยละ 80 
     4. การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐานร้อยละ 75 
     5. การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการทางสังคม พัฒนา
อาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างท่ัวถึง ร้อยละ 80 
     6. การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ร้อยละ 90 
     7. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนสังคมและพัฒนาการของเด็ก ร้อยละ 95 
     8. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเล่นกีฬา ร้อยละ 95 
     9. การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน ร้อยละ 60 
     10. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันสําคัญของชาติ ร้อยละ 95 
    6) กลยุทธ์ (Strategies) มีดังนี้ 
     1. การพัฒนาแหล่งน้ําและโครงสร้างพ้ืนฐานในการทําการเกษตร 
     2. การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
     3. การรณรงค์และสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     4. การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
     5. การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการทางสังคม พัฒนา
อาชีพสร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างท่ัวถึง  
     6. การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกัน 
และบรรเทาสาธารณภัย  
     7. การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนสังคมและพัฒนาการของเด็ก  
     8. การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเล่นกีฬา  
     9. การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน  
     10. การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความจงรักภักดี
ต่อสถาบันสําคัญของชาติ  
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    7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic stances) มีดังนี้ 
     1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเกษตร 
     2. การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
     3. การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยว 
     4. การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
     5. การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสาธารณสุข 
     6. การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
     7. การส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
     8. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
     9. การแก้ไขปัญหาความยากจน 
     10. การพัฒนาด้านการศึกษา 
     11. การพัฒนาด้านการกีฬา 
     12. การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนาธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
     13. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
     14. การบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน 
      8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
        ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม แบ่งเป็น 5 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
เป้าประสงค์ (GOALS)  
 1) ประชาชนมีศักยภาพมีรายได้เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได้ 
ตัวช้ีวัด (KPIs)  
 1) ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้ 
ค่าเป้าหมาย (Target values) มีดังนี้ 
 1) ชุมชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 1) การพัฒนาแหล่งน้ําและโครงสร้างพ้ืนฐานในการทําการเกษตร 
 2) การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรม 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic stances) 
 1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพื่อการเกษตร 
 2) การส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร 
แผนงาน 
    1) แผนงานการเกษตร 

 
 
 
 



รายงานผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561) 

59 

 

     
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ 

                     สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
เป้าประสงค์ (GOALS)  
 1) การมีทรัพยากรธรรมชาติ ปุาไม้ แหล่งน้ํา ดินอุดมสมบูรณ์ รวมถึง
ทรัพยากรสัตว์น้ําและความหลากหลายทางชีวภาพ 
 2) ประชาชนได้รับประโยชน์จากการใช้บริการจากโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน 
ตัวช้ีวัด (KPIs)  
    1) ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 2) ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ดีขึ้น 
ค่าเป้าหมาย (Target values) มีดังนี้ 
 1) การรณรงค์และสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ร้อยละ 80 
 2) การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน ร้อยละ 
75 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 1) การรณรงค์และสนับสนุนการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 2) การก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน  
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic stances) 
 1) การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยว 
 2) การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
แผนงาน 
    1) แผนงานเคหะและชุมชน 
    2) แผนงานการเกษตร 
    3) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    4) แผนงานการพาณิชย์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
                                และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
เป้าประสงค์ (GOALS)  
    1) การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนด้านเศรษฐกิจ สังคม    สุขภาพ
อนามัยที่ดี 
 2) การสร้างความมั่นคงและปลอดภัยให้กับชุมชน 
ตัวช้ีวัด (KPIs)  
 1) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
 2) ชุมชนมีความม่ันคงปลอดภัย 
ค่าเป้าหมาย (Target values) มีดังนี้ 
 1) การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการทางสังคม พัฒนาอาชีพ
สร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างทั่วถึง ร้อยละ 80 
 2) การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย ร้อยละ 90 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 1) การส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัย การจัดสวัสดิการทางสังคม พัฒนาอาชีพ
สร้างรายได้ให้คนในชุมชนอย่างทั่วถึง  
 2) การส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การปูองกันและบรรเทาสา
ธารณภัย  
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic stances) 
 1) การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านสาธารณสุข 
 2) การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 3) การส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
 4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 
 5) การแก้ไขปัญหาความยากจน 
แผนงาน 
    1) แผนงานสาธารณสุข 
    2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
    3) แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
    4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    5) แผนงานงบกลาง 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา  
                                ศาสนาและวัฒนธรรม 
เป้าประสงค์ (GOALS)  
 1) นักเรียนได้รับการส่งเสริมความรู้ สติปัญญา และการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ของเด็กก่อนวัยเรียน 
 2) ส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณ ีและการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ห่างไกล 
ยาเสพติด 
ตัวชี้วัด (KPIs)  
 1) เด็กและเยาวชนได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ 
 2) ประชาชนและเยาวชนมีส่วนร่วมในการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีและการเล่น
กีฬาเพื่อส่งเสริมสุขภาพและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ห่างไกลจากยาเสพติด 
ค่าเป้าหมาย (Target values) มีดังนี ้
 1) การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน สังคม และพัฒนาการของเด็กร้อยละ 95 
 2) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเล่นกีฬา ร้อยละ 95 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 1) การส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน สังคม และพัฒนาการของเด็ก 
 2) การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการเล่นกีฬา  
จุดยืนทางยุทธศาสตร ์(Strategic stances) 
 1) การพัฒนาด้านการศึกษา 
 2) การพัฒนาด้านการกีฬา 
 3) การพัฒนาด้านศาสนา วัฒนาธรรมประเพณีและภูมปิัญญาทอ้งถ่ิน 
แผนงาน 
    1) แผนงานการศึกษา 
    2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 
                                  และการบริการประชาชน 
เป้าประสงค์ (GOALS)  
 1) การบริหารจัดการและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
 2) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเทิดทูนสถาบันสําคัญของชาติ 
ตัวช้ีวัด (KPIs)  
 1) ผลการประเมินประสิทธิภาพและความพึงพอใจในการให้บริการของ
ประชาชน 
 2) ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันสําคัญของชาติ 
ค่าเป้าหมาย (Target values) มีดังนี้ 
 1) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนไม่ต่ํา
กว่าร้อยละ 60 
 2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันสําคัญของชาติ ร้อยละ 95 
กลยุทธ์ (Strategies) 
 1) การพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน 
 2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันสําคัญของชาติ  
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Strategic stances) 
 1) การเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน 
 2) การบูรณาการร่วมกันระหว่างภาครัฐและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน 
แผนงาน 
    1) แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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    2.1.5 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
   1) ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาพ้ืนที่
ตําบลมดแดง โดยวิเคราะห์มาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมด
แดง การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน และใช้ข้อมูลความจําเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) 
ข้อมูช กชช. 2ค และแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน สรุปได้ดังนี้ 

ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ต าบลมดแดง 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1. ปัญหาด้านการเกษตร 
    1.1 ปัญหาการขาดแคลนน้ าในการท า
การเกษตร 
    ลักษณะของปัญหา 
    - คูคลองตื้ น เขิน มี วัชพืชขึ้นปกคลุม               
กีดขวางทางน้ํา /การใช้งานประตูปิด-เปิดน้ํา
ชํารุด และแบ่งแห่งไม่มีประตูปิด-เปิดน้ํา 
   - การทําการเกษตรในช่วงฤดูแล้งจะขาด
แคลนน้ําใช้ในการทําการเกษตร 
   1.2 ปัญหาการขนส่งผลผลิตทางการ
เกษตร 
   ลักษณะของปัญหา 
   - การขนส่งพืชผลทางการเกษตรผ่านคู
คลอง ต้องใช้เส้นทางอ้อม ไม่มีสะพานข้าม 
และบางส่วนชํารุดทรุดโทรม ไม่ปลอดภัย 
   1.3 ปัญหาต้นทุนการผลิต และราคา
ผลผลิตตกต่ า 
   ลักษณะของปัญหา 
   - ต้นทุนการผลิตสูง ในขณะที่ราคาผลผลิต
ตกต่ํา ทําให้เกษตรกรมีรายได้ลดลง 

 
 พื้นที่คูคลองส่งน้ํา บริเวณไร่นา

ในพื้นทีท่ําการเกษตรของตําบล
มดแดง ที่ประชาชนได้เสนอ
ปัญหาความต้องการในเวที
ประชาคมหมู่บ้าน 

 เกษตรกรในตําบลมดแดง 
 

 
 พื้นที่เส้นทางหลักในการขนส่ง

ผลผลิตทางการเกษตร ข้าม
คลองชลประทาน 

 
 
 

 เกษตรกร หมู่ที่ 1 - 7 ในพื้นที่
ตําบลมดแดง 

 
 อบต.จัดงบประมาณในการขุดลอก

ดินตะกอนพร้อมกําจัดวัชพืชและ
ซ่อมแซมประตูปิด-เปิดทางส่งน้ํา 

 
 
 จัดฝึกอบรมให้ความรู้ และสนับสนุน

การปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยทดแทนการ
ปลูกข้าวหรือพืชอื่น ๆ ท่ีใช้น้ํามาก 

 อบต.จัดงบประมาณในการซ่อมแซม
สะพาน  และก่ อสร้ า งบริ เ วณที่
เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้ในการขนส่ง
ผลผลิตทางการเกษตร 

 
 
 อบต.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้

แ ก่ เ ก ษ ต ร ก ร  เ ช่ น  ก า ร ผ ลิ ต
สารชีวภาพกําจัดศัตรูพืช การใช้ปุ๋ย
พืชสด การผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกจาก
วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่น เป็นต้น 

 อบต.จัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้
และสนับสนุนการทําการเกษตร
ทฤษฎีใหม่  ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อลดต้นทุน เพิ่ม
รายได้ให้แก่เกษตรกร 

2. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.1 ปัญหาเส้นทางการคมนาคม 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ถนนภายในหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นถนน 
หินคลุก ซึ่งไม่ได้มาตรฐาน เมื่อฝนตกจะทําให้
น้ําท่วมขัง ถนนขรุขระเป็นหลุมเป็นบ่อ 

 
 พื้นที่ทุกหมู่บ้านในเขตตําบลมด

แดงประสบปัญหาการคมนาคม
ไม่สะดวก 
 

 
  อบต.จัดงบประมาณในการซ่อมแซม

ถ น น โ ด ย ก า ร ล ง หิ น ค ลุ ก  ห รื อ
ซ่อมแซมถนน คสล. ให้อยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้และก่อสร้างถนน คสล./
ถนนลาดยางในพื้นที่ที่ เป็นแหล่ง
ชุมชน และประชาชนใช้สัญจรไปมา 
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ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ต าบลมดแดง 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

2. ปัญหาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
    2.2 ปัญหาน้ าอุปโภค/บริโภค 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ระบบประปา ในชุมชนประสบปัญหา
การส่งน้ําไปยังครัวเรือนเพื่ออุปโภค/บริโภค 
 
    2.3 ปัญหาไฟฟ้าสาธารณะ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ไฟฟูาสาธารณะในหมู่บ้านมีปริมาณไม่
เพียงต่อความต้องการของประชาชน 

 
 ประปาหมู่บ้านที่อยู่ ในความ

ดูแลขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง 
 
 

 

 พื้นที่ที่หมู่บ้านชุมชน ได้เสนอ
ปัญหาความต้องการในเวที
ประชาคมหมู่บ้าน 
 

 
 อบต.จัดงบประมาณในการบริหาร

จัดการระบบประปาหมู่บ้านที่อยู่ใน
ความดูแลของ อปท. ได้แก่  การ
บํารุงรักษา การเปลี่ยนท่อเมนต์
ประปา 

  อบต.ประเมินสภาพปัญหา และ
ระยะทางในการขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะ และจัดงบประมาณในการ
ขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 

 

3. ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากร     
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    3.1 ปัญหาการจัดขยะในชุมชน 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ปริมาณขยะในครัวเรือนที่มีจํานวนมาก 
 
 
 
    3.2 ปัญหาการเสื่อมสภาพของ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ปัญหาดินเสื่อมสภาพจากการใช้สารเคม ี
   - ปัญหาคุณภาพน้ํา และวงจรการขยาย 
พันธุ์ของสัตว์น้ํา 
 
 

 
 
 ทุกหมู่บ้านชุมชนในพื้นที่ตําบล

มดแดง 

 
 
 
 

 พื้นที่การทําการเกษตรในตําบล
มดแดง 

 แม่น้ําท่าจีน และแหล่งน้ําอื่น ๆ 
ในตําบลมดแดง 

 

 

 
 

 อบต.จัดงบประมาณในการจัดเก็บ
และกําจัดขยะในชุมชน 

 จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการคัด
แยกขยะในครัวเรือน เพื่อลดปริมาณ
ขยะ และสามารถนําขยะมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 

 อบต .จั ด งบประมาณในการจั ด
ฝึ ก อ บ ร ม แ ล ะ ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ทํ า
การ เกษตรแบบอินทรีย์  การ ใ ช้
สารชีวภาพ ปุ๋ยชีวภาพในการทํา
การเกษตร และปรับสภาพคุณภาพ
ดินให้เหมาะแก่การทําการเกษตร 

 รณรงค์การอนุรักษ์แม่น้ําลําคลอง 
และพันธุ์สัตว์น้ํา การงดการจับสัตว์
น้ําในฤดูวางไข ่
 

4. ปัญหาด้านสังคม 
    4.1 ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ปัญหายาเสพติด 
   - ปัญหาอาชญากรรม 
 
 

 
 ประชาชน เยาวชน และ

นักเรียนในพ้ืนท่ีตําบลมดแดง 
 
 

 
 

 
 อบต.จัดงบประมาณในการให้ความรู้

แก่เด็กและเยาวชน ประชาชนทั่วไป
ในการปูองกัน และหลีกเลี่ยงการใช้
ยาเสพติด / การส่งเสริมการเล่นกีฬา 
การออกกําลังกาย  

 อบต.จัดงบประมาณสนับสนุนองค์กร
ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ต าบลมดแดง 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

4. ปัญหาด้านสังคม 
    4.2 ปัญหาผู้ยากไร้ คนชรา และ          
คนพิการ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ผู้ยากไร้ คนชรา และคนพิการ ขาดการ
ให้ความช่วยเหลือ 
 
 

 
 ผู้ยากไร้ คนชรา และคนพิการ

ในพื้นที่ตําบลมดแดง 
 
 

 
 

 
 อบต.จัดงบประมาณ หรือประสานขอ

คว า ม ช่ ว ย เ ห ลื อ ไ ป ยั ง อ ง ค์ ก ร /
หน่ วยงาน เพื่ อ เข้ าม า ช่วย เหลื อ 
กลุ่ม เปูาหมายดังกล่าวที่ประสบ
ปัญหา 

 รั บ ขึ้ น ท ะ เ บี ย น เ พื่ อ ข อ รั บ เ งิ น
ช่วยเหลือเบี้ยยังชีพแก่ คนชรา คน
พิการ และผู้ปุวยเอดส์ในพื้นที่ 
 

5. ปัญหาด้านเศรษฐกิจ 
    5.1 ปัญหาความยากจน  
    ลักษณะของปัญหา 
    - ปัญหาการว่างงาน 
    - ปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย 
    - ปัญหาการขาดแหล่งเงินทุน 
 
 

 
 ประชากรวัยทํางานที่ไม่มีงาน

ทําและงานท่ีทําอยู่ไม่มั่นคง 

 เยาวชนบางส่วนที่จบการศึกษา
ภาคบังคับแล้วไม่ได้ศึกษาใน
ระดับที่สูงขึ้น 

 ก ลุ่ ม ส ต รี / ก ลุ่ ม แ ม่ บ้ า น ที่
ต้องการอาชีพเสริม 

 
 

 
 อบต.จัดงบประมาณ ฝึกอบรมอาชีพ

ให้แก่ประชาชน 
 ส่งเสริมให้ประชาชนรวมกลุ่มในการ

ประกอบอาชีพ 
 สนับสนุนงบประมาณ และวิทยากร 

เทคโนโลยีที่ทันสมัยในอาชีพ 
 ส่ง เสริมการนําหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพี ยงมาใ ช้ ใน ชีวิ ต 
ประจําวันของประชาชน 

6. ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 
    6.1 ปัญหาด้านการศึกษา  
    ลักษณะของปัญหา 
    - อาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม)
สําหรับเด็กก่อนวัยเรียน และระดับประถม
ศึกษา 
    - การขาดสื่อในการพัฒนาการเรียนรู้ของ
เด็กปฐมวัย 
 

 
    6.2 ปัญหาด้านศาสนา และวัฒนธรรม 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ขาดการให้ความรู้ทางศาสนาและพัฒนา
จริยธรรมแก่ประชาชน 
    - ข า ด ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ด้ า น วั ฒน ธ ร ร ม 
ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 
 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
 นักเรียน ร.ร.สังกัด สพฐ. 
 
 
 
 
 
 
     

 เด็ก เยาวชน นักเรียน และ
ประชาชนในตําบลมดแดง 

 

 

 
 อุ ดหนุนอาหารกลางวั น  ให้ กั บ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
 จัดหาอาหาร เสริม  (นม)  ให้ กับ

โรงเรียนสังกัด สพฐ. และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

 จัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 จัดหาสื่อการเรียนการสอน และสื่อ
พัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 

 อบต.จัดสรรงบประมาณ ในการ
ส่งเสริม ฟ้ืนฟูศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 

 ส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ชน
รุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง 
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ผลการประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนาพื้นที่ต าบลมดแดง 

ขอบข่ายและปริมาณของปัญหา 
พื้นที่เป้าหมาย/
กลุ่มเป้าหมาย 

การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

7. ปัญหาด้านสาธารณสุข 
    7.1 ปัญหาโรคติดต่อ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ป ร ะ ช า ช น ใ น พื้ น ที่ มี ผู้ ปุ ว ย โ ร ค
ไข้เลือดออก 
    - ปัญหาการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 
 
 
 

 
7.2 ปัญหาด้านสุขภาพอนามัย 
    ลักษณะของปัญหา 
    - การใช้สารเคมีของเกษตรกรที่มีผลต่อ
สุขภาพร่างกาย 
    - สุขภาพอนามัยของเด็กและเยาวชนใน
พื้นที ่
 

 
 พื้นที่ตําบลมดแดง 
 
 
 
 
 
 

 
 สุนัขที่มีการขึ้นทะเบียนอย่าง

ถูกต้อง 
 

 
 เกษตรกรในตําบลมดแดง 
 
 
 
 
 เด็กนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กในสังกัดองค์การบริหารสว่น
ตําบลมดแดง 
 
 

 
 

 
 อบต.จัดงบประมาณ ในการฉีดพ่น

หมอกควันในระยะที่กําหนดรอบ
บริเวณบ้านที่มีการแจ้งจาก รพ.สต.
มดแดงว่ามีผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก 

 บูรณาการร่วมกับหมู่บ้าน/ชุมชน             
อสม. รพ.สต.มดแดง ในการรณรงค์
ปูองกันการเกิดโรคไข้เลือดออก 

 ประสานงานกับปศุสัตว์ระดับอําเภอ/
จั งหวัด  แจ้ งราย ช่ือผู้ นํ าสุนั ขมา         
ขึ้นทะเบียนเพื่อขอการสนับสนุนยา
ฉีดสําหรับสุนัขเพื่อปูองกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในพ้ืนท่ี 

 ประสานการจัดทําโครงการ จาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่ วนตํ าบลมดแดงจัดทํ า
โครงการตรวจสารเคมีในเลือดของ
เกษตรกรในตําบลมดแดง 

 ประสานการจัดทําโครงการ จาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การ
บริหารส่ วนตํ าบลมดแดงจัดทํ า
โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอด
โรค เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้แก่
เด็กนักเรียนก่อนวัยเรียน 

7. ปัญหาการเมืองการบริหาร 
    7.1 ปัญหาด้านงบประมาณ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนา 
    7.2 ปัญหาด้านอ านาจหน้าที่ 
    ลักษณะของปัญหา 
    - ระเบียบ ข้อกฎหมายที่จํากัดในอํานาจ
หน้าท่ี ในการช่วยเหลือและพัฒนาพื้นที่ 
    7.3 ปัญหาด้านบุคลากรและเครื่องมือ/
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
    ลักษณะของปัญหา 
    - การขาดทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ใน
การปฏิบัติงาน 
    - การขาดเครื่องมือ/อุปกรณ์ 

 
 ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/พนักงาน

ส่วนตําบล และพนักงานจ้าง 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 บริหารงบประมาณ รายจ่ายบุคลากร 

/รายจ่ายประจํา และควบคุมการ
บริหารงบประมาณอย่างประหยัด 

 การวิเคราะห์ปัญหา วิธีแก้ไขปัญหา
ในพื้นที่ โดยประเมินอํานาจหน้าที่ 
ประกอบกับระเบียบ/ข้อกฎหมายที่
เกี่ยวข้องในการทําโครงการ/กิจกรรม 

 จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมใน
สายงานที่ปฏิบัติ  

 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับ
บุคลากรในหน่วยงาน 

 จัดงบประมาณเพื่อสรรหาเครื่องมือ/
อุปกรณ์ที่จําเป็นในการปฏิบัติงาน 
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    2) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาส
การพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
    การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินการพัฒนาท้องถิ่นในปัจจุบัน เป็นการประเมิน
โดยการวิเคราะห์โอกาส และภาวะคุกคามหรือข้อจํากัด อันเป็นสภาวะแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อการพัฒนา
ด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบล รวมทั้งการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อนของท้องถิ่น อันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายในของท้องถิ่น ซึ่งทั้งหมดเป็นการประเมินสถานภาพของท้องถิ่นในปัจจุบันโดยเป็นการตอบตํา
ถามว่า “ปัจจุบันท้องถิ่นมีสถานภาพการพัฒนาอยู่จุดไหน” สําหรับใช้เป็นประโยชน์ในการกําหนดการ
ดําเนินงานในอนาคตต่อไป 

ปัจจัยภายใน (Internal Factor) 

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

ด้านเศรษฐกิจ 
1. พ้ืนที่ในตําบลมดแดง เป็นพ้ืนที่ราบติดแม่น้ําและมีระบบ
ชลประทาน สภาพดินเหมาะแก่การเพาะปลูก 
2. ประชาชนในพ้ืนที่มีการตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจและนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น
ส่วนมาก 
ด้านสังคม 
1. พ้ืนที่การปกครองในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงมี
พ้ืนที่ไม่มาก ทําให้ง่ายต่อการบริหาร 
2. ราษฎรในชุมชนไม่หนาแน่นส่วนมากเป็นคนในพ้ืนที่สะดวกใน
การติดต่อประสานงานในการทําโครงการ/กิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ 
3. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
ใช้ในการดํารงชีวิต 
4. ประชาชนมีลักษณะจิตอาสา ช่วยเหลือกันในชุมชน ทั้งด้าน
การดูแลสุขภาพ ด้านอาชีพและการใช้ประโยชน์สาธารณะ
ร่วมกัน 
5 .  ป ร ะ ช า ช น ยึ ด มั่ น ใ น ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. เครื่องจักร เครื่องมือ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานพัฒนาต่าง ๆ หาก
ขาดเหลือประการใดสามารถติดต่อประสานขอความร่วมมือจาก
หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องได้ เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สุพรรณบุรี 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. พ้ืนที่ตําบลมดแดงมีความอุดมสมบูรณ์ ดินและน้ํามีคุณภาพ      
ที่ดี  

ด้านเศรษฐกิจ 
1. การจ้างงานในพ้ืนที่มีการจ้างแรงงาน
ต่างด้าว เนื่องจากการขาดแคลนแรงงาน 
2. ระบบโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่บางส่วน 
ยังพัฒนาไม่ท่ัวถึง เช่น ถนน คูคลอง ระบบ
ระบายน้ํา ระบบประปา ไฟฟูาสาธารณะ 
ด้านสังคม 
1. ประชาชนบางส่วนยังขาดความร่วมมือ
ในการพัฒนากับภาครัฐ 
ด้านบริหารจัดการ 
1. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการพัฒนาของท้องถิ่น 
2. การประสานงานกับหน่วยราชการ ด้าน
การศึกษาในพ้ืนที่ยังไม่สามารถประสาน
ความร่วมมือได้อย่างเต็มที่ในการพัฒนา
ด้านการศึกษา 
3. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบล  
มดแดง ยั งขาดทั กษะ และความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนาโครงการ/กิจกรรม 
ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาในพ้ืนที่ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. เกษตรกรในพ้ืนที่ประสบทั้งปัญหาภัย
แล้ง ในช่วงฤดูแล้ง และปัญหาอุทกภัยใน
พ้ืนที่บางส่วนที่ติดกับ  แม่น้ําท่าจีน 
 



รายงานผลการติดตามแลประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คร้ังที่ 2 (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561) 

68 

 

ปัจจัยภายนอก (External Factor) 

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

ด้านเศรษฐกิจ 
1. มีสถานที่ใกล้เคียงสําหรับจําหน่ายสินค้าในชุมชน 
และผลิตผลทางการเกษตร 
2. นโยบายช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว และรักษา
เสถียรภาพราคาข้าว (ชาวนายุค 4.0) จากรัฐบาล 
3.  รั ฐบาลให้ความสํ าคัญและส่ ง เสริมการทํ า
การเกษตรและพัฒนาแหล่งน้ําเพื่อการเกษตร 
4. รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ เน้นการนํา
นวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช้ ในการผลิต โดยให้
ความสําคัญกับการเกษตรเป็นหลัก 
ด้านสังคม 
1. มีศาสนสถานในพ้ืนที่ จัดกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามในท้องถิ่น 
2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
3. รัฐส่งเสริมการเรียนรู้ค่านิยม 12 ประการให้แก่
เด็กและเยาวชน อันเป็นรากฐานของการเป็น
ประชาชนที่ดีในสังคม 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. การตรวจสอบการทุจริตของภาครัฐมีความเข้มแข็ง
ขึ้นทําให้งบประมาณแผ่นดินสามารถนํามาพัฒนาให้
เกิดประโยชน์แก่ราษฎรมากข้ึน 
2. การส่งเสริมให้ เกิดการพัฒนาและบูรณาการ
ร่วมกันทุกภาคส่วน หรือที่เรียกว่านโยบายประชารัฐ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 
เน้นการนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ สร้างความ
เข้มแข็งในการแข่งขันอย่างยั่งยืน รวมถึงการพัฒนาที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 

ด้านเศรษฐกิจ 
1. ปัญหาค่าครองชีพสูง ทําให้ผู้มีรายได้น้อยดําเนิน
ชีวิตค่อนข้างลําบาก 
2. ปัญหาราคาสินค้าปรับตัวสูงขึ้นส่งผลต่อต้นทุนการ
ผลิตที่สูงขึ้น 
ด้านสังคม 
1. สภาพปัญหาความเป็นอยู่ทางครอบครัวและสังคม
เปลี่ยนแปลง ทําให้คุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรมอันดี
ของไทยเริ่มเสื่อมถอย เกิดปัญหาการทอดทิ้งคนชรา       
ผู้ ทุพลภาพ เด็กกํ าพร้ า  และปัญหายาเสพติด 
อาชญากรรมตามมา 
2. ความนิยมการบริโภคตามวัฒนธรรมต่างชาติ ทํา
ให้เสี่ยงต่อโรคเรื้อรัง และสุขภาพอ่อนแอ 
3. ปัญหาการขาดความรู้ความเข้าใจด้านสาธารณสุข 
และขาดความร่วมมือในการปูองกันโรคระบาด             
ในพ้ืนของประชาชน 
ด้านการบริหารจัดการ 
1. ระเบียบ ข้อกฎหมาย จํากัดการเบิกจ่ายเงินที่ใช้ใน
การพัฒนาด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านการ
กีฬา ด้านศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม ในพ้ืนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่สามารถดําเนิน
กิจกรรมตามอํานาจหน้าที่ได้ 
2. ปัญหาการขาดความชัด เจนบทบาทหน้าที่
หน่วยงานภาครัฐ ที่เข้ามาแก้ปัญหามีความทับซ้อน
กัน ขาดระเบียบ/ข้อกฎหมายรองรับในการปฏิบัติ
หน้าที่ 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. ภัยธรรมชาติ และภัยสาธารณะ เช่น วาตภัย 
อุทกภัย อัคคีภัย และภัยแล้ง 
2. ปัญหาสภาวะแวดล้อม ซึ่งได้รับผลกระทบจาก
ธุรกิจ อุตสาหกรรม มลพิษ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
สิ้นเปลือง โดยไม่คํานึงถึงผลกระทบ 
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2.2 การติดตามประเมินผลยุทธศาสตร์ รอบ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
    2.2.1 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตร ์
ของ อบต.มดแดง 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

1) ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

1) การสร้างความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน 
2) การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์
 

1. พัฒนาสินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการให้
ได้คุณภาพมาตรฐาน 
ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพ 

 การเพิ่มขีดความ 
สามารถด้านการ 
เกษตรเช่ือมโยงสู่เกษตร
อุตสาหกรรมและ              
พาณิชยกรรมเพื่อการ
บริโภคและการส่งออก 

 พัฒนาคุณภาพผลผลิต 
การเกษตร อุตสาหกรรม 
เกษตรกรรมพาณิชยกรรม 
การแปรรูป ผลผลิตเพื่อการ
บริโภคและการส่งออก 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา
ด้านการเกษตร 

9 7 

1) ด้านการสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิต
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

1) การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน 
2) การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส ์
3) การพัฒนาภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 
 

1. ส่งเสริมอัตลักษณ์การ
ท่องเที่ยวหลากหลาย 
เช่ือมโยงกลุ่มจังหวัด             
อารยธรรมทวารวด ีไปยัง
แหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน และยกระดับการ
ท่องเที่ยวให้มีชื่อเสียง 

 การพัฒนาด้าน 
การท่องเท่ียวสู่สากล 
 การพัฒนา 
สิ่งแวดล้อมเมืองสู่
มาตรฐานพัฒนาการใช้
ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติสู่
มั่นคงยังยืน 

 การส่งเสริมและพัฒนา 
การท่องเท่ียวโดยการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล 
 

2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากร
ธรรม ชาติ สาธารณูปโภค 
และแหล่งท่องเที่ยว 

32 28 

1) ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
2) ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาค และ
ความเท่าเทียมทาง
สังคม 
3) ด้านความมั่นคง 
 

1) การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย ์
2) การสร้างความเป็นธรรม
ลดความเล่ือมล้ําในสังคม 
3) การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ เพื่อการ
พัฒนาประเทศ สู่ความมั่งค่ัง
และยั่งยืน 
 

-  การยกระดับ 
คุณภาพชีวิตและความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

 การยกระดับคุณภาพ 
ชีวิตและความปลอดภยั  ในชีวิต
และทรัพย์สิน 
 

3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านคุณภาพชีวติ และสร้าง
ความปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย์สิน 

25 20 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภาค 

ยุทธศาสตร ์
จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

ยุทธศาสตร ์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 

ยุทธศาสตร ์
ของ อบต.มดแดง 

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

1 )  ด้ า น ก า ร ส ร้ า ง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 
2) ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 
3) ด้านความมั่นคง 

 

1) การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์ 
2) การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติ เพื่อการ
พัฒนาประเทศ สู่ความมั่งค่ัง 
และยั่งยืน 

 

-  การพัฒนาด้าน 
การท่องเท่ียวสู่สากล 
 การส่งเสริม 
การศึกษา การกีฬามุ่ง
ความเป็นเลิศในระดับ
สากล 

 การขยายฐานโอกาส 
และคุณภาพการศึกษาทกุระดับ
ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชน 
 การส่งเสริมกีฬาอยู่ใน 
หัวใจชาวสุพรรณ และมี
ความสามารถทางด้านกีฬาสู่
ความเป็นเลิศ 

4.ยุทศาสตรก์ารพัฒนาด้าน
การศกึษา การกีฬา ศาสนา
และวัฒนธรรม 
 

24 21 

1) ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

 

1) การบริหารจัดการภาครัฐ 
ก า ร ปู อ ง กั น ก า ร ทุ จ ริ ต
ประพฤติมิชอบ และธรรมา  
ภิบาลในสังคมไทย 
2) การพัฒนาภาค เมือง 
และพื้นที่เศรษฐกิจ 

 

-  การนําการ 
เปลี่ยนแปลงด้านการ
บริหารและบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน 

 การนําการเปลี่ยนแปลงด้าน
การบริหารและบริการเพื่อ
ประโยชน์ของประชาชน 
 

 

5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา
ด้านการบริหารและการ
บริการประชาชน 

16 15 

 รวม 106 91 
    

 1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กําหนดไว้ จํานวน 91 โครงการ จากจํานวนโครงการทั้งหมด 106 โครงการ 
 2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 106 โครงการ ดําเนินการจริง 91 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 85.85 ของจํานวนโครงการที่ปรากฏตาม 
        แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 
 3) จํานวนยุทศาสตร์ที่ไม่สามารถดําเนินการได้   5  ยุทธศาสตร์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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       2.2.2 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา จ านวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จ านวนเงิน (บาท) คิดเป็นร้อยละ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตร 
1. โครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 2 22.22 90,000.00 11.52 
2. โครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ - - -  

รวม 2 22.22 90,000.00 11.52 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 
1. โครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 3 9.38 42,000.00 0.59 
2. โครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ 1 3.12 20,000.00 0.28 

รวม 4 12.50 62,000.00 0.87 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
1. โครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 3 12 200,000.00 1.99 
2. โครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ 2 8 115,000.00 1.14 

รวม 5 20 315,000.00 3.13 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. โครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 2 8.33 60,000.00 1.55 
2. โครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ 1 4.17 10,000.00 0.26 

รวม 3 12.5 70,000.00 1.81 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน 
1. โครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 1 6.25 50,000.00 3.04 
2. โครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ - - - - 

รวม 1 6.25 50,000.00 3.04 
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3. การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1. การพัฒนาดา้นการเกษตร  ด้านการเศรษฐกิจ  แผนงานการเกษตร กองช่าง 
สํานักปลัด 

 

กศน. 
อ.ศรีประจันต์ 

7 231,160.00 

2. การพัฒนาดา้นสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค  
และแหล่งท่องเที่ยว 

 ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานเคหะและชุมชน กองสาธารณสุขฯ 
กองช่าง 

 28 5,120,211.38 

 ด้านเศรษฐกิจ  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 แผนงานการเกษตร 
 แผนงานการพาณิชย ์

กองสาธารณสุขฯ 

กองช่าง 
   

3. การพัฒนาดา้นคุณภาพชวีิตและ
สร้างความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานสาธารณสุข 
 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

กองสาธารณสุขฯ 
สํานักปลัด 

ฝุายบริหาร 
ฝุายสภา 
พนักงาน 
เอกชน 

20 9,899,530.60 

 ด้านบริหารงานทั่วไป  แผนงานรักษาความสงบภายใน 
 แผนงานงบกลาง 

สํานักปลัด    

4. การพัฒนาดา้นการศึกษา การกีฬา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

 ด้านบริการชุมชนและสังคม  แผนงานการศึกษา 
 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

กองการศึกษา ฝุายบริหาร 
ฝุายสภา 
พนักงาน 

21 2,157,046.45 

5. การพัฒนาดา้นการบรหิารและการ
บริการประชาชน 

 ด้านบริหารงานทั่วไป  แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

สํานักปลัด/กองคลัง 
กองช่าง/กองสาธารณสุขฯ 

กองการศึกษาฯ 

 15 1,347,978.00 

รวม 3 ด้าน 10 แผนงาน   91 18,755,926.43 
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3.1 ครั้งที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 
3.1.1 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีอ่งค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงเป็นหน่วยดําเนินการ (แบบ ผ.01)  

ลํา 
ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เปูาหมายท่ีดําเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
1. โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชตามหลักปรัชญา                     

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้การปลูกพืชตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประชาชนตําบลมดแดง 5,600 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีวิถีชีวิตอย่างพอเพียง
ตามแนวพระราชดําริฯ 

สํานักปลัด 

2. โครงการปลูกพืชผักสมุนไพรพ้ืนบ้าน                               
(กินอาหารให้เป็นยา) 

เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริมการปลูก
พืชผักสมุนไพรพ้ืนบ้าน 

ประชาชนตําบลมดแดง 5,500 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนรู้จักพืชผักสมุนไพร
พื้นบ้าน ปลูกไว้ทานในครัวเรือน 

สํานักปลัด 

3. โครงการฝึกอบรมการทําการเกษตรทฤษฎีใหม่                 
เพื่อความยั่งยืน 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้การทํา
การเกษตรทฤษฎีใหม่ 

ประชาชนตําบลมดแดง 8,060 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนรู้จักการทําการเกษตร
แบบทฤษฎีใหม่ สู่ความยั่งยืน 

สํานักปลัด 

4. โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน (สาธารณภัย) 

เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาสา
ธารณภัยในเบื้องต้นให้กับผู้ประสบภัย 

ผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นท่ี
ตําบลมดแดง 

34,800 จํานวนผู้ประสบภัย ผู้ประสบภัยได้รับการช่วยเหลือ
บรรเทาความเดือดร้อน 

สํานักปลัด 

5. โครงการรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาล 
ปีใหม่ 

เพื่อประชาสัมพันธ์ การสร้างความ
ปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน 

ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นท่ีตําบล
มดแดง 

3,000 จํานวนจุดท่ีใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ 

การใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ มีความปลอดภัย 

สํานักปลัด 

6. โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจห่วงใยผู้พิการ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พิการ
ในตําบลมดแดง 

ผู้พิการท่ียากไร้ขาดผู้ดูแลใน
พื้นท่ีตําบลมดแดง 

200 จํานวนผู้พิการท่ีได้รับ
ความช่วยเหลือ 

ผู้พิการมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น สํานักปลัด 

7. โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจดูแลผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุ
ในตําบลมดแดง 

ผู้สูงอายุท่ียากไร้ขาดผู้ดูแล
ในพื้นท่ีตําบลมดแดง 

200 จํานวนผู้สูงอายุท่ี
ได้รับความช่วยเหลือ 

ผู้สูงอายุมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น สํานักปลัด 

8. โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นและชุมชน 

เพื่อจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 

หมู่ท่ี 1 – 7 ตําบลมดแดง 3,531 จํานวนหมู่บ้านท่ีจัด
เวทีประชาคมหมู่บ้าน 

ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอปัญหา
ความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่น 

สํานักปลัด 

9. โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ 
มีส่วนร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
และทบทวนการจัดทําแผนชุมชน 

เพื่อให้ความรู้ด้านการจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชน 

ประชาชนหมู่ท่ี 1 – 7  
ตําบลมดแดง 

8,870 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ก่อให้เกิดความเข้าใจในการมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นและ

ชุมชน 

สํานักปลัด 

10. โครงการประชุมประชาคมตําบล เพื่อจัดประชุมประชาคมในระดับ
ตําบล 

ผู้แทนภาคราชการ 
ภาคเอกชน และประชาชน 

0 จํานวนผู้เข้าร่วมร้อย
ละ 60 ของสัดส่วน 

เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมใน
รูปแบบประชารัฐ 

สํานักปลัด 

11. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเงินสวัสดิการค่าครองชีพให้แก่
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุท่ีมีอายุครบ 60 ปี
ขึ้นไปในพื้นท่ีตําบลมดแดง 

4,169,200 จํานวนผู้สูงอายุท่ี
ได้รับสวัสดิการฯ 

ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการ 
ค่าครองชีพ 

สํานักปลัด 
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3.1.1 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงเป็นหน่วยดําเนินการ (แบบ ผ.01)  

ลํา 
ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เปูาหมายท่ีดําเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
 

12. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเงินสวัสดิการค่าครองชีพให้แก่
คนพิการ 

คนพิการที่ขึ้นทะเบียนความ
พิการในพื้นท่ีตําบลมดแดง 

578,400 จํานวนคนพิการที่ 
ได้รับสวัสดิการฯ 

คนพิการได้รับสวัสดิการ 
ค่าครองชีพ 

สํานักปลัด 

13. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าครองชีพให้แก่
ผู้ปุวยเอดส์ 

ผู้ปุวยเอดส์ท่ีขึ้นทะเบียน
ขอรับสวัสดิการฯ 

33,000 จํานวนผู้ปุวยเอดส์
ท่ีขอรับสวัสดิการฯ 

ผู้ปุวยเอดส์ได้รับสวัสดิการ 
ค่าครองชีพ 

สํานักปลัด 

14. โครงการขอรับการสนับสนุนค่าอาหาร
กลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้กับเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก สังกัด อบต.มดแดง 

162,640 จํานวนนักเรียนของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ฯ 

นักเรียนศูนย์ฯ ได้รับการส่งเสริม
โภชนาการด้านอาหาร 

กองการศึกษาฯ 

15. โครงการขอรับการสนับสนุนอาหารเสริม 
(นม)โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นท่ีตําบล
มดแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซ้ืออาหาร
เสริม (นม) ให้กับเด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียนสังกัด สพฐ.ใน
พื้นท่ีตําบลมดแดง และเด็ก
นักเรียน ศพด.ในพื้นท่ี 

303,000.88 จํานวน ร.ร. สพฐ. 
และ ศพด. ในพื้นท่ี

ตําบลมดแดง 

เด็กนักเรียนได้รับอาหารเสริม 
(นม) ท่ีมีคุณภาพ เพื่อส่งเสริม
พัฒนาการทางด้านร่างกาย 

กองการศึกษาฯ 

16. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน) 

เพื่อจัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 1,700 บาท/คน/ปี 

93,500 จํานวนเด็กนักเรียน 
ศพด. ท่ีได้รับ

จัดสรร 

ส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของเด็ก
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

กองการศึกษา 

17. โครงการก่อสร้างเสาธง เพื่อก่อสร้างเสาธงของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 

จํานวน 1 เสา 1,800 จํานวนเสาธง 
ท่ีก่อสร้าง 

มีเสาธงสําหรับศูนย์พัฒนาเด้กเล็ก
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 

กองการศึกษา 

18. โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ
รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

แปลงที่ดินในเขตตําบลมด
แดง 

162,000 พื้นท่ี Zone 1 - 5 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ กองคลัง 

19. โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพตามสายการปฏิบัติงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานและ
การบริการประชาชน 

ผู้บริหาร/สมาชิก/พนักงาน 
ส่วนตําบล/พนักงานจ้าง 

290,164 จํานวนครั้งท่ีเข้า
ร่วมการฝึกอบรม 

พัฒนาการปฏิบัติงาน เกิดความรู้
ความเข้าใจระเบียบ ข้อกฎหมาย 

สํานักปลัด 
และทุกกอง 

20. โครงการเพื่อปกปูองสถาบันสําคัญของชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 

ส่วนราชการและประชาชน
ในพื้นท่ี 

50,000 จํานวนกิจกรรมท่ี
ดําเนินการ 

การร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อ
สถาบันสําคัญของชาติ 

สํานักปลัด 

21. โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายท่ัวไป เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร/สมาชิก/พนักงาน
ส่วนตําบล/พนักงานจ้าง 

8,230 จํานวนผู้เข้าร่วม
ฝึกอบรม 

บุคลากรได้รัรบความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

สํานักปลัด 
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3.1.1 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงเป็นหน่วยดําเนินการ (แบบ ผ.01)  

ลํา 
ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เปูาหมายท่ีดําเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
 

22. โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนตําบลมดแดง 

เพื่อสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
ท่ีมีต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมดแดง 

ประชาชนในพื้นท่ีตําบลมด
แดง 

16,000 จํานวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่

ดําเนินการสํารวจ 

ทราบระดับความพึงพอใจของการ
ให้บริการต่อประชาชนท่ีมีต่อ

องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 

สํานักปลัด 

23. โครงการรวมใจภักดิ์ รักสามัคคี  
สดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

เพื่อสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
รัชกาลท่ี 9 

ทุกภาคส่วนในพื้นท่ีตําบล
มดแดง 

2,900 จํานวนกิจกรรม 
ท่ีจัดขึ้น 

การร่วมแสดงความจงรักภักดีและ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

สํานักปลัด 

24. โครงการบริการประชาชนจัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ีและบริการประชาชนใน
วันหยุดราชการ 

เพื่อให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ี
และวันหยุดราชการแก่ประชาชนในพื้นท่ี
ตําบลมดแดง 

หมู่ท่ี 1 – 7 ตําบลมดแดง 3,600 จํานวนหมู่บ้าน ประชาชนได้รับความสะดวกใน
การชําระภาษีมากขึ้น 

กองคลัง 

25. โครงการวันพ่อแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การแสดงความ
กตัญญูกตเวทีระลึกถึงพระคุณพ่อ 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในตําบลมดแดง 

0 จํานวนนักเรียน 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

เด็กมีความกตัญญูกตเวที 
ระลึกถึงพระคุณพ่อ 

กองการศึกษาฯ 

26. โครงการวันเด็กแห่งชาติ เพื่อตระหนักถึงความสําคัญของเด็ก เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในตําบลมดแดง 

0 จํานวนนักเรียน 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

เด็กนักเรียนมีพัฒนาการที่ดี  
และร่วมกิจกรรมอย่างเหมาะสม 

กองการศึกษาฯ 

รวม 5,944.215.88  
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3.1.2 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยดําเนินการ (แบบ ผ.02)  

ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เปูาหมายท่ี
ดําเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน 

1. อุดหนุนส่วนราชการ 
 โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการอาหาร

กลางวัน 

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
จํานวน 4 แห่ง  

ในพื้นท่ีตําบลมดแดง 

609,000 จํานวนโรงเรียน 
สังกัด สพฐ.  

ในพื้นท่ี 
ตําบลมดแดง 

ลดภาระ
ค่าใช้จ่ายด้าน
อาหารกลางวัน
ให้กับผู้ปกครอง 

กองการศึกษาฯ ร.ร. วัดเสาธงทอง 
ร.ร. วัดวังพลับใต้ 

ร.ร. วัดวังพลับเหนือ 
ร.ร. วัดเทพสุธาวาส 

รวม 609,000  

  3.1.3 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง ขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (แบบ ผ.04)   
ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่

ดําเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
ขอประสาน 

 

        
        

รวม   
**หมายเหตุ อบต.มดแดง ไม่ได้ขอประสานโครงการพัฒนาไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
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  3.1.4 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี (แบบ ผ.05) 
ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่

ดําเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

        
        

รวม   
**หมายเหตุ อบต.มดแดง ไม่ได้ขอประสานโครงการพัฒนาไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงไม่มีผลการนําเสนอพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
  3.1.5 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)  
ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่

ดําเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
        
        

รวม   
**หมายเหตุ : ไม่มีโครงการ/กิจกรรม 
  3.1.6 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.06) 
ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่ดาํเนินการ

จริง (ผลผลติของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
         
         

รวม  **หมายเหตุ : ไม่มีโครงการ/กิจกรรม 
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3.2 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
3.2.1 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงเป็นหน่วยดําเนินการ (แบบ ผ.01)  

ลํา 
ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เปูาหมายท่ีดําเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม บริเวณท่ี

นานายมงคล ศรีสว่าง ถึงบริเวณคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา 
หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงท่ี 1 ยาว 97 เมตร   
          กว้าง 2.50 เมตร 
ช่วงท่ี 2 ยาว 153 เมตร 
          กว้าง 2.50 เมตร 

286,000. ความยาวของถนน ประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

2. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกจากถนน คสล.
เดิม คันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา ฝั่งตะวันตก บริเวณที่นานาย
อุดม ศรีวิเชียร ถึงถนนเลี่ยงเมืองสาย 357 หมู่ท่ี 2 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่
สะดวกและปลอดภัย 

ระยะทางยาว 40 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

3,100 ความยาวของถนน ประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

3. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกบริเวณซอย 10 
ถึงบ้านนายโสภา น่ิมนวล  หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่
สะดวกและปลอดภัย 

ระยะทางยาว 270 เมตร 
กว้าง 2.30 เมตร 

16,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม หน้าร้าน
นางจิราพร ศิริพจน์ ถึงบริเวณหน้าบ้านนางสาววัฒนา 
ดอกจันทร์ หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่
สะดวกและปลอดภัย 

ระยะทางยาว 127 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

145,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม  
บ้านนางสัมฤทธิ์ สังขวรรณ ถึงถนน คสล. ซอย 8 หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่
สะดวกและปลอดภัย 

ระยะทางยาว 105 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

142,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม  
บริเวณที่นา น.ส.ประไพ น่ิมนวล ถึงคลองทิ้งนํ้า  
บริเวณที่นานางโฉมยง หมู่ท่ี 3 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่
สะดวกและปลอดภัย 

ช่วงท่ี 1 ยาว 130 เมตร   
          กว้าง 3.00 เมตร 
ช่วงท่ี 2 ยาว 180 เมตร 
          กว้าง 3.00 เมตร 

421,000. ความยาวของถนน ประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม  
บริเวณที่นานายคมกฤษ คล้ายวรรณ ถึงบ้าน 
นายสมพงษ์ ศรีสุวรรณ หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่
สะดวกและปลอดภัย 

ระยะทางยาว 94 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

127,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

8. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากบ้านนาย
คะนอง มณีวงษ์ ถึงบ้านนางนงลักษณ์ ครุฑมีชัย หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่
สะดวกและปลอดภัย 

ระยะทางยาว 70 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

4,400 ความยาวของถนน ประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 
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3.2.1 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงเป็นหน่วยดําเนินการ (แบบ ผ.01)  
ลํา 
ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เปูาหมายท่ีดําเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
9. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก  

จากถนนสายโพธ์ิพระยา-บ้านกล้วย ถึงท่ีนานายสนิท 
คล้ายวรรณ หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่
สะดวกและปลอดภัย 

ระยะทางยาว 850 เมตร 
กว้าง 2.30 เมตร 

51,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

10. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก  
จากถนน คสล.เดิม บ้านนางบังเอิญ พวงดอกไม้  
ถึงสี่แยกทางเข้าวัดศรีจันต์ หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่
สะดวกและปลอดภัย 

ระยะทางยาว 50 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

3,200 ความยาวของถนน ประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากแยกบ้านนายสมคิด  
ล้อมวงษ์ ถึงแยกบ้านนางลํายอง ชาวอุทัย หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่
สะดวกและปลอดภัย 

ระยะทางยาว 36 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

48,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม บ้านนาง
ขันทอง เวชบุษกร ถึงบ้านนายประจวบ ศรีศักดา หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่
สะดวกและปลอดภัย 

ระยะทางยาว 100 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

135,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

13. โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกจากบ้าน 
นายสํารวย ตู้แก้ว ถึงบ้านนายนภดล ทาวงษ์ หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่
สะดวกและปลอดภัย 

ระยะทางยาว 1,700 เมตร 
กว้าง 2.30 เมตร 

102,300 ความยาวของถนน ประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ดงตาช้าง จากท่ีนา 
นางซอย ทวนทอง ถึงคันบึงวังพลับ หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่
สะดวกและปลอดภัย 

ระยะทางยาว 320 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

436,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยาง 
สายวังพลับเหนือ-ใต้ ถึงท่ีนานายบุญเชิด สอดศรี หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่
สะดวกและปลอดภัย 

ระยะทางยาว 180 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

201,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

16. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณบ้านนางแหม่ม 
มังคุด ถึงบริเวณที่นานายมนตรี มังคุด หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่
สะดวกและปลอดภัย 

ระยะทางยาว 80 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

108,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

17. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนโพธ์ิพระยา-บ้าน
กล้วย ถึงบ้านนายจินดา แก้วเจริญ หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่
สะดวกและปลอดภัย 

ระยะทางยาว 68 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

91,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

18. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากท่ีนานายสมิต ตู้แก้ว  
ถึงท่ีนานายจําเนียร หนูทอง หมู่ท่ี 7 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่
สะดวกและปลอดภัย 

ระยะทางยาว 270 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร 

483,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 
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ลํา 
ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เปูาหมายท่ีดําเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
19. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากท่ีนานายคะนอง มณีวงษ์ 

ถึงท่ีนานายบรรจบ พงษ์เพ็ง หมู่ท่ี  4 
เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่
สะดวกและปลอดภัย 

ระยะทางยาว 400 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

459,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

20. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม บ้านนาง
บังเอิญ พวงดอกไม้ ถึงบ้านนางลมโชย เทพวงษ์ หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่
สะดวกและปลอดภัย 

ระยะทางยาว 94 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

127,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

21. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนโพธ์ิพระยา-                  
บ้านกล้วย ถึงบ้านนายประคอง วงษ์เวียง หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่
สะดวกและปลอดภัย 

ระยะทางยาว 70 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

94,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

22. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากคันคลองส่งนํ้า 2 ซ้าย 
สองพี่น้อง ถึงท่ีนานายนิรันดร์ นวมทอง หมู่ท่ี 4 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่
สะดวกและปลอดภัย 

ระยะทางยาว 365 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

496,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

23. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากท่ีนานายจํานง คณะโต 
ถึงท่ีนานายบรรจง นวมทอง หมู่ท่ี 1 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่
สะดวกและปลอดภัย 

ระยะทางยาว 33 0 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

449,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

24. โครงการปรับภูมิทัศน์โดยการขนย้ายดินและวัชพืชริมถนน
สายวังพลับเหนือ-วังพลับใต้ 

เพื่อปรับภูมิทัศน์ริมถนนให้
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

จํานวน 1 แห่ง 21,000 จํานวนแห่ง 
ท่ีดําเนินการ 

ริมถนนมีภูมิทัศน์ท่ีเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

กองช่าง 

25. โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดนํ้า หมู่ท่ี 4 บริเวณที่นา
นายคนอง มณีวงษ์ 

เพื่อปรับปรุงระบบส่งน้ํา
และระบายนํ้า 

ขนาด 0.80 เมตร  
จํานวน 11 ท่อน พร้อม
ก่อสร้างประตูปิด-เปิดนํ้า 

51,000 จํานวนจุดท่ี
ดําเนินการ 

สามารถระบายนํ้าได้สะดวกขึ้น กองช่าง 

26. โครงการซ่อมแซมท่อระบายนํ้า หมู่ท่ี 1  
โดยเปล่ียนท่อ คสล. จํานวน 11 จุด 

เพื่อปรับปรุงระบบส่งน้ํา
และระบายนํ้า 

ขนาด 0.80 รวม 65 ท่อน 
จํานวน 11 จุด 

161,000 จํานวนจุดท่ี
ดําเนินการ 

สามารถระบายนํ้าได้สะดวกขึ้น กองช่าง 

27. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.บริเวณศาลา
เอนกประสงค์ SML ถึงบริเวณที่นานางสุชิน วรรธนบูรณ์ 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่
สะดวกและปลอดภัย 

ระยะทางยาว 200 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

233,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 

28. โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณที่นานายอํานาจ 
แก้วประหลาด ถึงบริเวณที่นานายอํานาจ แก้วประหลาด 
หมู่ท่ี 6 

เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางที่
สะดวกและปลอดภัย 

ระยะทางยาว 200 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

275,000 ความยาวของถนน ประชาชนมีความปลอดภัย                
ในการใช้ถนน 

กองช่าง 
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3.2.1 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงเป็นหน่วยดําเนินการ (แบบ ผ.01)   
ลํา 
ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เปูาหมายท่ีดําเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
29. โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝูาระวังควบคุม 

ปูองกันและแก้ปัญหาการระบาดโรคไข้เลือดออก 
ของ อบต.มดแดง 

เพื่อจัดกิจกรรมการควบคุม
ปูองกันแก้ปัญหาโรค 
ไข้เลือดออก 

การควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 

3,499.30 การฉีดพ่นหมอกควัน ลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก กองสาธารณสุขฯ 

30. โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้ารับรองพื้นท่ี
ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าฯ 

เพื่อดําเนินการให้สุนัขและ
แมวได้รับวัคซีนปูองกันโรคฯ 

สุนัขและแมวท่ีขึ้นทะเบียน 
จํานวน 669 ตัว 

15,273.30 จํานวนสุนัข 
ท่ีได้รับวัคซีน 

ตําบลมดแดงปลอดโรคพิษสุนัขบ้า กองสาธารณสุขฯ 

31. โครงการรณรงค์การเฝูาระวังและปูองกันอัคคีภัย 
ในช่วงฤดูแล้ง 

เพื่อประชาสัมพันธ์ในการ
ร่วมมือเฝูาระวังและปูองกัน
อัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง 

บริเวณพื้นท่ีปุาชุมชน                 
ท่ีสาธารณะ บริเวณถนน
สาธารณะในตําบลมดแดง 

3,000 จํานวนกิจกรรมท่ี
ดําเนินการ 

เกิดความร่วมมือในการเฝูาระวัง
และปูองกันอัคคีภัยในพื้นท่ี 

สํานักปลัด 

32. โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย 

เพื่อฝึกความพร้อมในการใช้
อุปกรณ์ดับเพลิง 

พนักงาน และประชาชนใน
พื้นท่ีตําบลมดแดง 

8,620 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้ฝึกอบรมสามารถใช้อุปกรณ์
ดับเพลิงได้อย่างถูกต้อง 

สํานักปลัด 

33. โครงการฝึกอบรม “อัคคีภัยปูองกันได้ ต้องใส่ใจ 
ไม่ประมาท” 

เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ในการ
ปูองกันอัคคีภัย 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในตําบลมดแดง 

300 จํานวนผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

มีการปูองกันและตระหนักถึง 
สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย 

สํานักปลัด 

34. โครงการรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อประชาสัมพันธ์การสร้าง
ความปลอดภัยในการใช้รถใช้
ถนน 

ประชาชนตําบลมดแดงและ
ผู้สัญจรไปมาในพื้นท่ี 
ตําบลมดแดง 

3,000 จํานวนจุดท่ีใช้ในการ
ประชาสัมพันธ์ 

การใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล 
สงกรานต์ มีความปลอดภัย 

สํานักปลัด 

35. โครงการฝึกอบรมสตรีเรียนรู้การถนอมอาหาร เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้วิธีการ
ถนอมอาหาร 

ประชาชนในตําบลมดแดง 
จํานวน 40 คน 

4,480 จํานวนผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

ประชาชนรู้จักวิธีการถนอมอาหาร
ไว้และประทานและจําหน่าย 

สํานักปลัด 

36. โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตําบลมด
แดง 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมของคนใน
ชุมชน 

ประชาชนในพื้นท่ี 
ตําบลมดแดง 

7,900 จํานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม 

เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวัฒนธรรม
ของคนในชุมชน 

สํานักปลัด 

37. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าครอง
ชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุท่ีอายุ 60 ปีขึ้นไป
ในพื้นท่ีตําบลมดแดง 

4,102,100 เดือนเมษายน ถึง
เดือน กันยายน 61 

ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการในการ
ครองชีพอย่างทั่วถึง 

สํานักปลัด 

38. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าครอง
ชีพให้แก่คนพิการ 

คนพิการที่ขึ้นทะเบียนความ
พิการในตําบลมดแดง 

593,600 เดือนเมษายน ถึง
เดือน กันยายน 61 

คนพิการได้รับสวัสดิการในการ
ครองชีพอย่างทั่วถึง 

สํานักปลัด 

39. โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็นสวัสดิการค่าครอง
ชีพให้แก่ผู้ปุวยเอดส์ 

ผู้ปุวยเอดส์ท่ีขึ้นทะเบียน 
ในตําบลมดแดง 

33,000 เดือนเมษายน ถึง
เดือน กันยายน 61 

ผู้ปุวยเอดส์ได้รับสวัสดิการในการ
ครองชีพอย่างทั่วถึง 

สํานักปลัด 
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3.2.1 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงเป็นหน่วยดําเนินการ (แบบ ผ.01)   
ลํา 
ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เปูาหมายท่ีดําเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
40. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน

ตําบลมดแดง 
เพื่อสมทบเงินเข้ากองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
อบต.มดแดง 

100,000 จํานวนงบประมาณท่ี
สมทบเข้ากองทุน 

ประชาชนได้รับบริการ 
ด้านสาธารณสุข 

กองสาธารณสุขฯ 

41. โครงการปูองกันและเฝูาระวังเด็กจมนํ้าในช่วงเวลา 
ปิดภาคเรียน 

เพื่อให้เด็กและเยาวชนออก
กําลังกายทางน้ําได้อย่าง
ถูกต้อง เข้าใจถึงหลักการ
ช่วยเหลือตนเองท่ีถูกต้อง 

เด็กและเยาวชน 
จํานวน 30 คน 

18,700 จํานวนผู้เข้าร่วมการ
ฝึกอบรม 

เด็กและเยาวชน สามารถเอาชีวิต
รอดจากการจมนํ้า และช่วยเหลือ

ผู้ประสบภัยจากการจมนํ้า 
ได้อย่างถูกวิธี 

สํานักปลัด 

42. โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
นวัตกรรมระดับปฐมวัย 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก จํานวน 2 แห่ง 

7,900 จํานวนนักเรียนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เด็กนักเรียนมีพัฒนาการเรียนรู้
และประสบการณ์ท่ีดี 

กองการศึกษาฯ 

43. โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน) เพื่อสร้างเจตคติท่ีดีต่อ 
การปกครองระบอบ
ประชาธิไตย 

นักเรียนโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในพื้นท่ีตําบลมดแดง 

6,670 จํานวนนักเรียนท่ีเข้า 
ร่วมโครงการ 

นักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อระบอบ 
การปกครองแบบประชาธิปไตย 

กองการศึกษาฯ 

44. โครงการขอรับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

เพื่อจัดหาอาหารกลางวันให้
เด็กนักเรียน ศพด. 

เด็กนักเรียน ศพด. จํานวน 
2 แห่ง 

78,020 จํานวนนักเรียนของ
ศพด. จํานวน 2 แห่ง 

นักเรียนมีโภชนาการท่ีดี 
ลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง 

กองการศึกษาฯ 

45. โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภัย (ศพด.อบต.มดแดง) 

เพื่อให้ความรู้แก่ครู 
นักเรียนและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง
ด้านการปูองกันอัคคีภัย 

ครู นักเรียน และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องในศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

14,310.99 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ก่อให้เกิดความรู้และความพร้อม
การปูองกันและระงับอัคคีภัย 

กองการศึกษาฯ 

46. โครงการเยาวชนใส่ใจความปลอดภัยในครัวเรือน เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
ความปลอดภัยในครัวเรือน
แก่เยาวชน 

เยาวชนในตําบลมดแดง 15,800 จํานวนผู้เข้าร่วม 
โครงการ 

เยาวชนสามารถดําเนินชีวิต
พื้นฐานในครัวเรือนอย่างปลอดภัย 

กองการศึกษาฯ 

47. โครงการขอรับการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
สังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนท่ีตําบลมดแดง และศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
ให้กับเด็กนักเรียน 

โรงเรียน สังกัด สพฐ. ใน
พื้นท่ีตําบลมดแดง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง 

249,059.58 จํานวนโรงเรียน 
และจํานวนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนได้ดื่มนมท่ีมีคุณภาพ
เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้าน

ร่างกาย 

กองการศึกษาฯ 

48. โครงการกีฬาเยาวชนตําบลมดแดงต้านยาเสพติด เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา
และการออกกําลังกาย 

เยาวชนในพื้นท่ี 
ตําบลมดแดง 

1,400 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ส่งเสริมสุขภาพ เกิดความสัมพันธ์
ท่ีดีภายในชุมชน ห่างไกล 

ยาเสพติด 

กองการศึกษาฯ 
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3.2.1 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงเป็นหน่วยดําเนินการ (แบบ ผ.01)   
ลํา 
ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เปูาหมายท่ีดําเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
49. โครงการวัฒนธรรมชุมชนกับการอนุรักษ์และพัฒนาด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ อบต.มดแดง 
เพื่อฟื้นฟูการอนุรักษ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

พนักงานส่วนตําบล เด็ก 
เยาวชน และประชาชน 
ในพื้นท่ีตําบลมดแดง 

- จํานวนต้นไม้ท่ีปลูก จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ 
ในพื้นท่ีตําบลมดแดง 

จํานวน 100 ต้น 

กองสาธารณสุขฯ 

50. โครงกาปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 

จํานวน 1 แห่ง 84,510 จํานวนศูนย์เด็กเล็ก 
ท่ีดําเนินการปรับฯ 

ศูนย์เด็กเล็กมีภูมิทัศน์ท่ีสวยงาม กองการศึกษาฯ 

51. โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน เพื่อฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ
ให้กับเยาวชน 

เยาวชนในตําบลมดแดง 3,975 จํานวนเยาวชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เยาวชนสามารถประกอบอาชีพหา
รายได้เสริมให้กับครัวเรือน 

กองการศึกษาฯ 

52. โครงการเยาวชนร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะ เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริม
การแก้ไขปัญหาขยะ 

เยาวชนในตําบลมดแดง 15,960 จํานวนเยาวชนท่ีเข้า
ร่วมโครงการ 

เยาวชนให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาขยะ 

กองการศึกษาฯ 

53. โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บรายได้ของ อปท. 

แปลงที่ดินในเขต 
ตําบลมดแดง 

162,000 พื้นท่ี Zone 1-5 การจัดเก็บรายได้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

กองคลัง 

54. โครงการบริการประชาชนจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ีและ
บริการประชาชนในวันหยุดราชการ 

เพื่อบริการจัดเก็บภาษีนอก
สถานท่ีและใน
วันหยุดราชการ 

ประชาชน หมู่ท่ี 1 – 7 
ตําบลมดแดง 

14,280 จํานวนครั้งท่ีบริการ
นอกสถานท่ีและ

จํานวนวันท่ีบริการใน
วันหยุดราชการ 

การจัดเก็บภาษีได้ภายในกําหนด 
ประชาชนมีความสะดวกในการ

เดินทางมาชําระภาษี 

กองคลัง 

55. โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพตามสายการปฏิบัติงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ทํางานและการบริการ
ประชาชน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง 

201,104 จํานวนครั้งท่ีบุคลากร
เข้าร่วมการฝึกอบรม 

การปฏิบัติงานพัฒนาตามระเบียบ 
ข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

สํานักปลัด 
และทุกกอง 

56. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อจัดฝึกอบรมและศึกษาดู
งาน พัฒนาประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง 

145,400 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนา
ความรู้ในการปฏิบัติงาน 

สํานักปลัด 

57. โครงการวันแม่แห่งชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดี
ต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 

ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
ตําบลมดแดง 

2,100 จํานวนกิจกรรม 
ท่ีจัดขึ้น 

การร่วมแสดงความจงรักภักดีและ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

สํานักปลัด 
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3.2.1 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงเป็นหน่วยดําเนินการ (แบบ ผ.01)   
ลํา 
ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เปูาหมายท่ีดําเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
58. โครงการจัดซ้ือพร้อมติดตั้งเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ 

ติดรถยนต์ 
เพื่อจัดซ้ือพร้อมติดตั้งเครื่อง
เสียงประชาสัมพันธ์ติด
รถยนต์ 

ติดตั้งรถยนต์ส่วนกลาง 
ทะเบียน กข 5918 สพ 
จํานวน 1 ชุด 

6,500 มีการติดต้ังเครื่อง
เสียงประชาสัมพันธ์ 

ท่ีได้มาตรฐาน 

การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 
มีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในพื้นท่ีทราบ 

อย่างทั่วถึง 

สํานักปลัด 

59. โครงการถมดินบริเวณที่ทําการองค์การบริหารส่วน 
ตําบลมดแดง 

เพื่อถมดินบริเวณที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล
มดแดง 

ขนาดพื้นท่ี 3 งาน  
69 ตารางวา 

250,000 ปริมาตรดินท่ีใช้ใน
การถมพื้นท่ี 

ปรับพ้ืนท่ีบริเวณที่ทําการ
องค์การบริหารส่วนตําบล 

มดแดง 

สํานักปลัด 

60. โครงการติดผ้าม่านห้องประชุมสภา และห้องผู้บริหาร เพื่อติดผ้าม่านห้องประชุม
สภาและห้องผู้บริหาร 

ผ้าม่านห้องประชุม  
จํานวน 6 ชุด 
ผ้าม่านห้องผู้บริหาร 
จํานวน 4 ชุด 

31,000 จํานวนผ้าม่าน มีภูมิทัศน์ภายในท่ีสวยงาม 
และปูองกันแสงแดด 

สํานักปลัด 

61. โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา 
วชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว รัชการท่ี 10 

ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
ตําบลมดแดง 

2,700 จํานวนกิจกรรม 
ท่ีจัดขึ้น 

การร่วมแสดงความจงรักภักดี
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

สํานักปลัด 

62. โครงการฝึกอบรมธรรมะ เพื่อฝึกอบรมคุณธรรม 
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงาน 

- จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

สร้างความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใส 

สํานักปลัด 

63. โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้าง 
ผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและ
ให้บริการประชาชนดีเด่น 

เพื่อสร้างขวัญและกําลังใจ
ให้กับบุคลากรที่ปฏิบัติ
หน้าท่ีอย่างมีประสิทธิผล 

พนักงานส่วนตําบลและ 
พนักงานจ้าง 

- จํานวนผู้ท่ีได้รับ
เกียรติบัตร 

บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีและ 
มีคุณธรรม มีขวัญและกําลังใจ 

ในการปฏิบัติหน้าท่ี 

สํานักปลัด 

64 โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 
(สาธารณภัย) 

เพื่อให้ความช่วยเหลือ 
และบรรเทาสาธารณภัย 

ผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นท่ี
ตําบลมดแดง 

174,857 จํานวนผู้ประสบภัยท่ี
ได้รับการช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยได้รับ 
ความช่วยเหลือ 

และบรรเทาความเดือดร้อน 

สํานักปลัด 

65 โครงการฝึกอบรมการเพาะเชื้อราบิวเวอร์เรีย เพื่อฝึกอบรมและส่งเสริม
การผลิตสารชีวภาพ 
กําจัดศัตรูพืช 

ประชาชนตําบลมดแดง 0 จํานวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต 
ก้าวสู่การเกษตรชีวภาพ 

สํานักปลัด 
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3.2.1 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงเป็นหน่วยดําเนินการ (แบบ ผ.01)   
ลํา 
ดับ 

โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 
เปูาหมายท่ีดําเนินการจริง 

(ผลผลิตของโครงการ) 
งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก 
66 โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟางในครัวเรือน เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ 

การเพาะเห็ดฟาง 
ประชาชนตําบลมดแดง 0 จํานวนผู้เข้าร่วม 

โครงการ 
ประชาชนมีความรู้สามารถ
เพาะเห็ดฟางไว้รับประทาน 
ในครัวเรือนและจําหน่าย 

สํานักปลัด 

67 โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อให้เด็กเรียนรู้การแสดง
ความกตัญญูกตเวที 
ระลึกถึงพระคุณแม่ 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในตําบลมดแดง 

0 จํานวนนักเรียน 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

เด็กมีความกตัญญูกตเวทีและ
ระลึกถึงพระคุณแม่ 

กองการศึกษาฯ 

68 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม  
(จริยธรรม ฝึกศีล สมาธิ ปัญญา) 

เพื่อส่งเสริมการมีคุณธรรม 
จริยธรรมของนักเรียน 

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด 
สพฐ.ในพื้นท่ีตําบลมดแดง 

0 จํานวนนักเรียน 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

นักเรียนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 
ท่ีมีคุณธรรม 

กองการศึกษาฯ 

69 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในตําบลมดแดง 

0 จํานวนนักเรียน 
ท่ีเข้าร่วมโครงการ 

นักเรียนได้รับการส่งเสริมและ
เรียนรู้การอนุรักษ์ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

70 โครงการโตไปไม่โกง เพื่อส่งเสริมลักษณะนิสัย
ของเด็กให้มีความซ่ือสัตย์ 
ตั้งแต่วัยเรียน 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในตําบลมดแดง 

0 จํานวนเด็กนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนได้รับการปลูกฝัง
ลักษณะนิสัยความซ่ือสัตย์ 

กองการศึกษาฯ 

71 โครงการสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรค เพื่อส่งเสริมสุขภาพ 
ของเด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในตําบลมดแดง 

0 จํานวนเด็กนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง
เจริญเติบโตสมวัย 

กองการศึกษาฯ 

72 โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย เพื่อเฝูาระวังรักษาสุขภาพ
เด็กนักเรียน 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กในตําบลมดแดง 

0 จํานวนเด็กนักเรียน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรียนมีสุขภาพท่ีดี กองการศึกษาฯ 

รวม 11,530,019.17    
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3.2.2 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กร
ประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยดําเนินการ (แบบ ผ.02)  

ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ 

เปูาหมายท่ี
ดําเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานท่ีขอรับเงิน
อุดหนุน 

1. อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจาก
ศาลสามหลัง ถึงถนนเลี่ยงเมืองสาย 357 และ
จากศาลสามหลัง ถึงบ้านนายจุน วงษ์จันทร์ 
หมู่ท่ี 5 

เพื่อให้มีไฟฟูา 
ส่องสว่างบริเวณ 
ทางสาธารณะ 

จํานวน 10 จุด 163,211.38 จํานวนจุดท่ีติดต้ัง
ไฟฟูาส่องสว่าง 

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง การไฟฟูาอําเภอศรีประจันต์ 

2. อุดหนุนส่วนราชการ โรงเรียนสังกัด สพฐ. เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
โครงการอาหาร
กลางวัน 

โรงเรียนสังกัด สพฐ.
ในพื้นท่ีตําบลมดแดง 
4 แห่ง 

509,480 จํานวนนักเรียน เด็กนักเรียนได้รับ
อาหารท่ีถูก

โภชนาการ และแบ่ง
เบาภาระผู้ปกครอง 

กองการศึกษาฯ อุดหนุนส่วนราชการ 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

รวม 672,691.38  
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  3.2.3 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง ขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี (แบบ ผ.04)   
ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่

ดําเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงานที่
ขอประสาน 

 

        
        

รวม   
**หมายเหตุ อบต.มดแดง ไม่ได้ขอประสานโครงการพัฒนาไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี 
 
  3.2.4 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัดสุพรรณบุรี (แบบ ผ.05) 
ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่

ดําเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

        
        

รวม   
**หมายเหตุ อบต.มดแดง ไม่ได้ขอประสานโครงการพัฒนาไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี จึงไม่มีผลการนําเสนอพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติ 
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 3.2.5 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)  
ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่

ดําเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
        
        

รวม   
**หมายเหตุ : ไม่มีโครงการ/กิจกรรม 
 
 3.2.6 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.06) 
ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่ดาํเนินการ

จริง (ผลผลติของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
         
         
         

รวม   
**หมายเหตุ : ไม่มีโครงการ/กิจกรรม 
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ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 รวม 2 ไตรมาส
รายจ่าย
งบกลาง 10,804,140.00  2,607,236.00     2,391,360.00    4,998,596.00    
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720.00    513,180.00       513,180.00      1,026,360.00    
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 8,593,500.00    1,823,580.00     1,918,060.00    3,741,640.00    
ค่าตอบแทน 289,000.00       34,440.00         35,500.00        69,940.00         
ค่าใชส้อย 5,013,290.00    604,959.36       846,811.80      1,451,771.16    
ค่าวสัดุ 2,119,000.00    227,632.71       330,668.34      558,301.05       
ค่าสาธารณูปโภค 500,000.00       86,282.46         82,751.87        169,034.33       
ค่าครุภัณฑ์ 880,900.00       107,500.00       476,000.00      583,500.00       
ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง 992,600.00       1,800.00           -                   1,800.00           
รายจา่ยอืน่ 30,000.00         -                    -                   -                   
เงินอดุหนนุ 1,430,000.00    266,800.00       342,200.00      609,000.00       

รวมรายจ่าย 32,705,150.00 6,273,410.53   6,936,532.01  13,209,942.54 
รายรับ
ภาษีอากร 254,000.00       -                    151,312.82      151,312.82       
ค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนญุาต 293,300.00       78,198.83         96,125.56        174,324.39       
รายได้จากทรัพยสิ์น 201,200.00       48,816.57         103,132.28      151,948.85       
รายได้เบ็ดเตล็ด 55,800.00         -                    100.00             100.00              
รายได้จากทุน 10,000.00         -                    -                   -                   
ภาษีจดัสรร 15,120,000.00  3,156,094.60     4,872,597.06    8,028,691.66    
เงินอดุหนนุท่ัวไป 16,770,850.00  8,959,102.00     546,781.00      9,505,883.00    

รวมรายรับ 32,705,150.00 12,242,212.00 5,770,048.72  18,012,260.72 
รายรับสูงกวา่หรือต่่ากวา่รายจ่าย 5,968,801.47    1,166,483.29-  4,802,318.18   

รายจ่ายจากเงินงบประมาณ
รายการ/หมวด ประมาณการ

รายงานงบแสดงผลการด่าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ต้ังแต่วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวนัที่ 31 มีนาคม 2561

ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 2 ไตรมาส
รายจ่าย
งบกลาง 10,954,140.00  2,613,727.00     2,577,910.00    5,191,637.00    
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,052,720.00    513,180.00       513,180.00      1,026,360.00    
เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 8,213,500.00    1,892,460.00     1,915,260.00    3,807,720.00    
ค่าตอบแทน 309,000.00       50,958.50         67,600.00        118,558.50       
ค่าใชส้อย 5,263,290.00    845,649.49       1,073,118.81    1,918,768.30    
ค่าวสัดุ 2,048,000.00    211,025.17       381,560.28      592,585.45       
ค่าสาธารณูปโภค 520,000.00       102,809.13       95,648.47        198,457.60       
ค่าครุภัณฑ์ 891,900.00       59,310.00         611,453.00      670,763.00       
ค่าท่ีดินและส่ิงกอ่สร้าง 992,600.00       4,498,000.00     804,510.00      5,302,510.00    
รายจา่ยอืน่ 30,000.00         -                    -                   -                   
เงินอดุหนนุ 1,430,000.00    509,480.00       163,211.38      672,691.38       

รวมรายจ่าย 32,705,150.00 11,296,599.29  8,203,451.94  19,500,051.23 
รายรับ
ภาษีอากร 254,000.00       19,762.55         13,238.80        33,001.35         
ค่าธรรมเนยีม ค่าปรับ และใบอนญุาต 293,300.00       49,943.07         57,748.12        107,691.19       
รายได้จากทรัพยสิ์น 201,200.00       48,262.73         91,372.63        139,635.36       
รายได้เบ็ดเตล็ด 55,800.00         - - -
รายได้จากทุน 10,000.00         - - -
ภาษีจดัสรร 15,120,000.00  3,790,925.71     5,420,379.37    9,211,305.08    
เงินอดุหนนุท่ัวไป 16,770,850.00  3,239,589.00     2,825,766.00    6,065,355.00    
เงินอดุหนนุระบุวตัถปุระสงค์/เฉพาะกจิ - - 79,800.00        -

รวมรายรับ 32,705,150.00 7,148,483.06    8,488,304.92  15,556,987.98 
รายรับสูงกวา่หรือต่่ากวา่รายจ่าย 4,148,116.23-    284,852.98     3,943,063.25-   

รายงานงบแสดงผลการด่าเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ต้ังแต่วนัที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด ประมาณการ
รายจ่ายจากเงินงบประมาณ
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ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 20 100 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 100 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65 65 100 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง       10 10  
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10  
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10  
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5  
 3.5 กลยุทธ์        5 5  
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5  
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5  
 3.8 แผนงาน       5 5  
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5  
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4  

รวมคะแนน  100 100 100 
 
  พบว่าประเด็นข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การวิเคราะห์
สภาวการณ์และศักยภาพ และยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด 20 / 15 / 65 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100                
ของคะแนนในทุกประเด็น และคิดเป็นร้อยละ 100 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  ทั้งนี้ การกําหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง มีการนําข้อมูลสภาพทั่วไป และ
ข้อมูลพื้นฐาน นํามาวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที่ ซึ่งครอบคลุมในการใช้เป็นข้อมูลในการกําหนดยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง เพ่ือ
นําไปสู่การจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องครบถ้วน 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
 รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 

20    

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ํา ลักษณะของไม้/ปุาไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวน
ประชากร  และ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจํ า นวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การ
บริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ํา) 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

1.6 ข้อมู ล เกี่ ย วกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจําปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษา
ถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่น ๆ 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ํ า  ปุ า ไ ม้  ภู เ ข า  คุ ณ ภ า พ ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

1.8 การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 2 100 ข้อมูลครบถ้วน เป็นปัจจุบัน 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทํา 
ร่ วมตั ดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสําหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมดแดง 

3 3 100 มีการจัดประชุมประชาคมใน
ระดับหมู่บ้าน/ตําบล ครบ
ทุ ก พื้ น ที่  โ ด ย ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
ประชุมครบตามสัดส่วนการ
ป ร ะ ชุ ม ที่ กํ า ห น ด  แ ล ะ
ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ 
ร่ ว มต ร ว จส อบ  ร่ ว ม รั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ไขปัญหา
อย่างแท้จริง 

รวม 20 20 100  
   
   สรุปผลการประเมิน ในด้านข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐาน ขององค์การบริหารส่วนตําบล
มดแดง ซึ่งได้ตรวจสอบจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. 2561 – 2564 นั้น ข้อมูลดังกล่าวมีความครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน และแสดงถึงท่ีมาของข้อมูลอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นจริงเชื่อถือได้ สามารถนําข้อมูลดังกล่าว
มาประกอบการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหมู่บ้าน/ชุมชนได้เป็นอย่างดี 
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  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 2.1 การวิ เ คราะห์ที่ ค รอบคลุมความ

เชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเช่ือมโยง
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 
4.0  

2 2 100 มีการเชื่อมโยงกันของ
ยุทธศาสตร์ของ อปท. กับ
ยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

1 1 100 อบต.มดแดง ดาํเนินการ
ออกใบอนุญาตปลูกสร้าง 
ต่อเติม รื้อถอนอาคาร ทําให้
การก่อสร้างได้มาตรฐาน
ปลอดภัย มั่นคง แข็งแรง 
ตลอดจนการควบคุมการ
ออกใบอนุญาตให้ขุดดินถม
ดิน เพื่อลดผลกระทบต่อ
พื้นที่ข้างเคียง 

2.3 การวิ เคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี  จารีต ประเพณี วัฒนธรรม                
ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

2 2 100 มีการนําข้อมลูจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง               
เพื่อประกอบการวิเคราะห์
อย่างรอบด้าน 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

2 2 100 มีการนําข้อมลูจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง               
เพื่อประกอบการวิเคราะห์
อย่างรอบด้าน 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ธ ร ร ม ช า ติ ต่ า ง  ๆ  ท า ง ภู มิ ศ า ส ต ร์ 
กระบวนการหรือสิ่งท่ีเกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 2 100 มีการนําข้อมลูจาก
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง               
เพื่อประกอบการวิเคราะห์
อย่างรอบด้าน 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดําเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ                
T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 100 มีการวิเคราะห์ศักยภาพ 
ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การบริหารจดัการ 
และด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมอย่าง
ครบถ้วน 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนําเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกําหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 2 100 มีการประเมินสถานการณ์
สภาพแวดล้อม เพื่อกําหนด
ขอบข่ายและปรมิาณของ
ปัญหา ตลอดจนการ
คาดการณ์แนวโน้มในการ
แก้ไขปัญหาในอนาคต 

2.8 สรุปผลการดําเนินงานตามงบประมาณ
ที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2560 เช่น 
ส รุ ป ส ถ า น ก า ร ณ์ ก า ร พัฒน า  ก า ร ตั้ ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การ
ประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติ ในเ ชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิง
คุณภาพ 

2 2 100 มีการสรุปผลการดําเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560 ในเชิง
ปริมาณ และเชิงคุณภาพ
ครบถ้วน 

2.9 ผลที่ ได้ รับจากการดํ า เนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผล
ที่ได้รับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และสรุป
ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 100 มีการสรุปผลการดําเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 – 2560 อย่าง
ครบถ้วน 

รวม 15 15 100  
   
   จากการตรวจสอบการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์จังหวัด รวมถึงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก
พ้ืนที่ที่จะดําเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาของตําบลมดแดง ตลอดจนการแสดงผลการดําเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2560 ที่ผ่านมา มีการแสดงผลกระทบ ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานเพ่ือกําหนด
แนวทางในการแก้ไขปัญหาการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป ข้อมูลดังกล่าวมีความเชื่อมโยงสอดคล้อง ชัดเจน 
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ตําบลมดแดงสอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา              
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมดแดง และเช่ือมโยง              
หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

10 10 100 ตรวจสอบการความ
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ของ อปท. ตามแบบ ยท.01 
มีความเช่ือมโยง สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 
นําไปสู่การกําหนด 
เปูาประสงค์ กลยุทธ์ 
แผนงาน ผลผลติ/โครงการ 
เพื่อใช้เป็นแนวทางการ
พัฒนาพ้ืนท่ีตําบลมดแดง 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด สอดคล้องและ
เ ช่ื อ ม โ ย ง กั บ สภ าพสั ง ค ม  เ ศ รษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์
จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

10 10 100 ตรวจสอบการความ
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
ของ อปท. ในเขตจังหวัด
ตามแบบ ยท.01 มีความ
เชื่อมโยง สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

3.3 ยุทธศาสตร์จั งหวัดสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ 
Thailand 4.0 

10 10 100 ตรวจสอบการความ
เชื่อมโยงของยุทธศาสตร์
จังหวัดสุพรรณบรุี ตาม      
แบบ ยท.01 มคีวาม
เชื่อมโยง สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่ 
อบต.มดแดง ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึง
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพที่ เป็นลักษณะเฉพาะของ 
อบต.มดแดง และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น 

5 5 100 วิสัยทัศน์ขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลมดแดง แสดงออก
ถึงความต้องการที่จะบรรลุ
ถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพของท้องถิ่น และมี
ความสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องทําตามอํานาจหน้าท่ีของ อบต.มดแดง
ที่จะนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้
เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการให้
บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100 องค์การบริหารส่วนตําบล
มดแดง มีการกาํหนด                  
กลยุทธ์เพื่อนําไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์อย่างชัดเจน 

3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 100 เปูาประสงค์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมดแดง มี
ความสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่
กําหนดอย่างชัดเจน 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ของ อบต.            
มดแดง ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง            
ที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100 มีการกําหนดจุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ ที่จะนําไปสู่
ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร์
อย่างชัดเจน 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กําหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ของ  อบต.             
มดแดง ที่มีความชัดเจน นําไปสู่การจัดทํา
โครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น
สี่ปี โดยระบุแผนงานและความเช่ือมโยง
ดังกล่าว 

5 5 100 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
ในอนาคตขององค์การ
บริหารส่วนตําบลมดแดง มี
ความชัดเจนและเช่ือมโยง
กับ เปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่า
เปูาหมาย กลยุทธ์ นําไปสู่
การจัดทําโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเ ช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่นําไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวดัและยุทธศาสตร์ของ อบต.มดแดง 

5 5 100 มีความเช่ือมโยงในภาพรวม
ของยุทธศาสตร์ อปท.กับ
ยุทธศาสตร์ระดับมหภาคมี
ความเชื่อมโยง ชัดเจน 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ
นําไปสู่การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5 5 100 ผลผลติ/โครงการ มีการ
กําหนดเป็นชุดอันหนึ่งอัน
เดียว นไปสู่การจัดทํา
โครงการเพื่อพัมนาท้องถิ่น
อย่างถูกต้องและครบถ้วน 

รวม 65 65 100  
   
   จากการประเมินยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง นั้นจะเห็นได้ว่ามีความ
สอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค อันนําไปสู่การกําหนดเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ สําหรับการจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี เพ่ือพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาความต้องการของประชาชนในพ้ืน ตลอดจนการพัฒนาในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติอย่าง
ชัดเจน ครบถ้วน 
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
 ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2560 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 90 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       

เชิงปริมาณ  
10 9 90 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       
เชิงคุณภาพ  

10 9 90 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 100 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60 57 95 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5  
 5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5  
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 5  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 5  
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5  

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5  
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5  
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 5  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5  
 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 2  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5  
รวมคะแนน  100 94 94 

 

  1) พบว่าประเด็นที่ 4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 10 คะแนน คิดเป็น
ร้อยละ 100 ของคะแนนในประเด็นที่ 4 และคิดเป็นร้อยละ 10 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  เนื่องจากมีการกําหนดยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง และ
มีการกําหนดแผนงานที่จะดําเนินการได้ครอบคลุมและมีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา/ความต้องการในพ้ืนที่ 
  2) พบว่าประเด็นที่ 5 โครงการพัฒนา ได้คะแนนต่ําสุด 57 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95 ของ
คะแนนในประเด็น 5 และคิดเป็นร้อยละ 57 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
  เนื่องจากการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) ในบางโครงการไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ ขาดความชัดเจน 
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  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลมดแดงในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทํายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 100 มีการวิเคราะห์ SWOT เพื่อ
ประเมินสถานการณ์ปัจจัย
ภายนอกและภายในพื้นที่ 
โดยมีการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
และด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม ครบทุก
ด้าน 

รวม 10 10 100  

   
  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
นํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมาย
เอาไว้หรือไม่จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่
ได้กําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อํานาจหน้าที่ท่ีได้กําหนดไว้ 

10 10 100 มี ก า รวั ด ผล เ ชิ งป ริ ม าณ 
จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่
ดํ า เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น 
ต ล อ ด จ น จํ า น ว น ที่ ไ ม่
สามารถดําเนินการได้ 

2.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โ ค ร ง ก า ร ที่ ดํ า เ นิ น ก า ร ใ น        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 10 100 มีการวิเคราะห์ผลกระทบ
โครงการที่ดําเนินการในเชิง
ปริมาณ 

รวม 20 20 100  
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  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3 . 1  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคต่ าง  ๆ  มาใ ช้ เพื่ อวั ดว่ าภารกิ จ 
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดําเนินการ
ในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอํานาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดําเนินการต่าง ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวั ตถุประสงค์และเปู าหมายของ
แผ น กา ร ปฏิ บั ติ ร า ชกา ร ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 10 100 มีการประเมินประสิทธิผล
ข อ ง แ ผ น พั ฒ น า ใ น เ ชิ ง
คุณภาพ 

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ดํ า เนินการในเ ชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

10 10 100 มีการวิเคราะห์ผลกระทบ
โครงการที่ดําเนินการในเชิง
คุณภาพ 

รวม 20 20 100  
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  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ จน
นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดย
ใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลั กการบู รณาการ  ( Integration)  กั บ
องค์ ก รปกครองส่ วนท้ อ งถิ่ นที่ มี พื้ นที่
ติดต่อกัน 

10 10 100 มีการวิเคราะห์แผนงาน งาน 
ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลมดแดง 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ  
ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน   
หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่ น       
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

10 10 100 มีการวิเคราะห์แผนงาน ที่
ส อดคล้ อ งกั บกา รแก้ ไ ข
ปัญหาความยากจนตามหลัก
ป รั ช ญ า ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ
พอเพียง 

รวม 20 20 100  
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 60    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและดําเนินการเพื่อให้การพัฒนา
บรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่กําหนดไว้  ช่ือโครงการมีความ
ชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจ
ได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 8.33 โครงการพัฒนามีช่ือ
โครงการและวัตถุประสงค์
ชัดเจนเป็นไปตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์การบริหารส่วนตําบล
มดแดง 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน (clear objective) 
โครงการต้องกําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 8.33 วัตถุประสงค์โครงการชัดเจน
สอดคล้องกับหลักการและ
เหตุผล วิธีการดําเนินงาน 

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้ เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจํานวนเท่าไร  กลุ่มเปูาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย  
พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทําที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คื อกลุ่ ม เปู าหมายของ โครงการ  หาก
กลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่ า ใครคื อกลุ่ ม เปู าหมายหลัก  ใครคื อ
กลุ่มเปูาหมายรอง 

5 4 6.67 เปูาหมาย หรือผลผลิตของ
โครงการค่อนข้างความ
ชัดเจน นําไปสู่การต้อง
งบประมาณ 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 5 8.33 โครงการมคีวามสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
(4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จและสั งคมอย่ าง เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 5 8.33 เปูาหมายของโครงการมีความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5 .6  โ ค ร งก า ร มี ค ว ามสอดคล้ อ งกั บ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ ยนโครงสร้ าง เศรษฐกิจ  ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทําน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี  ความคิดสร้ างสรรค์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 3 5.00 โครงการค่อนข้างสอดคล้อง
กับ Thailand 4.0  

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
กําหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กําหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

5 5 8.33 โครงการมคีวามสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ดําเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่ประชาชน
ดําเนินการเองหรือร่วมดําเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะ
ที่จะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจพอเพียง
ท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ํา) (LSEP) 

5 5 8.33 โครงการที่ อบต.
ดําเนินการก่อให้เกดิ
ความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน การพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึงหลักสําคัญ 5 ประการ
ในการจัดทําโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิผล 
(Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5 5 8.33 การใช้จ่าย
งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับ
เปูาหมาย ประหยดั 
มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล       มี
ความยุติธรรม และ
โปร่งใส 
เป็นไปตามระเบียบ 
กฎหมายหมายและ
หนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิ ธีการ
งบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับ
โครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกําหนดราคาและ
ตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์               มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าของการนําไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนา
ที่ปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 5 7.69 การประมาณการ
ราคาถูกต้องตามหลัก
วิธีการงบประมาณ 
ตามหลักวิชาการทาง
ช่าง หลักของราคา
กลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความ
โปร่งใสในการกําหนด
ราคาและตรวจสอบ
ได้ในเชิงประจักษ ์
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
มีก ารกําหนดดัชนี ชี ้วัด ผล งาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การกําหนดความพึงพอใจ 
การกําหนดร้อยละ การกําหนดอันเกิดจากผล
ของ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ที่ เ กิ ด ที่ สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ           
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 3 5.00 การกําหนดตัวช้ีวัด
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
แต่บางโครงการยังขาดความ
ชัดเจนในการตดิตามผล 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมีความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ
ดํ า เนินงานตามโครงการ (2 )  วัดและ
ประเมินผลระดับของความสําเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 8.33 ผลที่เกดิขึ้นตรงตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

รวม 60 55 91.64  
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561) 
  3.1 แผนงานที่ด าเนินการ 
    3.1.1 แผนงานการเกษตร 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปดินํ้า หมู่ท่ี 4 บริเวณที่นานายคนอง มณีวงษ์ ขนาด 0.80 เมตร 
จํานวน 11 ท่อน 
พร้อมก่อสร้าง 

ประตูปิด-เปิดนํ้า 

ขนาด 0.80 เมตร 
จํานวน 11 ท่อน 
พร้อมก่อสร้าง 

ประตูปิด-เปิดนํ้า 

51,300 51,000 100 100 

2 โครงการซ่อมแซมท่อระบายนํ้า หมู่ท่ี 1 โดยเปลี่ยนท่อ คสล. จํานวน 11 จุด ขนาด 0.80 เมตร 
จํานวน 65 ท่อน 

11 จุด 

ขนาด 0.80 เมตร 
จํานวน 65 ท่อน 

11 จุด 

550,000 161,000 100 100 

3 โครงการวัฒนธรรมชุมชนกับการอนุรักษ์และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมของ อบต.มดแดง 

ปลูกต้นไม้ 
จํานวน 100 ต้น 

ปลูกต้นไม้ 
จํานวน 100 ต้น 

10,000 - 100 100 

4 โครงการฝึกอบรมการเพาะเชื้อราบิวเวอร์เรีย เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการ 15 คน 

เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการ 15 คน 

20,000 - 100 100 

5 โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟางในครัวเรือน เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการ 15 คน 

เกษตรกรผู้เข้าร่วม
โครงการ 15 คน 

20,000 - 100 100 

 รวม 100 100 
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    3.1.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 โครงการรณรงค์การเฝูาระวังและปูองกันอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง บริเวณพื้นท่ีปุาชุมชน                 
ท่ีสาธารณะ บริเวณถนน
สาธารณะในตําบลมดแดง 

บริเวณพื้นท่ีปุาชุมชน                 
ท่ีสาธารณะ บริเวณถนน
สาธารณะในตําบลมดแดง 

3,000 3,000 100 100 

2 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย พนักงาน และประชาชนใน
พื้นท่ีตําบลมดแดง 

พนักงาน และประชาชนใน
พื้นท่ีตําบลมดแดง 

30,000 8,620 100 100 

3 โครงการฝึกอบรม “อัคคีภัยปูองกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท” เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในตําบลมดแดง 

เด็ก เยาวชน และประชาชน
ในตําบลมดแดง 

3,000 300 100 100 

4 โครงการรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนตําบลมดแดงและ
ผู้สัญจรไปมา 
 

ประชาชนตําบลมดแดงและ
ผู้สัญจรไปมา 
 

3,000 3,000 100 100 

5 โครงการปูองกันและเฝูาระวังเด็กจมนํ้าในช่วงเวลาปิดภาคเรียน เด็กและเยาวชน 30 คน เด็กและเยาวชน 30 คน 25,000 18,700 100 100 
6. โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (สาธารณภัย) ผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นท่ี

ตําบลมดแดง 
ผู้ประสบวาตภัย  
จํานวน 10 ครัวเรือน 

210,000 174,857 100 100 

 รวม 100 100 

    3.1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

- - - - - - - - 
- - - - - - - - 

 รวม - - 
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    3.1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 โครงการฝึกอบรมสตรีเรียนรู้การถนอมอาหาร ประชาชนตําบลมดแดง 
จํานวน 40 คน 

ประชาชนตําบลมดแดง 
จํานวน 40 คน 

20,000 4,480 100 100 

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตําบลมดแดง ประชาชนในพื้นท่ี 
ตําบลมดแดง 

ประชาชนตําบลมดแดง 
จํานวน 80 คน 

30,000 7,900 100 100 

 รวม 100 100 

    3.1.5 แผนงานงบกลาง 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุท่ีมีอายุครบ 
60 ปีขึ้นไป 

ผู้สูงอายุท่ีมีอายุครบ 
60 ปีขึ้นไป 

8,300,000 4,102,100 100 100 

2 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ คนพิการที่ขึ้นทะเบียน
ความพิการ 

คนพิการที่ขึ้นทะเบียน
ความพิการ 

1,200,000 593,600 100 100 

3 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ ผู้ปุวยเอดส์ท่ีขึ้น
ทะเบียนขอรับสวัสดิการ 

ผู้ปุวยเอดส์ท่ีขึ้น
ทะเบียนขอรับสวัสดิการ 

66,000 33,000 100 100 

4 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.มดแดง 

กองทุนหลักประกัน
สุขภาพ อบต.มดแดง 

100,000 100,000 100 100 

 รวม 100 100 
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    3.1.6 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 โครงการขอรับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียน ศพด. เด็กนักเรียน ศพด. 
จํานวน 47 คน 

470,000 78,020 100 100 

2 โครงการขอรับการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในเขตพื้นท่ีตําบลมดแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

นักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ. / ศพด. 

นักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ. / ศพด. 

900,000 249,059.58 100 100 

3 โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย เด็กนักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จํานวน 2 แห่ง 

จํานวนเด็กนักเรียน 
39 คน 

30,000 7,900 100 100 

4 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน) นักเรียนโรงเรียน
สังกัด สพฐ.ในพื้นท่ี

ตําบลมดแดง 

จํานวนเด็กนักเรียน 
59 คน 

30,000 6,670 100 100 

5 อุดหนุนส่วนราชการโรงเรียนสังกัด สพฐ. (ค่าอาหารกลางวัน) โรงเรียน สพฐ. 
จํานวน 4 แห่ง 

โรงเรียน สพฐ. 
จํานวน 4 แห่ง 

1,600,000 509,480 100 100 

6 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศพด.อบต.มดแดง) ครู นักเรียน และผู้ท่ี
เกี่ยวข้องใน ศพด. 

นักเรียน 25 คน 
ครู 2 คน 

แม่บ้าน 1 คน 
เจ้าหน้าท่ี 3 คน 

30,000 14,310.99 100 100 

7 โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จํานวน 1 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จํานวน 1 แห่ง 

100,000 84,510 100 100 

8 โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กนักเรียน ศพด. เด็กนักเรียน 47 คน 2,000 0 100 100 
9 โครงการโตไปไม่โกง เด็กนักเรียน ศพด. เด็กนักเรียน 47 คน 5,000 0 100 100 

10 โครงการสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรค เด็กนักเรียน ศพด. เด็กนักเรียน 47 คน 2,000 0 100 100 
11 โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย เด็กนักเรียน ศพด. เด็กนักเรียน 47 คน 10,000 0 100 100 

 รวม 100 100 
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     3.1.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แปลงที่ดินในเขตตําบล
มดแดง 

แปลงที่ดินในเขตตําบล
มดแดง 

400,000 162,000 100 100 

2 โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตามสายการปฏิบัติ ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
และพนักงานส่วนตําบล 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา
และพนักงานส่วนตําบล 

500,000 201,104 100 100 

3 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
พนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจ้าง 

200,000 145,400 100 100 

4 โครงการวันแม่แห่งชาติ ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
ตําบลมดแดง 

ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
ตําบลมดแดง 

10,000 2,100 100 100 

5 โครงการจัดซ้ือพร้อมติดตั้งเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ติดรถยนต์ ติดตั้งรถยนต์ส่วนกลาง 
ทะเบียน กข 5918 
สพ จํานวน 1 ชุด 

ติดตั้งรถยนต์ส่วนกลาง 
ทะเบียน กข 5918 
สพ จํานวน 1 ชุด 

30,000 6,500 100 100 

6 โครงการบริการประชาชนจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ีและบริการประชาชนในวันหยุดฯ จํานวน 7 หมู่บ้าน จํานวน 7 หมู่บ้าน 20,000 14,280 100 100 
7 โครงการถมดินบริเวณที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง ขนาดพื้นท่ี 3 งาน 

69 ตารางวา 
ขนาดพื้นท่ี 3 งาน 

69 ตารางวา 
255,900 250,000 100 100 

8 โครงการติดผ้าม่านห้องประชุมสภา และห้องผู้บริหาร ห้องประชุม 6 ชุด 
ห้องผู้บริหาร 4 ชุด 

ห้องประชุม 6 ชุด 
ห้องผู้บริหาร 4 ชุด 

50,000 31,000 100 100 

9 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร 

ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
ตําบลมดแดง 

ทุกภาคส่วนในพื้นท่ี 
ตําบลมดแดง 

20,000 2,700 100 100 

10 โครงการฝึกอบรมธรรมะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงาน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงาน 

20,000 - 100 100 

11 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน 

พนักงานส่วนตําบลและ 
พนักงานจ้าง 

พนักงานส่วนตําบลและ 
พนักงานจ้าง 

20,000 - 100 100 

 รวม 100 100 
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    3.1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนินการ
จริง 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม บริเวณท่ีนานายมงคล ศรีสว่าง ถึง
บริเวณคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา หมู่ท่ี 2 

ระยะทางยาว 303 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

ช่วงท่ี 1 ยาว 97 เมตร   
          กว้าง 2.50 เมตร 
ช่วงท่ี 2 ยาว 153 เมตร 
          กว้าง 2.50 เมตร 

382,100 286,000. 100 82.50 

2 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกจากถนน คสล.เดิม คันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา 
ฝั่งตะวันตก บริเวณที่นานายอุดม ศรีวิเชียร ถึงถนนเลี่ยงเมืองสาย 357 หมู่ท่ี 2 

ระยะทางยาว 40 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 40 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

4,000 3,100 100 100 

3 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกบริเวณซอย 10 ถึงบ้านนายโสภา น่ิมนวล  
หมู่ท่ี 3 

ระยะทางยาว 270 เมตร 
กว้าง 2.30 เมตร 

ระยะทางยาว 270 เมตร 
กว้าง 2.30 เมตร 

20,800 16,000 100 100 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม หน้าร้านนางจิราพร ศิริพจน์ ถึง
บริเวณหน้าบ้านนางสาววัฒนา ดอกจันทร์ หมู่ท่ี 3 

ระยะทางยาว 127 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

ระยะทางยาว 127 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

150,000 145,000 100 100 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม  
บ้านนางสัมฤทธิ์ สังขวรรณ ถึงถนน คสล. ซอย 8 หมู่ท่ี 3 

ระยะทางยาว 105 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 105 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

150,000 142,000 100 100 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม  
บริเวณที่นา น.ส.ประไพ น่ิมนวล ถึงคลองทิ้งนํ้า  
บริเวณที่นานางโฉมยง หมู่ท่ี 3 

ระยะทางยาว 310 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

ช่วงท่ี 1 ยาว 130 เมตร   
          กว้าง 3.00 เมตร 
ช่วงท่ี 2 ยาว 180 เมตร 
          กว้าง 3.00 เมตร 

446,000 421,000. 100 100 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม  
บริเวณที่นานายคมกฤษ คล้ายวรรณ ถึงบ้าน 
นายสมพงษ์ ศรีสุวรรณ หมู่ท่ี 5 

ระยะทางยาว 130 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 94 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

195,000 127,000 100 72.30 

8 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากบ้านนายคะนอง มณีวงษ์ ถึงบ้านนาง
นงลักษณ์ ครุฑมีชัย หมู่ท่ี 5 

ระยะทางยาว 70 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

ระยะทางยาว 70 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

5,800 4,400 100 100 

9 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก  
จากถนนสายโพธ์ิพระยา-บ้านกล้วย ถึงท่ีนานายสนิท คล้ายวรรณ หมู่ท่ี 6 

ระยะทางยาว 850 เมตร 
กว้าง 2.30 เมตร 

ระยะทางยาว 850 เมตร 
กว้าง 2.30 เมตร 

65,700 51,000 100 100 
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     3.1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนินการ
จริง 

10 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกจากถนน คสล.เดิม บ้านนางบังเอิญ 
พวงดอกไม้ ถึงสี่แยกทางเข้าวัดศรีจันต์ หมู่ท่ี 6 

ระยะทางยาว 50 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

ระยะทางยาว 50 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

8,900 3,200 100 100 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากแยกบ้านนายสมคิด ล้อมวงษ์ ถึงแยกบ้าน 
นางลํายอง ชาวอุทัย หมู่ท่ี 6 

ระยะทางยาว 36 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 36 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

55,900 48,000 100 100 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม บ้านนางขันทอง เวชบุษกร  
ถึงบ้านนายประจวบ ศรีศักดา หมู่ท่ี 6 

ระยะทางยาว 100 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 100 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

150,000 135,000 100 100 

13 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกจากบ้านนายสํารวย ตู้แก้ว  
ถึงบ้านนายนภดล ทาวงษ์ หมู่ท่ี 7 

ระยะทางยาว 1,700 เมตร 
กว้าง 2.30 เมตร 

ระยะทางยาว 1,700 เมตร 
กว้าง 2.30 เมตร 

131,493 102,300 100 100 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ดงตาช้าง จากท่ีนานางซอย ทวนทอง ถึงคันบึงวังพลับ 
หมู่ท่ี 1 

ระยะทางยาว 320 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 320 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

480,000 436,000 100 100 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยางสายวังพลับเหนือ-ใต้  
ถึงท่ีนานายบุญเชิด สอดศรี หมู่ท่ี 5 

ระยะทางยาว 180 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

ระยะทางยาว 180 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

225,000 201,000 100 100 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณบ้านนางแหม่ม มังคุด  
ถึงบริเวณที่นานายมนตรี มังคุด หมู่ท่ี 5 

ระยะทางยาว 80 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 80 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

120,000 108,000 100 100 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนโพธ์ิพระยา-บ้านกล้วย  
ถึงบ้านนายจินดา แก้วเจริญ หมู่ท่ี 6 

ระยะทางยาว 68 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 68 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

150,000 91,000 100 100 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากท่ีนานายสมิต ตู้แก้ว  
ถึงท่ีนานายจําเนียร หนูทอง หมู่ท่ี 7 

ระยะทางยาว 940 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร 

ระยะทางยาว 270 เมตร 
กว้าง 4.00 เมตร 

500,000 483,000 100 28.72 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากท่ีนานายคะนอง มณีวงษ์  
ถึงท่ีนานายบรรจบ พงษ์เพ็ง หมู่ท่ี  4 

ระยะทางยาว 800 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

ระยะทางยาว 400 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

500,000 459,000 100 50 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม บ้านนางบังเอิญ พวงดอกไม้ 
ถึงบ้านนางลมโชย เทพวงษ์ หมู่ท่ี 6 

ระยะทางยาว 94 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 94 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

150,000 127,000 100 100 
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     3.1.8 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนินการ
จริง 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนโพธ์ิพระยา-บ้านกล้วย  
ถึงบ้านนายประคอง วงษ์เวียง หมู่ท่ี 6 

ระยะทางยาว 70 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 70 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

150,000 94,000 100 100 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากคันคลองส่งนํ้า 2 ซ้าย สองพี่น้อง  
ถึงท่ีนานายนิรันดร์ นวมทอง หมู่ท่ี 4 

ระยะทางยาว 365 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 365 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

500,000 496,000 100 100 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากท่ีนานายจํานง คณะโต  
ถึงท่ีนานายบรรจง นวมทอง หมู่ท่ี 1 

ระยะทางยาว 33 0 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 33 0 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

500,000 449,000 100 100 

24 โครงการปรับภูมิทัศน์โดยการขนย้ายดินและวัชพืช 
ริมถนนสายวังพลับเหนือ-วังพลับใต้ 

จํานวน 1 แห่ง จํานวน 1 แห่ง 25,200 21,000 100 100 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.บริเวณศาลาเอนกประสงค์ SML  
ถึงบริเวณที่นานางสุชิน วรรธนบูรณ์ 

ระยะทางยาว 1,050 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

ระยะทางยาว 200 เมตร 
กว้าง 2.50 เมตร 

1,400,000 233,000 100 19.04 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณที่นานายอํานาจ แก้วประหลาด ถึงบริเวณที่
นานายอํานาจ แก้วประหลาด หมู่ท่ี 6 

ระยะทางยาว 200 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

ระยะทางยาว 200 เมตร 
กว้าง 3.00 เมตร 

300,000 275,000 100 100 

     รวม 100 92.40 

     3.1.9 แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝูาระวังควบคุมปูองกันและแก้ปัญหา 
การระบาดโรคไข้เลือดออก ของ อบต.มดแดง 

การควบคุมการแพร่ระบาด
ของโรคไข้เลือดออก 

ลดการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

โดยการฉีดพ่นหมอกควัน 

30,000 3,499.30 100 100 

2 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้ารับรองพื้นท่ีปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าฯ สุนัขและแมวท่ีขึ้นทะเบียน  สุนัขและแมวท่ีขึ้น
ทะเบียน จํานวน 669 ตัว 

30,000 15,273.30 100 100 

 รวม 100 100 
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     3.1.10  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 โครงการเยาวชนใส่ใจความปลอดภัยในครัวเรือน เด็กและเยาวชน 
ในตําบลมดแดง 

เด็กและเยาวชน 
จํานวน 70 คน 

20,000 15,800 100 100 

2 โครงการกีฬาเยาวชนตําบลมดแดงต้านยาเสพติด เยาวชนในพื้นท่ี
ตําบลมดแดง 

ไม่มีผู้สมัคร 
เข้าแข่งขัน 

100,000 1,400 100 0 

3 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน เด็กและเยาวชน 
ในตําบลมดแดง 

เด็กและเยาวชน 
จํานวน 30 คน 

20,000 3,975 100 100 

4 โครงการเยาวชนร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะ เด็กและเยาวชน 
ในตําบลมดแดง 

เด็กและเยาวชน 
จํานวน 50 คน 

20,000 15,960 100 100 

5 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม (จริยธรรม ฝึกศีล สมาธิ ปัญญา เด็กนักเรียน สพฐ
และ ศพด. 

สพฐ จํานวน 28 คน 
ศพด.จํานวน 22 คน 

10,000 0 100 100 

6 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น เด็กนักเรียน ศพด. เด็กนักเรียน 25 คน 2,000 0 100 100 
 รวม 100 75 

      
     3.1.11  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับ โครงการ 
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง 

1 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจากศาลสามหลัง ถึงถนนเลี่ยงเมืองสาย 
357 และจากศาลสามหลัง ถึงบ้านนายจุน วงษ์จันทร์ หมู่ท่ี 5 

จํานวน 10 จุด จํานวน 10 จุด 200,000 163,211.38 100 100 

 รวม 100 100 
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4. การวิเคราะห์เชิงคณุภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 เมษายน 2561 – 30 กันยายน 2561) 

  4.1 แผนงานการเกษตร 
    4.1.1 โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ํา หมู่ที่ 4 บริเวณท่ีนานายคนอง มณีวงษ์  

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

ขนาด 0.80 เมตร จํานวน 11 ท่อน 
พร้อมก่อสร้าง ประตูปิด-เปิดนํ้า 

ขนาด 0.80 เมตร จํานวน 11 ท่อน 
พร้อมก่อสร้าง ประตูปิด-เปิดนํ้า 

51,300 51,000 สามารถระบายน้ําได้สะดวกขึ้น 100 100 

    4.1.2 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ํา หมู่ที่ 1 โดยเปลี่ยนท่อ คสล. จํานวน 11 จุด    
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

ขนาด 0.80 เมตร จํานวน 65 ท่อน 
11 จุด 

ขนาด 0.80 เมตร จํานวน 65 ท่อน 
11 จุด 

550,000 161,000 สามารถระบายน้ําได้สะดวกขึ้น 100 100 

    4.1.3 โครงการวัฒนธรรมชุมชนกับการอนุรักษ์และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ อบต.มดแดง     
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

ปลูกต้นไม้ จํานวน 100 ต้น ปลูกต้นไม้ จํานวน 100 ต้น 10,000 - จัดกิจกรรมร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่
ตําบลมดแดง จํานวน 100 ต้น 

100 100 
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    4.1.4 โครงการฝึกอบรมการเพาะเชื้อราบิวเวอร์เรีย    
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน 20,000 - เกษตรกรลดต้นทุนการผลิต 
ก้าวสู่การเกษตรชีวภาพ 

100 100 

    4.1.5 โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟางในครัวเรือน   
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 15 คน 20,000 - ประชาชนมีความรู้สามารถเพาะเห็ดฟาง 
ไว้รับประทานในครัวเรือนและจาํหน่าย 

100 100 

  
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

    4.2.1 โครงการรณรงค์การเฝูาระวังและปูองกันอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง    
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

บริเวณพื้นท่ีปุาชุมชน ท่ีสาธารณะ 
บริเวณถนนสาธารณะในตําบลมดแดง 

บริเวณพื้นท่ีปุาชุมชน ท่ีสาธารณะ  
บริเวณถนนสาธารณะในตําบลมดแดง 

3,000 3,000 เกิดความร่วมมือในการเฝูาระวังและ
ปูองกันอัคคีภัยในพื้นที ่

100 100 
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    4.2.2 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย    

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

พนักงาน และประชาชนในพื้นท่ี 
ตําบลมดแดง 

พนักงาน และประชาชนในพื้นท่ี 
ตําบลมดแดง 

30,000 8,620 ผู้ฝึกอบรมสามารถใช้อุปกรณ์ดับเพลิง 
ได้อย่างถูกวิธ ี

100 100 

    4.2.3 โครงการฝึกอบรม “อัคคีภัยปูองกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท”    
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ในตําบลมดแดง 

เด็ก เยาวชน และประชาชน 
ในตําบลมดแดง 

3,000 300 มีการปูองกันและตระหนักถึง 
สาเหตุของการเกิดอัคคีภัย 

100 100 

    4.2.4 โครงการรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์    
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

ประชาชนตําบลมดแดง 
และผู้สัญจรไปมา 

ประชาชนตําบลมดแดง 
และผู้สัญจรไปมา 

3,000 3,000 การใช้รถใช้ถนนในชว่งเทศกาลสงกรานต์ 
มีความปลอดภัย 

100 100 
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    4.2.5 โครงการปูองกันและเฝูาระวังเด็กจมน้ําในช่วงเวลาปิดภาคเรียน    
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

เด็กและเยาวชน 30 คน เด็กและเยาวชน 30 คน 25,000 18,700 เด็กและเยาวชน สามารถเอาชีวติรอด 
จากการจมน้ํา และช่วยเหลือผู้ประสบภัย

จากการจมน้ําได้อย่างถูกวิธี 

100 100 

    4.2.6 โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (สาธารณภัย)   
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

เด็กและเยาวชน 30 คน เด็กและเยาวชน 30 คน 210,000 174,857 ผู้ประสบภัยได้รบัความช่วยเหลอื 
และบรรเทาความเดือดร้อน 

100 100 
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  4.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
    4.3.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

จํานวน 19 เส้น 
ระยะทางยาว 5,608 เมตร 

จํานวน 19 เส้น 
ระยะทางยาว 3,446 เมตร 

6,504,000 4,756,000 ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน 100 86.98 

    4.3.2 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

จํานวน 6 เส้น 
ระยะทางยาว 2,980 เมตร 

จํานวน 6 เส้น 
ระยะทางยาว 2,980 เมตร 

236,693 180,000 ประชาชนมีความปลอดภัยในการใช้ถนน 100 100 

    4.3.3 โครงการปรับภูมิทัศน์โดยการขนย้ายดินและวัชพืชริมถนนสายวังพลับเหนือ-วังพลับใต้ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

จํานวน 1 แห่ง 
ระยะทางยาว 700 เมตร 

จํานวน 1 แห่ง 
ระยะทางยาว 700 เมตร 

25,200 21,000 ริมถนนมีภูมิทัศน์ที่เปน็ระเบียบเรียบร้อย 100 100 
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  4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
    4.4.1 โครงการฝึกอบรมสตรีเรียนรู้การถนอมอาหาร 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

ประชาชนตําบลมดแดง 
จํานวน 40 คน 

ประชาชนตําบลมดแดง 
จํานวน 40 คน 

20,000 4,480 ประชาชนรู้จักวิธีการถนอมอาหาร  
(การทําไข่เค็ม) ไว้รับประทาน 

และจําหนา่ย 

100 100 

   4.4.2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตําบลมดแดง 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

ประชาชนในพ้ืนท่ี 
ตําบลมดแดง 

ประชาชนตําบลมดแดง 
จํานวน 80 คน 

30,000 7,900 คนในชุมชนเกิดความสามัคค ี
และร่วมกันสบืสานวฒันธรรมประเพณี 

100 100 
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  4.5 แผนงานงบกลาง 

    4.5.1  โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป 8,300,000 4,102,100 ผู้สูงอายุที่อายุครบ 60 ปีขึ้นไปได้รับ
สวัสดิการในการยงัชีพอย่างทั่วถึง 

100 100 

    4.5.2  โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

คนพิการที่ขึ้นทะเบียนความพิการ คนพิการที่ขึ้นทะเบียนความพิการ 1,200,000 593,600 คนพิการได้รับสวัสดิการในการยังชีพ 100 100 

    4.5.3  โครงการจ่ายเบี้ยผู้ปุวยเอดส์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

ผู้ปุวยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียน 
ขอรับสวัสดิการ 

ผู้ปุวยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียน 
ขอรับสวัสดิการ 

66,000 33,000 ผู้ปุวยเอดส์ได้รบัสวสัดิการในการยังชีพ 100 100 
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    4.5.4  สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 

กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
องค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 

100,000 100,000 กองทุนหลักประกันสุขภาพได้รบัเงิน
สมทบกองทุนฯ เพื่อใช้เป็นงบประมาณใน
การบริการด้านสาธารณสุขแก่ประชาชน 

100 100 

  4.6 แผนงานการศึกษา 

    4.6.1  โครงการขอรับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัด อบต.มดแดง 

เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด 
อบต.มดแดง 

470,000 75,020 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับ
การส่งเสริมโภชนาการที่ด ี

100 100 

    4.6.2  โครงการขอรับการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนที่ตําบลมดแดง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
และศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 

นักเรียนโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
และศูนย์พฒันาเด็กเล็กฯ 

900,000 249,059.58 เด็กนักเรียนได้ดื่มนมที่มีคุณภาพ 
และเพียงพอต่อความต้องการ 

100 100 
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    4.6.3  โครงการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จํานวน 2 แห่ง 

เด็กนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จํานวน 39 คน 

30,000 7,900 เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ได้รับ 
การส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู ้

100 100 

    4.6.4  โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรียน) 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในพื้นที่ตาํบลมดแดง 

นักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในพื้นที่ตาํบลมดแดง 

จํานวน 59 คน 

3,000 6,670 นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อระบอบ 
การปกครองแบบประชาธปิไตย 

100 100 

    4.6.5  อุดหนุนส่วนราชการโรงเรียนสังกัด สพฐ. 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในพื้นที่ตาํบลมดแดง 

จํานวน 4 แห่ง 

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
ในพื้นที่ตาํบลมดแดง 

จํานวน 4 แห่ง 

1,600,000 509,480 โครงการอาหารกลางวนัของโรงเรียนได้รับ
การสนับสนนุค่าใช้จา่ยในการจัดจ้าง
ทําอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียน 

100 100 
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    4.6.6  โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ศพด.อบต.มดแดง) 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

ครู นักเรียน 
และผู้ทีเ่กี่ยวข้องใน ศพด. 

นักเรียน 25 คน / ครู 2 คน 
แม่บ้าน 1 คน / เจ้าหน้าท่ี 3 คน 

30,000 14,310.99 ก่อให้เกิดความรู้และความพร้อม 
ในการปูองกันและระงับอัคคีภัย 

100 100 

    4.6.7  โครงการปรับภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จํานวน 1 แห่ง 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จํานวน 1 แห่ง 

100,000 84,510 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม 100 100 

    4.6.8  โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จํานวน 47 คน 

2,000 - เด็กมีความกตัญญูกตเวที 
และระลึกถึงพระคุณแม ่

100 100 
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    4.6.9  โครงการโตไปไม่โกง 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จํานวน 47 คน 

5,000 - เด็กนักเรียนได้รับการปลูกฝัง 
ลักษณะนสิัยความซื่อสัตย ์

100 100 

    4.6.10 โครงการสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรค 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จํานวน 47 คน 

2,000 - เด็กนักเรียนมีสุขภาพแข็งแรง 
เจริญเติบโตสมวัย 

100 100 

    4.6.11 โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
 

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
จํานวน 47 คน 

10,000 - เด็กนักเรียนมีสุขภาพที่ด ี 100 100 
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  4.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
    4.7.1  โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

แปลงที่ดนิในเขตตําบลมดแดง แปลงที่ดนิในเขตตําบลมดแดง 
ดําเนินการแลว้เสร็จ 70% 

300,000 162,000 การจัดเก็บรายได้มปีระสิทธิภาพ 
มีข้อมูลครบถ้วน 

100 100 

    4.7.2  โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพตามสายการปฏิบัติ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ 
พนักงานส่วนตําบล 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ 
พนักงานส่วนตําบล 

500,000 201,104 การปฏิบัติงานพฒันาตามระเบยีบ 
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

100 100 

    4.7.3  โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ 
พนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจา้ง 

ผู้บริหาร/สมาชิกสภา/ 
พนักงานส่วนตําบล 
และพนักงานจา้ง 

200,000 145,400 บุคลากรในองค์กรมีการพัฒนาความรู้ 
และทักษะในการปฏิบัตงิาน 

100 100 
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    4.7.4  โครงการวันแม่แห่งชาติ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

ทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี 
ตําบลมดแดง 

ทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี 
ตําบลมดแดง 

10,000 2,100 การร่วมแสดงความจงรักภักด ี
และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

100 100 

    4.7.5  โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ติดรถยนต์ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

ติดตั้งรถยนต์ส่วนกลาง 
ทะเบียน กข 5918 สพ จํานวน 1ชุด 

ติดตั้งรถยนต์ส่วนกลาง 
ทะเบียน กข 5918 สพ จํานวน 1 ชุด 

30,000 6,500 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมีการ
ประชาสัมพนัธ์อย่างทัว่ถึง  

100 100 

    4.7.6  โครงการบริการประชาชนจัดเก็บภาษีนอกสถานที่และบริการประชาชนในวันหยุดราชการ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

จํานวน 7 หมู่บ้าน จํานวน 7 หมู่บ้าน 20,000 14,280 ก่อให้เกิดการเร่งรัดการจัดเก็บภาษีได้
ภายในกําหนด และเพิ่มเวลาในการ
ให้บริการ ทั้งในและนอกสถานที่  

100 100 
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    4.7.7  โครงการถมดินบริเวณท่ีทําการองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

ขนาดพื้นท่ี 3 งาน 
69 ตารางวา 

ขนาดพื้นท่ี 3 งาน 
69 ตารางวา 

255,900 250,000 ปรับพื้นที่บริเวณที่ทาํการองค์การบริหาร 
ส่วนตาํบลมดแดง  

100 100 

    4.7.8  โครงการติดผ้าม่านห้องประชุมสภา และห้องผู้บริหาร 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

ห้องประชุม 6 ชุด 
ห้องผู้บริหาร 4 ชุด 

ห้องประชุม 6 ชุด 
ห้องผู้บริหาร 4 ชุด 

50,000 31,000 มีภูมิทัศน์ภายในทีส่วยงาน 
และปูองกันแสงแดด  

100 100 

    4.7.9  โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

ทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี 
ตําบลมดแดง 

ทุกภาคส่วนในพ้ืนท่ี 
ตําบลมดแดง 

20,000 2,700 การร่วมแสดงความจงรักภักด ี
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

100 100 
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    4.7.10 โครงการฝึกอบรมธรรมะ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงาน 

ผู้บริหาร สมาชิกสภา 
และพนักงาน 

20,000 - สร้างความตระหนักในการปฏบิตัิหน้าที่ 
ด้วยความโปร่งใส  

100 100 

    4.7.11 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชน 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

พนักงานส่วนตําบลและ 
พนักงานจ้าง 

พนักงานส่วนตําบลและ 
พนักงานจ้าง 

20,000 - บุคลากรผูป้ฏิบัติงานดีและมีคุณธรรม 
มีขวัญและกําลังใจในการปฏิบตัหิน้าที่  

100 100 
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  4.8 แผนงานสาธารณสุข 

    4.8.1 โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝูาระวังควบคุมปูองกันและแก้ปัญหาการระบาดโรคไข้เลือดออก ของ อบต.มดแดง 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

การควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 

ลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก 
โดยการฉีดพ่นหมอกควัน 

30,000 3,499.30 ลดการระบาดของโรคไข้เลือดออก 100 100 

    4.8.2 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้ารับรองพ้ืนที่ปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

บริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวท่ี
ขึ้นทะเบียน 

บริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวท่ีขึ้น
ทะเบียน จํานวน 669 ตัว 

30,000 15,273.30 ตําบลมดแดงปลอดโรคพิษสนุัขบ้า 100 100 
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  4.9 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

    4.9.1 โครงการเยาวชนใส่ใจความปลอดภัยในครัวเรือน 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

เด็กและเยาวชนในตําบลมดแดง เด็กและเยาวชน จํานวน 70 คน 20,000 15,800 เยาวชนสามารถดําเนินชีวิตพืน้ฐาน 
ในครัวเรือนอย่างปลอดภัย 

100 100 

    4.9.2 โครงการกีฬาเยาวชนตําบลมดแดงต้านยาเสพติด 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

เยาวชนในพ้ืนท่ีตําบลมดแดง ไม่มผีู้สมัครเข้าแข่งขัน 100,000 1,400 - 100 0 

    4.9.3 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

เด็กและเยาวชน 
ในตําบลมดแดง 

เด็กและเยาวชน 
จํานวน 30 คน 

20,000 3,975 เยาวชนสามารถประกอบอาชีพ 
หารายได้เสริมให้กับครัวเรือน 

100 100 
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    4.9.4 โครงการเยาวชนร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะ 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

เด็กและเยาวชน 
ในตําบลมดแดง 

เด็กและเยาวชน 
จํานวน 50 คน 

20,000 15,960 เยาวชนให้ความร่วมมือ 
ในการแก้ไขปัญหาขยะ 

100 100 

    4.9.5 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม (จริยธรรม ฝึกศีล สมาธิ ปัญญา) 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

เด็กนักเรยีน สพฐ. 
และเด็กนักเรยีน ศพด. 

เด็กนักเรยีน สพฐ. จํานวน 28 คน 
และเด็กนักเรยีน ศพด. จํานวน 22 คน 

10,000 - นักเรียนเติบโตเปน็ผู้ใหญ่ที่มีคุณธรรม 100 100 

    4.9.6 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 

ผลที่เกิดขึ้นจริง 
ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ดําเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

เด็กนักเรยีน ศพด. เด็กนักเรยีน 25 คน 2,000 - นักเรียนได้รับการสง่เสริมและเรียนรู้การ
อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

100 100 
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  4.10 แผนงานเคหะและชุมชน 

    4.10.1 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจากศาลสามหลัง ถึงถนนเลี่ยงเมืองสาย 357  
                                 และจากศาลสามหลัง ถึงบ้านนายจุน วงษ์จันทร์ หมู่ที่ 5 

เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ผลที่ไดจ้ริง 
ผลที่เกิดขึ้นจริง 

ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ดําเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

จํานวน 10 จดุ จํานวน 10 จดุ 200,000 163,211.38 ประชาชนมีความปลอดภัย 
ในการสัญจรไปมา 

100 100 
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 5. สรุปโครงการทั้งหมด (เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกันยายน 2561)  
  1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

1 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ํา หมู่ที่ 1 โดยเปลีย่นท่อ คสล. จํานวน 11 จุด 550,000 161,000 
2 โครงการก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ํา หมู่ที่ 4 บริเวณที่นานายคนอง มณีวงษ์ 51,300 51,000 
3 โครงการฝึกอบรมการปลูกพืชตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 20,000 5,600 
4 โครงการปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบา้น (กินอาหารให้เป็นยา) 15,000 5,500 
5 โครงการฝึกอบรมการทําการเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อความยั่งยืน 15,000 8,060 
6 โครงการฝึกอบรมการเพาะเช้ือราบิวเวอร์เรีย 20,000 - 
7 โครงการฝึกอบรมการเพาะเห็ดฟางในครัวเรือน 20,000 - 

รวม 691,300 231,160 
   
 
  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งทอ่งเที่ยว 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม บริเวณท่ีนานายมงคล ศรีสว่าง ถึง
บริเวณคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา หมู่ท่ี 2 

382,100 286,000. 

2 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกจากถนน คสล.เดิม คันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา 
ฝั่งตะวันตก บริเวณที่นานายอุดม ศรีวิเชียร ถึงถนนเลี่ยงเมืองสาย 357 หมู่ท่ี 2 

4,000 3,100 

3 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกบริเวณซอย 10 ถึงบ้านนายโสภา น่ิมนวล  
หมู่ท่ี 3 

20,800 16,000 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม หน้าร้านนางจิราพร ศิริพจน์ ถึงบริเวณ
หน้าบ้านนางสาววัฒนา ดอกจันทร์ หมู่ท่ี 3 

150,000 145,000 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม  
บ้านนางสัมฤทธิ์ สังขวรรณ ถึงถนน คสล. ซอย 8 หมู่ท่ี 3 

150,000 142,000 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม บริเวณท่ีนา น.ส.ประไพ น่ิมนวล ถึง
คลองทิ้งนํ้า บริเวณที่นานางโฉมยง หมู่ท่ี 3 

446,000 421,000. 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม บริเวณท่ีนานายคมกฤษ คล้ายวรรณ 
ถึงบ้านนายสมพงษ์ ศรีสุวรรณ หมู่ท่ี 5 

195,000 127,000 

8 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก จากบ้านนายคะนอง มณีวงษ์ ถึงบ้านนางนง
ลักษณ์ ครุฑมีชัย หมู่ท่ี 5 

5,800 4,400 

9 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุก  
จากถนนสายโพธ์ิพระยา-บ้านกล้วย ถึงท่ีนานายสนิท คล้ายวรรณ หมู่ท่ี 6 

65,700 51,000 

10 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกจากถนน คสล.เดิม บ้านนางบังเอิญ 
พวงดอกไม้ ถึงสี่แยกทางเข้าวัดศรีจันต์ หมู่ท่ี 6 

8,900 3,200 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากแยกบ้านนายสมคิด ล้อมวงษ์ ถึงแยกบ้าน 
นางลํายอง ชาวอุทัย หมู่ท่ี 6 

55,900 48,000 
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  2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค และแหล่งทอ่งเที่ยว (ต่อ) 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม บ้านนางขันทอง เวชบุษกร  
ถึงบ้านนายประจวบ ศรีศักดา หมู่ท่ี 6 

150,000 135,000 

13 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหินคลุกจากบ้านนายสํารวย ตู้แก้ว  
ถึงบ้านนายนภดล ทาวงษ์ หมู่ท่ี 7 

131,493 102,300 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ดงตาช้าง จากท่ีนานางซอย ทวนทอง ถึงคันบึงวังพลับ  
หมู่ท่ี 1 

480,000 436,000 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนลาดยางสายวังพลับเหนือ-ใต้  
ถึงท่ีนานายบุญเชิด สอดศรี หมู่ท่ี 5 

225,000 201,000 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณบ้านนางแหม่ม มังคุด  
ถึงบริเวณที่นานายมนตรี มังคุด หมู่ท่ี 5 

120,000 108,000 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนโพธ์ิพระยา-บ้านกล้วย  
ถึงบ้านนายจินดา แก้วเจริญ หมู่ท่ี 6 

150,000 91,000 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากท่ีนานายสมิต ตู้แก้ว  
ถึงท่ีนานายจําเนียร หนูทอง หมู่ท่ี 7 

500,000 483,000 

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากท่ีนานายคะนอง มณีวงษ์  
ถึงท่ีนานายบรรจบ พงษ์เพ็ง หมู่ท่ี  4 

500,000 459,000 

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.เดิม บ้านนางบังเอิญ พวงดอกไม้ 
ถึงบ้านนางลมโชย เทพวงษ์ หมู่ท่ี 6 

150,000 127,000 

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนโพธ์ิพระยา-บ้านกล้วย  
ถึงบ้านนายประคอง วงษ์เวียง หมู่ท่ี 6 

150,000 94,000 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากคันคลองส่งนํ้า 2 ซ้าย สองพี่น้อง  
ถึงท่ีนานายนิรันดร์ นวมทอง หมู่ท่ี 4 

500,000 496,000 

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากท่ีนานายจํานง คณะโต  
ถึงท่ีนานายบรรจง นวมทอง หมู่ท่ี 1 

500,000 449,000 

24 โครงการปรับภูมิทัศน์โดยการขนย้ายดินและวัชพืช 
ริมถนนสายวังพลับเหนือ-วังพลับใต้ 

25,200 21,000 

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน คสล.บริเวณศาลาเอนกประสงค์ SML  
ถึงบริเวณที่นานางสุชิน วรรธนบูรณ์ 

1,400,000 233,000 

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบริเวณที่นานายอํานาจ แก้วประหลาด ถึงบริเวณที่นา
นายอํานาจ แก้วประหลาด หมู่ท่ี 6 

300,000 275,000 

27 อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะจากศาลสามหลัง ถึงถนนเลี่ยงเมืองสาย 357 
และจากศาลสามหลัง ถึงบ้านนายจุน วงษ์จันทร์ หมู่ท่ี 5 

200,000 163,211.38 

28 โครงการวัฒนธรรมชุมชนกับการอนุรักษ์และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของ อบต.มดแดง 

10,000 - 

รวม 6,975,893 5,120,211.38 
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  3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

1 โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝูาระวังควบคุมปูองกันและแก้ปัญหา 
การระบาดโรคไข้เลือดออก ของ อบต.มดแดง 

30,000 3,499.30 

2 โครงการรณรงค์ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้ารับรองพื้นท่ีปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าฯ 30,000 15,273.30 
3 โครงการรณรงค์การเฝูาระวังและปูองกันอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง 3,000 3,000 
4 โครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (สาธารณภยั) 210,000 209,657 
5 โครงการฝึกอบรม “อัคคภีัยปูองกันได้ ต้องใส่ใจไม่ประมาท” 3,000 300 
6 โครงการรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุชว่งเทศกาลปีใหม ่ 3,000 3,000 
7 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปูองกนัและบรรเทาสาธารณภยั 30,000 8,620 
8 โครงการรณรงค์ปูองกันอุบัติเหตุชว่งเทศกาลสงกรานต ์ 3,000 3,000 
9 โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจห่วงใยผู้พิการ 1,000 200 

10 โครงการ อบต.มดแดงร่วมใจดูแลผู้สูงอาย ุ 1,000 200 
11 โครงการฝึกอบรมสตรีเรียนรู้การถนอมอาหาร 20,000 4,480 
12 โครงการเวทีประชาคมหมู่บ้านเพือ่พัฒนาท้องถิ่นและชุมชน 12,000 3,531 
13 โครงการส่งเสริมความรู้เกีย่วกับกระบวนการมีส่วนร่วมในการจดัทําแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ปี และทบทวนการจัดทําแผนชุมชน 
20,000 8,870 

14 โครงการประชุมประชาคมตาํบล 3,000 - 
15 โครงการส่งเสริมกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุตําบลมดแดง 30,000 7,900 
16 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,300,000 8,271,300 
17 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ 1,200,000 1,172,000 
18 โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 66,000 66,000 
19 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 100,000 100,000 
20 โครงการปูองกันและเฝาูระวังเด็กจมน้ํา ในช่วงเวลาปิดภาคเรยีน 25,000 18,700 

รวม 10,090,000 9,899,530.60 
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  4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

1 โครงการปรับภูมิทัศนศ์ูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 100,000 84,510 
2 โครงการพัฒนาการเรยีนรู้ของเด็กปฐมวัย 110,000 7,900 
3 โครงการประชาธิปไตยในโรงเรียน (สภานักเรยีน) 30,000 6,670 
4 โครงการขอรับการสนบัสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 470,000 240,680 
5 โครงการฝึกอบรมซ้อมแผนปูองกนัและบรรเทาสาธารณภยั (ศพด. อบต.มดแดง 30,000 14,310.99 
6 โครงการเยาวชนใส่ใจความปลอดภัยในครัวเรือน 20,000 15,800 
7 โครงการขอรับการสนบัสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นท่ี

ตําบลมดแดงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
900,000 552,060.46 

8 โครงการกีฬาเยาวชนตําบลมดแดงต้านยาเสพติด 100,000 1,400 
9 อุดหนุนส่วนราชการโรงเรียนสังกัด สพฐ. (โครงการอาหารกลางวัน) 1,600,000 1,118,480 

10 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา (ค่าจดัการเรียนการสอน) 110,000 93,500 
11 โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับเยาวชน 20,000 3,975 
12 โครงการเยาวชนร่วมใจแกไ้ขปัญหาขยะ 20,000 15,960 
13 โครงการก่อสร้างเสาธง 3,000 1,800 
14 โครงการวันพ่อแห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,000 - 
15 โครงการวันแม่แห่งชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,000 - 
16 โครงการโตไปไมโ่กง 5,000 - 
17 โครงการสุขภาพแข็งแรงปลอดภัยจากโรค 2,000 - 
18 โครงการดูแลและส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย 10,000 - 
19 โครงการเข้าค่ายคณุธรรม (จริยธรรม ฝึกศลี สมาธิ ปัญญา) 10,000 - 
20 โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น 2,000 - 
21 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 30,000 - 

รวม 3,574,000 2,157,046.45 
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  5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน 

ล าดับ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

1 โครงการจดัทําแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 400,000 324,000 
2 โครงการบริการประชาชนจัดเก็บภาษีนอกสถานท่ีและบริการประชาชนใน

วันหยุดราชการ 
20,000 17,880 

3 โครงการส่งบุคลากรเข้ารบัการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพตามสายการปฏิบตัิ 500,000 491,268 
4 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 200,000 145,400 
5 โครงการวันแม่แห่งชาติ 10,000 2,100 
6 โครงการเพื่อปกปูองสถาบันสําคญัของชาติ 50,000 50,000 
7 โครงการจดัซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องเสียงประชาสัมพันธ์ตดิรถยนต ์ 30,000 6,500 
8 โครงการฝึกอบรมความรู้ทางกฎหมายทั่วไป 10,000 8,230 
9 โครงการถมดินบรเิวณที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลมดแดง 255,900 250,000 

10 โครงการติดผา้ม่านห้องประชุมสภาและห้องผู้บริหาร 50,000 31,000 
11 โครงการรวมใจภักดิ์ รักสามัคคี สดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดลุยเดช 
20,000 2,900 

12 โครงการเฉลิมพระเกยีรตสิมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกรู 

20,000 2,700 

13 โครงการสํารวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มตี่อการให้บริการของ  
อบต.มดแดง 

30,000 16,000 

14 โครงการฝึกอบรมธรรมะ 20,000 - 
15 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตําบลและพนักงานจ้างผูม้ีคุณธรรมและ

จริยธรรมในการปฏิบัตริาชการและให้บริการประชาชน 
20,000 - 

รวม 1,635,900 1,347,978 
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6.  สรุปรายการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตามแบบ ผด. 02/1 
  6.1 แผนงานบริหารทั่วไป 

ประเภท ล าดับที่ รายการ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ได้มา 
หมายเลขทะเบียน 

ราต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน 
ราคา 
รวม 

หน่วย 
งาน 

ครุภัณฑ์สํานักงาน 1 กระดานบอร์ดกํามะหยี่ ขนาด 120x150 ซม. ยี่ห้อ ตาต้า 21 ธ.ค. 60 407-61-0002 3,000.00 1 แผ่น 3,000.00 สป. 
 2 พัดลมส่ายรอบตัว ขนาด 18 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่นHE-C18M1(S) 21 ธ.ค. 60 432-61-0003-5 1,600.00 3 ตัว 4,800.00 สป. 
 3 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเลื่อน (บานกระจก) ขนาด 5 ฟุต 21 ธ.ค. 60 406-61-0104 5,500.00 1 ตู้ 5,500.00 สป. 
 4. ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด (มอก.)  21 ธ.ค. 60 406-61-0105-7 5,500.00 3 ตู้ 16,500.00 สป. 
 5 ตู้เหล็กเก็บเอกสานบานกระจกใส ขนาด W914xD457xH1830 cm 22 ธ.ค. 60 406-61-0108-9 5,500.00 2 ตู้ 11,000.00 กองคลัง 
 6 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนทึบทรงสูง ขนาด W914xD457xH183 cm 22 ธ.ค. 60 406-61-0110-11 5,000.00 2 ตู้ 10,000.00 กองคลัง 
 7 ตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจกทรงสูง                                         

ขนาด W914xD457xH1830 cm 
22 ธ.ค. 60 406-61-0112-113 5,000.00 2 ตู้ 10,000.00 กองคลัง 

 8 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด (มอก.)  22 ธ.ค. 60 406-61-0114-115 5,500.00 2 ตู้ 11,000.00 กองคลัง 
ครุภัณฑ์คอมฯ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ ACER พร้อมจอภาพ LCD 19.5 นิ้ว 28 ธ.ค. 60 416-61-0031 29,900.00 1 เครื่อง 29,900  

 2 เครื่องสํารองไฟ ยี่ห้อ CYBER POWER รุ่น BV1000 ขนาด 1 KVA 28 ธ.ค. 60 484-61-0017 5,800.00 1 เครื่อง 5,800.00 กองคลัง 
ครุภัณฑ์ไฟฟูาฯ 1 ชุดลูกข่ายเครื่องรับวิทยุ 22 ก.พ. 61 464-61-0022-28 68,000.00 7 ชุด 476,000.00 สป. 

 2 เครื่องขยายเสียง SURE รุ่น 2207F 5 ก.ย. 61 462-61-0008 2,800.00 1 เครื่อง 2,800.00 สป. 
 3 ไมโครโฟนแบบมีสาย DECON M 1-5 สายยาว 5 เมตร 5 ก.ย. 61 458-61-0002 1,000.00 1 ตัว 1,000.00 สป. 
 4 ลําโพงฮอร์น พร้อมยูนิต ขนาด 150 วัตต์ 5 ก.ย. 61 460-61-0001-4 675.00 4 ตัว 2,700.00 สป. 

ครุภัณฑ์งานบ้านฯ 1 ผ้าม่าน ขนาด 250 x 220 เซนติเมตร 15 ส.ค. 61 434-61-0001-4 3,600.00 4 ชุด 14,400.00 สป. 
 2 ผ้าม่าน ขนาด 96 x 190 เซนติเมตร 15 ส.ค. 61 434-61-0005-6 1,400.00 2 ชุด 2,800.00 สป. 
 3 ผ้าม่าน ขนาด 250 x 190 เซนติเมตร 15 ส.ค. 61 434-61-0007-9 3,600.00 3 ชุด 10,800.00 สป. 
 4 ผ้าม่าน ขนาด 190 x 190 เซนติเมตร 15 ส.ค. 61 434-61-0010 3,000.00 1 ชุด 3,000.00 สป. 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 621,000.00  
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 6.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ประเภท ล าดับที่ รายการ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ได้มา 
หมายเลขทะเบียน 

ราต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน 
ราคา 
รวม 

หน่วย 
งาน 

ครุภัณฑ์ 
เครื่องดับเพลิง 

1 เครื่องดับเพลิงหาบหาม ขนาด 70 แรงม้า 24 ก.ย. 61 474-61-0001 498,500.00 1 เครื่อง 498,500.00 สป. 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 498,500.00  
 
 6.3 แผนงานการศึกษา 

ประเภท ล าดับที่ รายการ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ได้มา 
หมายเลขทะเบียน 

ราต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน 
ราคา 
รวม 

หน่วย 
งาน 

ครุภัณฑ์สํานักงาน 1 พัดลมส่ายรอบตัว ขนาด 18 นิ้ว ยี่ห้อ Hatari รุ่นHE-C18M1(S) 26 เม.ย. 60 432-61-0006-13 1,390.00 8 ตัว 11,120.00 ศึกษา 
 2 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด (มอก.)  27 เม.ย. 61 406-61-0116-118 5,500.00 3 ตู้ 16,500.00 ศึกษา 
 3 โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ ขนาด W120xD60xH75 cm 27 เม.ย. 61 406-61-0113 2,500.00 1 ตัว 2,500.00 ศึกษา 
 4 โต๊ะเอนกประสงค์ขาพับได้ ขนาด W180xD60xH75 cm 27 เม.ย. 61 400-61-0114-115 1,600.00 2 ตัว 3,200.00 ศึกษา 
 5 เก้าอี้สํานักงาน ชนิดล้อ 5 แฉก มีท้าวแขน มีพิงหลัง ปรับสูงต่ําได้  27 เม.ย. 61 401-61-0496-497 3,000.00 2 ตัว 6,000.00 ศึกษา 

ครุภัณฑ์คอมฯ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ยี่ห้อ ACER รุ่น MP249-02-M 31 ส.ค. 61 416-61-0032 21,000.00 1 เครื่อง 21,000.00 ศึกษา 
ครุภัณฑ์โฆษณาฯ 1 โทรทัศน์ แอล อี ดี ขนาด 55 นิ้ว ยี่ห้อโซนี่ 8 มิ.ย. 61 456-61-0012 19,990.00 1 เครื่อง 19,990.00 ศึกษา 
ครุภัณฑ์ไฟฟูาฯ 1 เครื่องเสียงแบบเคลื่อนที่ ยี่ห้อ P10 PLUS 8” รุ่น MPJ-8 27 ส.ค. 61 464-61-0029 6,453.00 1 เครื่อง 6,453.00 ศึกษา 

 2 โทรโข่ง ยี่ห้อ PK 27 ส.ค. 61 478-61-001 2,000.00 1 ตัว 2,000.00 ศึกษา 
ครุภัณฑ์งานบ้านฯ 1 ผ้าม่าน ขนาด 150 x 165 เซนติเมตร 5 ก.ย. 61 434-61-0011-19 2,500.00 9 ชุด 22,500.00 ศึกษา 

 2 ผ้าม่าน ขนาด 254 x 165 เซนติเมตร 5 ก.ย. 61 434-61-0020-23 3,125.00 4 ชุด 12,500.00 ศึกษา 
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 123,763.00  
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 6.4 แผนงานเคหะและชุมชน 

ประเภท ล าดับที่ รายการ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ได้มา 
หมายเลขทะเบียน 

ราต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน 
ราคา 
รวม 

หน่วย 
งาน 

ครุภัณฑ์สํารวจ 1 เทปวัดระยะ ความยาว 100 เมตร 20 ส.ค. 61 077-61-0001 4,000.00 1 ชุด 4,000.00 กองช่าง 
 2 ล้อวัดระยะทาง 10 กิโลเมตร 20 ส.ค. 61 087-61-0002 7,000.00 1 ชุด 7,000.00 กองช่าง 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 11,000.00  
 
 
 6.5 แผนงานการเกษตร 

ประเภท ล าดับที่ รายการ 
วัน/เดือน/ปี 

ที่ได้มา 
หมายเลขทะเบียน 

ราต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวน 
ราคา 
รวม 

หน่วย 
งาน 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะฯ 

1 เรือท้องแบน ไฟเบอร์กลาส ขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์ 
และอุปกรณ์ประจําเครื่อง 

20 ก.ย. 61 029-61-0001 79,800.00 1 ลํา 79,800.00 สป. 

รวมงบประมาณทั้งสิ้น 79,800.00  
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 
1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
  1.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตร 
       1) จํานวนโครงการทั้งสิ้น 9 โครงการ 
       2) จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 7 โครงการ 
       3) จํานวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 2 โครงการ 
       4) จํานวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ 0 โครงการ 
  1.1.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ  
                                     สาธารณูปโภคและแหล่ง  ท่องเที่ยว 
       1) จํานวนโครงการทั้งสิ้น 32 โครงการ 
       2) จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 28 โครงการ 
       3) จํานวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 3 โครงการ 
       4) จํานวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ 1 โครงการ 
  1.1.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       1) จํานวนโครงการทั้งสิ้น 25 โครงการ 
       2) จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 20 โครงการ 
       3) จํานวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 3 โครงการ 
       4) จํานวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ 2 โครงการ 
  1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม 
       1) จํานวนโครงการทั้งสิ้น 24 โครงการ 
       2) จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 21 โครงการ 
       3) จํานวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 2 โครงการ 
       4) จํานวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ 1 โครงการ 
  1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน 
       1) จํานวนโครงการทั้งสิ้น 16 โครงการ 
       2) จํานวนโครงการที่ดําเนินการแล้วเสร็จ 15 โครงการ 
       3) จํานวนโครงการที่ไม่ได้อนุมัติงบประมาณ 1 โครงการ 
       4) จํานวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการ 0 โครงการ 
 
   สรุปผลรวมทั้ง 5 ยุทธศาสตร์    จ านวน 106 โครงการ 
   ด าเนินการแล้วเสร็จ   จ านวน   91 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 85.85 
   ยังไม่ได้อนุมัติงบประมาณ   จ านวน   11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 10.38 
   อนุมัติงบประมาณแล้วแต่ไม่ได้ด าเนินการ จ านวน     4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ   3.77 
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1.3 การเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตร์ 
งบปกติ เงินสะสม งบอุดหนุนเฉพาะกิจ/งบอ่ืนๆ รวม 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 
 

231,160.00 1.23 - - - - 231,160.00 1.13 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ  
    สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเที่ยว 

1,273,211.38 6.79 3,847,000.00 20.51 - - 5,120,211.38 27.30 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต  
    และสร้างความ  ปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน 

9,880,830.60 52.68 - - 18,700.00 
(งบกองทุน สปสช.อบต.มดแดง) 

0.10 
 

9,899,530.60 52.78 

4. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา การกีฬา  
    ศาสนาและวัฒนธรรม 

2,157,046.45 11.50 - - - - 2,157,046.45 11.50 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร 
    และการบริการประชาชน 

1,347,978.00 7.19 - - - - 1,347,978.00 7.19 

 

รวม 14,890,226.43 79.39 3,847,000.00 20.51 18,700.00 0.10 18,755,926.43 100 

 
หมายเหตุ   งบประมาณรายจ่าย (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – เดือนมีนาคม 2561)   จํานวน   6,553,215.88 บาท 
  งบประมาณรายจ่าย (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 – เดือนกันยายน 2561) จํานวน 12,202,710.55 บาท     
  รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น      จํานวน 18,755,926.43 บาท  
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1.4 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงนิอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์และอุดหนุนทั่วไป ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

โครงการ 
ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จ 

อยู่ในระหว่าง 
การด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายไป 

1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (จัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์)  - - 79,800.00 79,800.00 
2. เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)  - - 8,190,000.00 8,271,300.00 
3. เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพคนพิการ)  - - 1,017,600.00 1,172,000.00 
4. เงินอุดหนุนทั่วไป (เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์)  - - 64,500.00 66,000.00 
5. เงินอุดหนุนทั่วไป (อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียน สพฐ.)  - - 1,145,000.00 1,118,480.00 
6. เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ)  - - 259,900.00 240,680.00 
7. เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าจัดการเรียนการสอน)  - - 93,500.00 93,500.00 
8. เงินอุดหนุนทั่วไป (ค่าอาหารเสริม (นม) สพฐ.และศพด.)  - - 662,070.00 510,211.66 
9. เงินอุดหนุนทั่วไป (เงินเดือนครู)  - - 783,900.00 715,200.00 
10. เงินอุดหนุนทั่วไป (อุดหนุนเอกชน โครงการตามพระราชดําริด้านสาธารณสุข) - -  140,000.00 - 
11. เงินอุดหนุนทั่วไป (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ)  - - 23,604.00 15,276.30 

รวม    12,459,874.00 12,282,447.93 
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  1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
  1.2.1 เปูาหมายจํานวนผู้ เข้าร่วมโครงการ และกลุ่มเปูาหมาย มีผลของการดําเนินการ               
โดยผู้เข้าร่วมโครงการตรงตามกลุ่มเปูาหมายและจํานวนครบถ้วนตามที่กําหนด 
  1.2.2 เปูาหมายจํานวนหมู่บ้าน จํานวนโรงเรียน จํานวนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ดําเนินการตาม
โครงการ ครบตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ 
  1.2.3 เปูาหมายกลุ่มที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ เป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ เช่น กลุ่ม
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ปุวยเอดส์ 
  1.2.4 เปูาหมายสัดส่วนของผู้เข้าร่วมโครง เป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว้ 
  1.2.5 เปูาหมายด้านสิ่งปลูกสร้าง จํานวนแห่งที่ดําเนินการ เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้ 
  1.2.6 เปูาหมายด้านสถานที่ดําเนินการโครงการ เป็นไปตามเปูาหมายท่ีกําหนดไว้  
  1.2.7 เปูาหมายด้านการก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค เป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว้
  
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
1) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
2) ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อ

หน่ายกับกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน 
3) ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจํากัดของระเบียบ

กฎหมายและงบประมาณท่ีมีจํากัดและบางเรื่องอาจทําไม่ได้   
2.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
1)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ

จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
2)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะทางการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
3)  ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
4)  องค์การบริหารส่วนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละ

ด้านที่จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
5)  การกําหนดเปูาหมายของโครงการ/กิจกรรม ควรคํานึงถึงความเหมาะสมและเป็นไปได้ เช่น 

เปูาหมายช่วงอายุของผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา และประเภทการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เปูาหมาย
ระยะทางท่ีจะดําเนินการก่อสร้างถนน คสล. และซ่อมแซมถนน คสล./หินคลุก ซึ่งควรกําหนดให้เป็นไปได้ และ
ตรงกับความเป็นจริง เพ่ือให้การจัดทําแผนและประมาณการงบประมาณเป็นไปด้วยความแม่นยํา และสามารถ
ดําเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างแท้จริง 
 


