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 ส่วนที่ 1 บทน ำ 

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนำสำมปี 

ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี เป็นแผนที่มกีารแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 

โดยมีหลักคิดที่ว่า  ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่ึง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาได้มากกว่า                      

หน่ึงแนวทาง  และภายใต้แนวทางการพัฒนาหน่ึง จะมีโครงการ/กิจกรรมได้มากกว่าหน่ึงโครงการ            

/กิจกรรม  ที่จะต้องน ามาด าเนินการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการในแต่ละ

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งจะมีผลต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย จุดมุ่งหมายการพัฒนาอย่างย่ังยืน                

และวิสัยทัศน์ในที่สุด 

นอกจากน้ัน  แผนพัฒนาสามปี  เป็นแผนที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี  กล่าวคือ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเคร่ืองมือในการจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยน าโครงการ/กิจกรรม  จากแผนพัฒนาสามปีในปีที่จะจัดท า

งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  ไปจัดท างบประมาณ  เพ่ือให้กระบวนการจัดท างบประมาณเป็นไปด้วย

ความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมของประชาชน  ซึ่งแผนพัฒนาสามปีมีส่วนประกอบ

ที่ส าคัญ ดังน้ี 

สว่นที่  1  บทน า 

สว่นที่  2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

สว่นที่  3  การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติ 

สว่นที่  4  แนวการติดตามประเมินผล 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

วัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสามปี 

1. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

2. เป็นเอกสารที่แสดงความสอดคลอ้งกับงบประมาณในการพัฒนาต าบล 

3. เป็นแนวทางในการพัฒนาต าบลให้มศัีกยภาพสูงสุดทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

วัฒนธรรม 

4. เพ่ือให้เกิดการบรหิารจัดการที่ดี  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

5. เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการพัฒนาต าบล  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ มี

ประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
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1.3 ข้ันตอนในกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

 การจัดท าแผนพัฒนาสามปี ให้ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยมีขัน้ตอนด าเนนิการ ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น ก าหนดประเด็นหลักการพัฒนาให้

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา               

รวมทั้งสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาคมและชุมชน โดยให้น าข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา

จากหน่วยงานต่าง ๆ  และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

 2. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 

ปัญหา ความต้องการ และข้อมูล น ามาจัดท าร่างแผนพัฒนาสามปี แล้วเสนอคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น 

 3. คณะกรรมพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาท้องถิ่นพิจารณารา่งแผนพัฒนาสามปี เพ่ือเสนอผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 4. ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี 

ส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน  แล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมั ติ            

และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปีต่อไป  

1.4 ประโยชน์ของกำรจัดท ำแผนพัฒนำสำมปี 

การจัดท าแผนพัฒนาสามปี เป็นเคร่ืองมือที่จะช่วยให้องค์การบริหารส่วนต าบลได้พิจารณา

อย่างรอบคอบ ให้เห็นถึงความเช่ือมโยงระหว่างแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ  ที่อาจมีความเช่ือมโยง

และส่งผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเป็นอุปสรรคต่อกัน เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลน ามาตัดสินใจ 

ก าหนดแนวทางการด าเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารของต าบลอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 

ทรัพยำกรทำงกำรบรหิำร  ประกอบดว้ย 

1) เงิน  คือ  เงินงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลเอง  และแหล่งงบประมาณ

ภายนอก  รวมทั้งมาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่ายดว้ย 

2) คน คือ  คณะผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงาน  ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น           

ทุกระดับซึ่งจะมีความแตกต่างหลากหลายทั้งด้านความรู้  ทักษะ  และทัศนคติ  ซึ่งจะต้องน าศักยภาพ                  

ของก าลังคนเหล่า น้ันมาใช้  รวมทั้ ง ต้องพัฒนาก าลังคนเพ่ือเ พ่ิมประสิทธิภาพการท างาน                         

ให้องค์การบรหิารสว่นต าบล  และอาจรวมถึงประชาชนในต าบลซึ่งจะมีส่วนในการพัฒนาต าบลด้วย 

3) วัสดุอุปกรณ์  คือ  เคร่ืองจักร  เคร่ืองมือ  รวมทั้งอาคารสถานที่ที่จะสามารถน ามาใช้              

ในการบรหิารจัดการต าบลให้เกิดการพัฒนาสูงสุด และใช้วัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเต็มศักยภาพ 
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4) การบริหารจัดการ  คือ  สิ่งที่จะขับเคลื่อนทรัพยากรทั้งสามประการข้างต้นให้เป็นไป             

อย่างมีประสิทธิภาพ  และมีสภาพการพัฒนาอย่างย่ังยืน  การบริหารจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์          

ที่ต้องศึกษาและน าไปปฏิบัตอิย่างต่อเน่ือง 

 

ตำรำงท่ี 1 วงรอบกำรจัดท ำแผนยุทธศำสตร์  และแผนพัฒนำสำมปี 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมดแดง อ ำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

ป ีพ.ศ. พ.ศ. 25......... 

ประเภทแผนพัฒนำ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  

(2553 - 2557) 

            

1)  เตรียมกำรจัดท ำแผน             

2)  ใช้บังคับ             

แผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  

(2558 - 2562) 

            

1)  เตรียมกำรจัดท ำแผน             

2)  ใช้บังคับ             

แผนพัฒนำสำมปี             

1)    2553 - 2555             

2)    2554 - 2556             

3)    2555 - 2557             

4)    2556 - 2558             

5)    2557 - 2559             

6)    2558 - 2560             

7)    2559 - 2561             

8)    2560 - 2562             

                       ฯลฯ             

หมำยเหตุ   

มีกำรทบทวนและขยำยแผนทุกปี 
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ส่วนที่ 2 
             สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในปีท่ีผ่ำนมำ (ปีงบประมำณ  2557) 

 

2.1 กำรสรุปสถำนกำรณ์พัฒนำ 

 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสพัฒนาในอนาคต

ขององค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง ดว้ยเทคนคิ SWOT Analysis  

 จุดแข็ง (Strengths) 

1. ระบบบริหำร 

 มีโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 

 การบรหิารจัดการยึดหลักธรรมาภิบาล 

 มีการแบ่งงาน/มอบหมายหนา้ที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 

2. ระบบข้อมูล 

 มีเคร่ืองมือ/เทคโนโลยี ที่ใช้ในการจัดการข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย เพียงพอ 

3. อัตรำก ำลัง (พนักงำนส่วนต ำบล/พนักงำนจ้ำง) 

 มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้าง 

4. กำรเงิน/งบประมำณ 

 การบรหิารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบฯ 

5. ศักยภำพของชุมชน 

 มีวัด โรงเรียน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพอยู่ในชุมชน 

 วัด โรงเรียน โรงพยาบาล และส่วนราชการต่าง ๆ มีอาคารสถานที่มั่นคง สามารถ

ให้บรกิารแก่ประชาชนอย่างเพยีงพอ 

6. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 พ้ืนที่ราบลุ่มติดแม่น้ าท่าจีน เหมาะแก่การท าการเกษตร มีระบบนิเวศวิทยาที่ดี 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 

1. ระบบบริหำร 

 กฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ ท าให้บุคลากรต้อง

ท าการศึกษา เน่ืองจากขาดความชัดเจนในการปฏิบัตงิาน 

 บุคลากรยังขาดทักษะ และการฝึกอบรมเพื่อเพ่ิมประสทิธิภาพไมต่่อเน่ือง 

2. ระบบข้อมูล 
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 ขาดบุคลากรที่ท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีความรู้ความช านาญในการ

จัดเก็บข้อมูล 

3. อัตรำก ำลัง (พนักงำนส่วนต ำบล/พนักงำนจ้ำง) 

 ยังขำดบุคลำกรตำมแผนอัตรำก ำลังในต ำแหน่งบรหิำรส่วนกำรศึกษำฯ 

4. กำรเงิน/งบประมำณ 

 ประชาชนมีความต้องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาจ านวนมาก แต่งบประมาณใน

การพัฒนาไมเ่พียงพอต่อความต้องการ 

 การใช้จ่ายงบประมาณไม่มีระเบียบและแนวทางปฏิบัติที่ ชัดเจน ท าให้การ

ปฏิบัตงิานลา่ช้าตามไปดว้ย 

5. ศักยภำพชุมชน 

 ประชาชนต้ังรกรากเป็นชุมชนแตข่าดการวางแผนที่ดี ไมม่ีระบบระบายน้ าที่ดี 

 การรวมกลุ่มอาชพีต่าง ๆ ไมเ่ข้มแข็ง การด าเนนิงานไมชั่ดเจน เน่ืองจากผลของ

ภาวะเศรษฐกิจของประชาชน 

6. ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

 ป ร ะ ช า ชน ข า ด จิ ต ส า นึ ก ใ น ก า ร รั บ ผิ ด ช อ บ ร่ ว ม กั น  ใ น ก า ร อ นุ รั ก ษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 โอกำส (Opportunities) 

1. นโยบายรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนดา้นการเกษตร การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต

และสิ่งแวดล้อม สอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ของต าบลมดแดง 

2. ภารกิจถ่ายโอน เพ่ือความสะดวกของประชาชน เช่น การจดทะเบียนพาณิชย์ การเปิด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือดูแลและแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองเด็กก่อนวัยเรียน 

3. รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สนับสนุนการสร้างภูมิคุ้มกันด้านยาเสพติด แก่เด็ก

และเยาวชนในพ้ืนที่ต าบล 

4. การได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้เป็นสื่อในการติดต่อสื่อสาร และ

รายงานผลระหว่างกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น เช่น ระบบสารสนเทศ E-LAAS E-Plan ท าให้เกิดความสะดวกในการเรียกใช้

ข้อมูล และการประมวลผลการปฏิบัตงิานได้รวดเร็วยิ่งขึน้ 

อุปสรรค (Threats) 

1. อาชีพเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนา ได้รับผลกระทบจากราคาผลผลิตตกต่ า ประกอบกับ

ขาดแคลนน้ า ไมส่ามารถท านาปลังได ้ท าให้เกษตรกรขาดรายได้ และว่างงาน 

2. ความไม่แ น่นอนทางการเมืองระดับประเทศ ท าให้การลงทุนมีการชะลอตัว                      

ทั้ง ภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม สง่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น 
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3. การเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตก ตลอดจนสินค้าและบริการ ท าให้วัฒนธรรมความ

เป็นอยูข่องคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ประชาชนหันมาสูก่ารบรโิภคนิยมมากขึน้ จึงท า

ให้ขาดจติส านึกเรื่องการออม ขาดวิถีชีวิตพอเพียง และเกิดภาระหนีส้นิเพ่ิมมากขึ้น 
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2.2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 

ตำรำงท่ี 2  แสดงกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557 
 

ยุทธศำสตร์ 
งบปกต ิ เงินสะสม รวม 

จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ จ ำนวนเงิน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 143,500.00 0.81 - - 143,500.00 0.81 

2 . ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร พั ฒน าด้ า น สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม

ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภค  

และแหล่งท่องเท่ียว 

2,149,987.00 12.21 - - 2,149,987.00 12.21 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้าง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 

11,626,585.46 66.02 2,085,000 11.18 13,711,585.46 77.86 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา 

ศาสนาและวัฒนธรรม 

721,319.60 4.10 - - 721,319.60 4.10 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร   และการ

บริการประชาชน 

884,352.00 5.02 - - 884,352.00 5.02 

รวม 
15,525,744.06 88.16 2,085,000 11.18 17,610,744.06 100.00 

 

ท่ีมาของข้อมูล : เอกสารแนบท้ายประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  ณ  วันท่ี 22  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 
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ตำรำงท่ี  3  แสดงผลกำรด ำเนินงำนตำมโครงกำรท่ีได้รับเงินอุดหนุนเฉพำะกิจ 

                      และอุดหนุนท่ัวไป ประจ ำปี พ.ศ. 2557 

 

 
โครงการ 

ผลการด าเนนิงาน งบประมาณ 
ด าเนนิการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนนิการ 

ยังไม่ได ้
ด าเนนิการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รบั 

งบประมาณ 
ที่เบกิจ่ายไป 

1.เงินอุดหนุนท่ัวไป 
 

 - - 6,616,422.00 4,469,415.18 

2.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
   เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 

 - - 8,278,800.00 7,378,300.00 

3.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
   เบ้ียยังชีพคนพิการ 

 - - 750,000.00 599,000.00 

4.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
   อุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 - - 555,563.00 544,663.00 

รวม - - - 16,200,785.00 12,991,378.18 
 
 

ท่ีมาของข้อมูล : เอกสารแนบท้ายประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  ณ  วันท่ี 22  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 

 

2.3 กำรประเมินผลประสิทธิผลของแผนพัฒนำในเชิงคุณภำพ 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕7 แม้ว่ารายได้ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง                 

จะมีงบประมาณจ านวนจ ากัดเมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ  ที่จะต้องด าเนินการเพ่ือบริการให้กับ

ประชาชนตามอ านาจหน้าที่  ตามกฎหมายก็ตาม  แต่องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดงก็สามารถ

ด าเนินการและบริหารจัดการงบประมาณไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา และแนวทางการพัฒนาและ

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบล

ได้ก าหนดไว้ โดยมีรายละเอียดผลการพัฒนาขององค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง  มีดังนี้   
ผลการด าเนนิงานตามแผนพฒันาปี 2557 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร ตามแผนพัฒนาสามปี 2557  มีโครงการท้ังหมด   25   โครงการ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ  3  โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 12 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเท่ียว  ตาม
แผนพัฒนาสามปี 2557    มีโครงการท้ังหมด   41   โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ  12 โครงการ คิดเป็น 
ร้อยละ 29.27 
3. ยุทศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามแผนพัฒนาสามปี 
2557   มีโครงการท้ังหมด   47   โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ  6  โครงการ คิดเป็น ร้อยละ  12.77 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม ตามแผนพัฒนาสามปี 2557 มี
โครงการท้ังหมด   31   โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ  16  โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 51.61 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน ตามแผนพัฒนาสามปี 2557    มีโครงการ
ท้ังหมด   15   โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จ  8  โครงการ คิดเป็น ร้อยละ   53.33 
รวมทุกด้านมี  159  โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ  45  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  28.30 

 

ตำรำงท่ี 4  สรุปยุทธศำสตร์และจ ำนวนโครงกำรท่ีปรำกฏอยู่ในแผน 

                           และจ ำนวนโครงกำรท่ีได้ปฏิบัติ 

 

ยุทธศำสตร์ 

จ ำนวนโครงกำร 
คิดเป็น

ร้อยละ 
โครงกำร 

ที่อยู่ในแผน 

โครงกำร 

ที่ได้ปฏบิัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร 25 3 12 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ 

สาธารณูปโภค และแหล่งท่องเท่ียว 
41 12 29.27 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สนิ 
47 6 12.77 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา การกีฬา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
31 16 51.61 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารและการบริการประชาชน 15 8 53.33 

รวม 159 45 28.30 

 
ท่ีมาของข้อมูล : เอกสารแนบท้ายประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  ณ  วันท่ี  22  เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕7 
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ส่วนที่ 3 
                      กำรน ำแผนพัฒนำสำมปีไปสู่กำรปฏบิัติ 

 

3.1 แนวทำงกำรพัฒนำหรือกลยุทธ์ตำมแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 

วิสัยทัศน์กำรพัฒนำท้องถิ่น ขององค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลมดแดง 

“...สง่เสริมพัฒนาการเกษตรและอาชีพ ประชาชนได้รับการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน 

ใส่ใจสุขภาพที่ดี พัฒนาสิ่งแวดล้อมในต าบล ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน...” 

พันธกจิหลักกำรพัฒนำต ำบลมดแดง 

  พันธกจิหลักที่ 1 มุ่งเนน้การให้บรกิารดา้นสาธารณสุขอย่างทั่วถึงทุกพืน้ที่ 

  พันธกจิหลักที่ 2 มุ่งเนน้การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

 พันธกจิหลกัที่ 3 มุ่งเนน้การสง่เสริมด้านการเกษตร สร้างอาชีพและเพ่ิมรายได้ให้กับ

ประชาชนในพ้ืนที่ 

 พันธกจิหลักที่ 4 มุ่งเนน้พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการอย่างมีคุณภาพ    

และทั่วถึง 

 พันธกจิหลักที่ 5 มุ่งเนน้การรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์                 

เพ่ือแก้ไขและลดปัญหาภาวะโลกร้อน และปรับปรุงสถานที่สาธารณะให้เป็นแหลง่ท่องเที่ยวของต าบล 

 พันธกจิหลักที่ 6 มุ่งเนน้บรกิารประชาชนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 พันธกจิหลักที่ 7 มุ่งเนน้การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 

 พันธกจิหลักที่ 8 มุ่งเนน้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สง่เสริมวัฒนธรรมประเพณี

ท้องถิ่น และการกีฬา 

 พันธกจิหลักที่ 9 มุ่งเนน้การมีส่วนร่วมของประชาชน 

จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำต ำบลมดแดง 

1. สร้างระบบสาธารณูปโภค และระบบสาธารณูปการให้ทั่วถึง 

2. สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับประชาชน 

3. พัฒนาระบบการศึกษา การท านุบ ารุงศาสนาและการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 

4. ประชาชนในพ้ืนที่มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

5. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสสามารถด ารงชีวิตได้อยา่งปกติสุข 

6. การอนุรักษ์รักษาสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพืน้ที่ 

7. สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน 

8. การบรหิารจัดการขององค์การบรหิารสว่นต าบลมีประสทิธิภาพ 
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นโยบำยกำรพัฒนำของผู้บรหิำรท้องถิ่น 

นโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  อันเป็นเคร่ืองมือแสดงให้เห็นถึง

เจตนารมย์  วิธีการบริหาร  วิธีการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  ซึ่งเป็นส่วน

หน่ึงของแนวทางที่องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  ใช้เป็นกรอบนโยบายจัดท าแผนยุทธศาสตร์               

การพัฒนา  ซึ่งน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  โดยมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด

สุพรรณบุรี  ซึ่งนโยบายดังกล่าวประกอบดว้ยยุทธศาสตร์การพัฒนา  6  ดา้น  ดังนี้ 

1.  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  มุ่งเน้นที่จะพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน  

เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และสอดคล้องกับแผนพัฒนา

องค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง  ดังนี้ 

1.1 สร้างและซ่อมแซมบ ารุงรักษาถนนทุกสาย  ทั้งเส้นทางหลักและทางเช่ือมระหว่าง 

หมู่บ้าน  โดยจะปรับปรุงให้เป็นถนนที่ได้มาตรฐาน  ประชาชนสามารถใช้สัญจร        

ไปมาได้ตลอดทั้งปี   

1.2 ก่อสร้างและปรับปรุงระบบน้ าเพ่ืออุปโภค  บริโภค  และแหน่งน้ าเพ่ือการเกษตร

ครอบคลุมทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

1.3 จัดให้มกีารขุดลอก คู คลอง ที่ตืน้เขิน 

1.4 พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตรขนาดใหญ่  ให้ เป็นแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร                 

แหลง่เพาะพันธุ์สัตว์น้ า  และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 

2.  ด้ำนเศรษฐกจิ 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  จะส่งเสริมและผลักดันให้มีกระบวนการสร้างรายได ้ 

ลดรายจ่ายให้กับประชาชนทุกระดับ  โดยการส่งเสริมแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงให้กับชุมชน              

โดยมีแนวทางดังน้ี 

2.1  สง่เสริมอาชีพ  เพ่ิมรายได้ให้กับประชาชน  โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

       ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ัว 

2.2  สง่เสริมให้ประชาชน  ได้น าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ให้เกิดประโยชน์  เพ่ือเพ่ิมรายได้ 

       ลดรายจ่ายให้แก่ประชาชน 

2.3  จัดฝกึอาชีพและพัฒนาฝีมือแรงงานของเยาวชน  สตรี  และประชาชนทั่วไป 

2.4  สง่เสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลติ  และพัฒนาสนิค้าทางดา้นการเกษตร               

       ให้มีคุณภาพดี  ตรงตามมาตรฐาน  เช่น  การจัดหาเมล็ดพันธุ์ดีให้กับเกษตรกร 

3.  ด้ำนสังคม 

องค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง  จะส่งเสริมและสนับสนุน  ให้ต าบลมดแดงเป็นชุมชน     

ที่ปลอดภัย  น่าอยู ่ และพัฒนาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน  โดยเฉพาะเยาวชนมุ่งเนน้ให้ห่างไกล

ยาเสพติด  สร้างโอกาสให้ทุกคนในชุมชนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน  โดยมีแนวทางดังน้ี 

3.1  สง่เสริมการสร้างชุมชนน่าอยู ่ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
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3.2  สง่เสริมการด าเนนิงานของศูนย์พัฒนาครอบครัว  สนับสนุนให้ทุกภาคสว่นมสีว่น 

        ร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

3.3  สง่เสริมให้มกีารฝึกเพิ่มเติม  และทบทวนของเจ้าหน้าที่  อปพร.  และต ารวจชุมชน   

        เพ่ือสร้างระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในต าบล 

3.4  สนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  รวมถึงกจิกรรมบ าบัด 

       ผู้ติดยาเสพติดดว้ย 

4.  ด้ำนสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  จะส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านสาธารณสุข                   

ให้มีประสิทธิภาพรวมถึงงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  ท าให้เกิดชุมชนสุขภาพดีเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมโดยมีแนวทาง  ดังน้ี 

4.1  สง่เสริมระบบสาธารณสุขมูลฐานให้มีความเข้มแข็ง  และให้การร่วมมือเป็นอยา่งดี 

       กับหน่วยงานอื่นในการด าเนนิกิจกรรมเกี่ยวกับทางดา้นสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   

       เช่น  สปสช. 

4.2  สง่เสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคระบาด  และโรคตดิต่อตา่ง ๆ  รวมถึงรณรงค์ 

       ให้มีการออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 

4.3  รณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่าสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  สร้างจติส านึก 

       ในการอนุรักษ์แม่น้ า  คู  คลอง 

5.  ด้ำนกำรศึกษำ  ศำสนำ  วัฒนธรรม  และกฬีำ 

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  จะส่งเสริมและสนับสนุนระบบการศึกษาทั้งภายใน  

และภายนอกสถานศึกษา  สร้างสังคมการเรียนรู้ให้กับประชาชนในต าบล  พัฒนาระบบเครือข่าย

สารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ชุมชน  ตลอดจนการส่งเสริมจริยธรรม  คุณธรรม  วัฒนธรรมท้องถิ่น                

และรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นให้ย่ังยืน  โดยมีแนวทางดังน้ี 

5.1  พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนให้ได้มาตรฐาน  ทัดเทียมกับของเอกชน 

5.2  สง่เสริมกจิกรรมทางด้านการกีฬาอย่างต่อเน่ือง  และทั่วถึงทั้งต าบล 

5.3  สง่เสริมจารีตประเพณ ี วัฒนธรรม  ที่โดดเดน่ของต าบลให้เป็นที่รู้จักแกบุ่คคล 

        ทั่วไป 

5.4  สง่เสริมและท านุบ ารุงศาสนา 

6.  ด้ำนกำรเมืองกำรบรหิำร 

องค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง  จะบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  มุ่งเน้นความ

โปร่งใส  และการมีส่วนร่วม  โดยมีแนวทางดังน้ี 

6.1  สง่เสริมและสนับสนุนการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น 

       ประมุข  โดยมุ่งเนน้ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในทุก ๆ  ดา้น 

6.2  มีการร่วมมือแบบบูรณาการกับหน่วยงานอื่น ๆ  เพ่ือประโยชน์สูงสุดแกป่ระชาชนใน 

       ต าบลมดแดง 
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6.3  ปรับเปลี่ยนกระบวนหรือวิธกีารท างาน  โดยน าแนวทางการบรหิารงานแบบ                

       เสร็จสิ้น  ณ  จุดเดยีว  (One Stop Service)  มาใช้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของ 
       ประชาชนได้อยา่งรวดเร็ว 

6.4  สร้างระบบการบรหิารงานบุคคล  โดยยึดหลักการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงาน 

6.5  เน้นการบรหิารราชการแบบเปิด  โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน 

       การบรหิารท้องถิ่น  พร้อมทั้งยอมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำในช่วงสำมปี 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 

 แนวทางที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการเกษตร 

 แนวทางที่ 2 การสง่เสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการผลติทางการเกษตร 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ สำธำรณูปโภค 

     และแหล่งท่องเที่ยว 

 แนวทางที่ 1 การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และแหลง่ท่องเที่ยว 

แนวทางที่ 2 การพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต และสร้ำงควำมปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

 แนวทางที่ 1 การสง่เสริมและสนับสนุนทางดา้นสาธารณสุข 

แนวทางที่ 2 การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

แนวทางที่ 3 การสง่เสริมและช่วยเหลอืเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 

แนวทางที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษยแ์ละชุมชน 

แนวทางที่ 5 การแก้ไขปัญหาความยากจน 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

 แนวทางที่ 1 การพัฒนาดา้นการศึกษา 

 แนวทางที่ 2 การพัฒนาดา้นการกีฬา 

 แนวทางที่ 3 การพัฒนาดา้นศาสนาและวัฒนธรรม 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบรหิำรและกำรบรกิำรประชำชน 

 แนวทางที่ 1 การเพ่ิมประสทิธิภาพในการให้บรกิารประชาชน 

แนวทางที่ 2 การสง่เสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
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3.2 บัญชโีครงกำรพัฒนำ และบัญชปีระสำนโครงกำรพัฒนำ 

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาคัดเลือกโครงการ           

ที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  มาจัดท ารายละเอียดโครงการ  ในด้านเป้าหมาย 

ผลผลิต  ผลลัพธ์  งบประมาณ  ระยะเวลา  ผู้รับผิดชอบ  และตัวชี้วัดความส าเร็จ  โดยเน้นการศึกษา

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะด าเนินการในปีแรกของแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือให้สามารถน าไปจัดท า

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2558 ต่อไป 

วัตถุประสงค์  การจัดท าบัญชีโครงการ/กิจกรรม  เพ่ือให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของ  

แนวทางการพัฒนา  และรายละเอียดโครงการการพัฒนา 

บัญชีโครงการพัฒนา/กิจกรรม  ประกอบดว้ย 

1. รายละเอียดโครงการพัฒนา/กิจกรรม (แบบ ผ.01) ได้แก่  วัตถุประสงค์การพัฒนา

ในแต่ละแนวทาง  เป้าหมายของแนวทางการพัฒนาทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ                  

และรายละเอียดโครงการพัฒนา 

2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา/กิจกรรม (แบบ ผ.03)  ได้แก่  สรุปจ านวนโครงการใน

แต่ละแนวทาง สรุปจ านวนงบประมาณในแต่ละแนวทาง  และสรุปรวมโครงการ

และงบประมาณในแตล่ะยุทธศาสตร์การพัฒนา   

3. บัญชีประสานประสานโครงการพัฒนา (แบบ ผ.02)  ได้แก่ โครงการและ

งบประมาณที่ใช้ในการด าเนินงานโครงการ และหน่วยที่ขอประสาน  (องค์การ

บรหิารสว่นต าบลมดแดง ไมม่ีบัญชีประสานโครงการพัฒนา) 

4. ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาจากแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา (แบบ ยท.01) ได้แก่ ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา อปท. แนวทางการพัฒนา 

และผลผลิต/โครงการ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ ยท.02)  ได้แก่ 

วิสัยทัศน์ อปท. พันธกจิ อปท. จุดมุง่หมาย อปท. ยุทธศาสตร์ อปท. และแนวทาง 
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แบบ ผ.01 

รำยละเอียดโครงกำรพัฒนำ แผนพัฒนำสำมปีงบประมำณ  พ.ศ. 2559 - 2561 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมดแดง  อ ำเภอศรีประจันต ์ จังหวัดสุพรรณบุรี 

ยุทธศำสตร์จังหวัดที่  1 กำรเพิ่มขดีควำมสำมำรถด้ำนเกษตร เชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสำหกรรม และพำณิชยกรรม เพื่อกำรบรโิภคและกำรส่งออก 

 - ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำของ อปท. ในเขตจังหวัดที่ 1  

    กำรเพิ่มขีดควำมสำมำรถด้ำนกำรเกษตร เชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสำหกรรมและพำณิชยกรรมเพื่อกำรบรโิภคและกำรส่งออก 

1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 

   1.1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนเพื่อกำรเกษตร 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

1 โครงการดาดคลอง จากบา้นนายธวัช             

เข็มเพช็ร ถึงบ้านนายส าราญ ศรีศักดา             

หมู่ท่ี 1 

เพื่อปรับปรุงระบบ

ส่งน้ าและระบายน้ า

เพื่อการเกษตร 

ระยะทาง 

1,100 เมตร 

- 2,200,000 - ระยะทาง

ท่ีดาด       

คลอง 

สามารถระบายน้ า

ได้สะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

2 โครงการดาดเหมืองคอนกรีตจากเหมือง

บริเวณบ้านนางเรวด ีถึงท่ีนานายอาภรณ์ 

เดชอุ่ม หมู่ท่ี 1 

เพื่อปรับปรุงระบบ

ส่งน้ าและระบายน้ า

เพื่อการเกษตร 

ขนาด 1.50 

เมตร ลึก 50 

ก้น 40 เมตร 

- 200,000 - ระยะทาง

ท่ีดาด

คลอง 

สามารถระบายน้ า

ได้สะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกคูคลองจากหน้าบ้าน              

นายส าราญ ศรีศักดา ถึงบริเวณท่ีนา              

นายบรรจง นวมทอง หมู่ท่ี 1 

เพื่อปรับปรุงระบบ

ส่งน้ าและระบายน้ า

เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 

1,000 เมตร 

40,000 - - ระยะทาง

ท่ีขุดลอก 

คลอง 

สามารถระบายน้ า

ได้สะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

4 โครงการก่อสร้างท่าวดิน้ า  

หมู่ท่ี 1,2 และ 3 

เพื่อก่อสร้างท่าวดิน้ า

ส าหรับการใช้น้ าใน

ฤดูแล้ง 

จ านวน 3 แหง่ - 900,000 - จ านวน

สถานท่ีท่ี

ก่อสร้าง 

เพื่อใหเ้กษตรกรใช้

น้ าในการเกษตรได้

สะดวกมากขึ้น 

กองช่าง 

5 โครงการดาดเหมือง คสล. จากบ้านนาย

หอม สมสกุล ถึงท่ีนานายประดิษฐ์ บุญเกิด  

หมู่ท่ี 1 

เพื่อปรับปรุงระบบ

ส่งน้ าและระบายน้ า

เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 

850 เมตร 

- - 1,200,000 ระยะทาง

ท่ีดาด

คลอง 

สามารถระบายน้ า

ได้สะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

6 โครงการดาดเหมือง คสล. จากคลอง

ต าบลโพธิ์พระยา ถึงคันบึงวังพลับ หมู่ท่ี 1 

เพื่อปรับปรุงระบบ

ส่งน้ าและระบายน้ า

เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 

700 เมตร 

- - 1,100,000 ระยะทาง

ท่ีดาด

คลอง 

สามารถระบายน้ า

ได้สะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

7 โครงการขุดลอกคูคลองจากบริเวณตรง

ข้ามอู่อ านาจ ถึงคลองชลประทาน  

1 ซ้าย 1 ขวา พร้อมเปลี่ยนท่อ หมู่ท่ี 2 

เพื่อปรับปรุงระบบ

ส่งน้ าและระบายน้ า

เพื่อการเกษตร 

จ านวน 1 แหง่ -  300,000 - จ านวน

สถานท่ีท่ี

ก่อสร้าง 

สามารถระบายน้ า

ได้สะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

8 โครงการวางท่อระบายน้ าบริเวณ                              

ใต้สะพานข้ามคลองชลประทาน  

1 ซ้าย 1 ขวา หมู่ท่ี 2 

เพื่อปรับปรุงระบบ

ส่งน้ าและระบายน้ า

เพื่อการเกษตร 

จ านวน 1 แหง่ -  200,000 - จ านวน

สถานท่ีท่ี

ก่อสร้าง 

สามารถระบายน้ า

ได้สะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

9 โครงการขุดลอกคูคลองบริเวณขา้งบ้าน

นายพยัพ แปลงแย้ม ถึงท่ีนานางอ านวย 

วรรณชาลี หมู่ท่ี 2 

เพื่อปรับปรุงระบบ

ส่งน้ าและระบายน้ า

เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 

800 เมตร 

-  28,000 - ระยะทาง

ท่ีขุดลอก

คลอง 

สามารถระบายน้ า

ได้สะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

10 โครงการขุดลอกคูคลองจากที่นา 

นายสมาน ถึงท่ีนานางเช้ง เฟื่องฟุ้ง หมู่ท่ี 2 

เพื่อปรับปรุงระบบ

ส่งน้ าและระบายน้ า

เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 

1,300 เมตร 

- 35,000 - ระยะทาง

ท่ีขุดลอก

คลอง 

สามารถระบายน้ า

ได้สะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

11 โครงการขุดลอกคูคลองจากบา้นนาย

เฉลียว พลายละหาร ถึงแม่น้ าท่าจีน                 

หมู่ท่ี 3 

เพื่อปรับปรุงระบบ

ส่งน้ าและระบายน้ า

เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 

80 เมตร 

10,000 - - ระยะทาง

ท่ีขุดลอก

คลอง 

สามารถระบายน้ า

ได้สะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

12 โครงการขุดลอกคลองชลประทานด้าน

ตะวันตกถึงบ้านนายพยนต์ พงษ์พันธุ ์                     

หมู่ท่ี 3 

เพื่อปรับปรุงระบบ

ส่งน้ าและระบายน้ า

เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 

1,400 เมตร 

- 60,000 - ระยะทาง

ท่ีขุดลอก

คลอง 

สามารถระบายน้ า

ได้สะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

13 โครงการขุดลอกคูคลอง จากถนน คสล. 

บริเวณท่ีนานางพะนอ ถึงสวนนายอนันต์

จันเพ็ญ หมู่ท่ี 5 

เพื่อปรับปรุงระบบ

ส่งน้ าและระบายน้ า

เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 

500 เมตร 

25,000  - - ระยะทาง

ท่ีขุดลอก

คลอง 

สามารถระบายน้ า

ได้สะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

14 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้น บริเวณ

สะพานข้ามบึงวังพลับ หมู่ท่ี 5,4 และ

บริเวณสะพานข้ามบึงวังพลับ หมู่ท่ี 5,7  

เพื่อเป็นการกักเก็บ

น้ าไวใ้นช่วงฤดูแล้ง 

จ านวน 2 แห่ง -  600,000 - จ านวน

สถานท่ี

ด าเนินการ 

ประชาชนมีน้ าไวใ้ช้

ในช่วงฤดูแล้ง 

 

15 โครงการซ่อมแซมท่อส่งน้ า บริเวณขา้งวัด

วังพลับเหนอื หมู่ท่ี 5 

เพื่อปรับปรุงระบบ

ส่งน้ าและระบายน้ า

เพื่อการเกษตร 

จ านวน 1 แหง่ -  200,000 - จ านวน

สถานท่ี

ด าเนินการ 

สามารถระบายน้ า

ได้สะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

16 โครงการวางท่อระบายน้ า หน้า 12 หนา้

บ้าน น.ส.นิตย์ ดอกตาลยงค์ ลงรางท้ิงน้ า

ถนน คสล. หมู่ท่ี 6 

เพื่อปรับปรุงระบบ

ส่งน้ าและระบายน้ า

เพื่อการเกษตร 

จ านวน 1 แหง่ - 100,000 - จ านวน

สถานท่ี

ด าเนินการ 

สามารถระบายน้ า

ได้สะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

17 โครงการขุดลอกคูคลอง จากบริเวณสวน

พุทรา (จอย-ยุทธ) ถึงท่ีนานางจ านง ตู้แก้ว 

หมู่ท่ี 7  

เพื่อปรับปรุงระบบ

ส่งน้ าและระบายน้ า

เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 

500 เมตร 

25,000 - - ระยะทาง

ท่ีขุดลอก

คลอง 

สามารถระบายน้ า

ได้สะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างบานประตูปิด-เปิด เพื่อ

ระบายน้ าบริเวณขา้งสวนพุทรา                   

(จอย-ยุทธ) หมู่ท่ี 7 

เพื่อปรับปรุงระบบ

ส่งน้ าและระบายน้ า

เพื่อการเกษตร 

จ านวน 1 แหง่ 200,000 - - จ านวน

สถานท่ี

ด าเนินการ 

สามารถระบายน้ า

ได้สะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 

19 โครงการดาดเหมืองคอนกรีต บริเวณหลัง

โรงเรียนวัดวังพลับใต้ หมู่ท่ี 7 

เพื่อปรับปรุงระบบ

ส่งน้ าและระบายน้ า

เพื่อการเกษตร 

ระยะทางยาว 

400 เมตร 

-  300,000 - ระยะทาง

ท่ีดาด

คลอง 

สามารถระบายน้ า

ได้สะดวกและ

รวดเร็ว 

กองช่าง 
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1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 

   1.2 แนวทำงกำรส่งเสริมและพัฒนำประสิทธิภำพกำรผลิตทำงกำรเกษตร 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

1 โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบ ารุงดิน

ส าหรับเกษตรกรต าบลมดแดง 

เพื่อใหค้วามรู้ และ

ส่งเสริมการ             

บ ารุงดินแบบ

เกษตรอินทรีย์ 

เกษตรกร 

หมู่ท่ี 1 – 7 

จ านวน 35 คน 

20,000 - - จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

เกษตรได้รับ

ความรู้และ

ทดลองการ

ปรับปรุงบ ารุงดิน 

ส านักงานปลัด/

สนง.พัฒนาท่ีดนิ

สุพรรณบุร ี
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2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ สำธำรณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว 

   2.1 แนวทำงกำรพัฒนำสิ่งแวดล้อม ทรพัยำกรธรรมชำติ และแหล่งท่องเที่ยว 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

1 โครงการรณรงค์อนุรักษ์แม่น้ าล าคลอง 

และสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบล

มดแดง ประจ าปี 2559 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

ส่วนร่วมในการ

ดูแลแม่น้ าล าคลอง 

คู-คลอง ภายใน

ต าบลมดแดง 

50,000 - - ระยะทางของ            

คู-คลอง 

ต าบลมดแดงมี

สิ่งแวดล้อม

ทางน้ าท่ีดี 

ส่วน 

สาธาราณสุขฯ 

2 โครงการวัฒนธรรมชุมชนกับการอนุรักษ์

และพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ                   

และสิ่งแวดล้อม 

เพื่อปล่อยปลาสู่

แหล่งน้ าธรรมชาติ 

และจัดใหม้ีการ

ปลูกต้นไม้ในต าบล 

ประชาชน             

ต าบลมดแดง 

50,000 - - จ านวนปลา  

และต้นไม้ 

ต าบลมดแดงมี

สิ่งแวดล้อมท่ีดี 

ส่วน 

สาธารณสุขฯ 

3 โครงการจัดซือ้ถังขยะในชุมชน 

และถนนสาธารณะ 

เพื่อสุขลักษณะ

และจัดระบบ

สิ่งแวดล้อม 

หมู่ท่ี 1 – 7 20,000 20,000 20,000 จ านวน

หมู่บ้าน 

ชุมชนม ี

สภาพแวดล้อม

ท่ีด ี

ส่วน 

สาธารณสุขฯ 

 

4 โครงการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล เพื่อจัดระบบ

สิ่งแวดล้อม 

หมู่ท่ี 1 – 7 300,000 300,000 300,000 จ านวน

หมู่บ้าน 

 

ชุมชนม ี

สภาพแวดล้อม 

ท่ีด ี

ส่วน 

สาธารณสุขฯ 

5 โครงการขุดลอกดินตะกอนบึงวังพลับ เพื่อส่งเสรมิและ

อนุรักษ์ทรัพยากร

น้ า 

ระยะทางยาว 

8,000 เมตร 

10,000,000  10,000,000 10,000,000 ระยะทาง 

ของบึง 

มีแหล่งน้ าท่ี

อุดมสมบูรณ ์

กองช่าง/ 

จ.สุพรรณบุรี/ 

กรมส่งเสริมฯ 
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2 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม ทรัพยำกรธรรมชำติ สำธำรณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว 

   2.2 แนวทำงกำรพัฒนำระบบสำธำรณูปโภค 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

1 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก

จากบา้นนายหอม สมสกุล ถึงท่ีนานาย

เชาว ์เสือสกุล  หมู่ท่ี 1 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

850 เมตร 

95,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

2 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก

จากคสล.ริมบึงวังพลับ หมู่ท่ี 5 ถึงเขต

ติดตอ่ต าบลโพธิ์พระยา (หมู่ท่ี 1 มดแดง) 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

2,000 เมตร 

กว้าง 4 เมตร 

290,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

3 โครงการเทพืน้คอนกรีต บริเวณท่ี

สาธารณะ ใกล้ศาลตาขุน หมู่ท่ี 1 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

พืน้ท่ีใช้ประโยชน์

สาธารณะ 

จ านวน 1 แหง่ 100,000 - - จ านวน

สถานท่ี

ด าเนินการ 

ประชาชนมีพืน้ท่ีใน

การใช้ประโยชน์

สาธารณะ 

กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างหอ้งเก็บของบริเวณศาลา

เอนกประสงค์ข้างศาลตาขุน หมู่ท่ี 1 

เพื่อใช้เก็บวัสดุ

อุปกรณ์ของชุมชน 

จ านวน 1 แหง่ 100,000 - - จ านวน

สถานท่ี

ด าเนินการ 

มีสถานท่ีเก็บวัสดุ

อุปการของชุมชน 

กองช่าง 

5 โครงการถมดินท่ีสาธารณะ บริเวณศาลา

เอนกประสงค์ข้างศาลตาขุน หมู่ท่ี 1 

เพื่อปรับปรุงพืน้ท่ี

สาธารณะให้

สะดวกแก่การใช้

พืน้ท่ี 

จ านวน 1 แหง่ 200,000  - - จ านวน

สถานท่ี

ด าเนินการ 

ประชาชนมีพืน้ท่ี

ส าหรับใช้ประโยชน์

สาธารณะ 

กองช่าง 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

6 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก

จากถนนเลี่ยงเมือง ถึงบริเวณท่ีนา               

นางชุติมา นวมทอง หมู่ท่ี 1 

เพื่อใหป้ระชาชน

มีเส้นทางท่ี

สะดวกและ

ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

1,500 เมตร 

กว้าง 2.50 เมตร 

140,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

7 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก

จากถนนคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา บริเวณท่ี

นานางน้ าค้าง คงส าราญ                     

ถึงคันบึงวังพลับ หมู่ท่ี 1 

เพื่อใหป้ระชาชน

มีเส้นทางท่ี

สะดวกและ

ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

1,500 เมตร 

กว้าง 2.50 เมตร 

140,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

8 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก 

จากถนนคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา บริเวณท่ี

นานางซอย ทวนทอง ถึงคันบึงวังพลับ                  

หมู่ท่ี 1 

เพื่อใหป้ระชาชน

มีเส้นทางท่ี

สะดวกและ

ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

1,200 เมตร 

กว้าง 2.50 เมตร 

110,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

9 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก

จากบริเวณ หลังวัดเทพสุทธาวาส (วัดตกึ) 

ถึงท่ีนา นายสมยศ เดชอุ่ม หมู่ท่ี 1 

เพื่อใหป้ระชาชน

มีเส้นทางท่ี

สะดวกและ

ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

1,000 เมตร 

กว้าง 2.50 เมตร 

100,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากซอยบ้าน

นางเรวด ี(บ้านนกเขา) หมู่ท่ี 1 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

150 เมตร      

กว้าง 3 เมตร 

- 250,000 - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน

บริเวณศาลตาขุน หมู่ท่ี 1 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

น้ าประปาเพียงพอ

ต่อการอุปโภค

บริโภค 

จ านวน 1 แหง่ 5,000,000 - - จ านวน

สถานท่ี

ด าเนินการ 

ประชาชนมี

น้ าประปาเพียงพอ

ต่อการอุปโภค

บริโภค 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน 

คสล.เดิม ถึงคันคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา 

บริเวณท่ีนานางน้ าค้าง คงส าราญ หมู่ท่ี 1 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

1,100 เมตร       

- - 1,500,000 ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

13 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก

จากโรงเรียนวัดเสาธงทอง ถึงบ้านนาง

โสภา ศรีศักดา และแยกจากบา้น                  

นางมณเฑียร ศรีศักดา ถึงบ้านนางเยือ้น 

คล้ายวรรณ หมู่ท่ี 2 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

400 เมตร 

38,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

14 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก 

บริเวณหน้า รพ.สต.มดแดง ถึงท่ีนายสง่า 

จันทวงศ์ หมู่ท่ี 2 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

300 เมตร 

30,000  - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

15 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก 

บริเวณหน้า รพ.สต.มดแดง ถึงหนา้

โรงเรียนวัดเสาธงทอง ต่อจาก               

ถนน คสล.เดิม หมู่ท่ี 2 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

250 เมตร 

กว้าง 3 เมตร 

28,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

16 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก 

บริเวณซอย 32 หมู่ท่ี 2 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

300 เมตร 

 

28,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

17 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก

จากถนนสายโพธิ์พระยา-บ้านกล้วย ถึง

บ้านนางวารี เอวัง หมู่ท่ี 2 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

160 เมตร กว้าง 

2.50 เมตร 

 

16,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

18 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก 

จากคลองชลประทาน 1 ซ้าย 1 ขวา ถึงท่ี

นา นางสมควร มาดหนองจอก หมู่ท่ี 2 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

300 เมตร กว้าง 

2.50 เมตร 

 

46,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

19 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก 

ซอย 26 หน้าอู่อ านาจไปทางทิศตะวันตก 

ต่อจากถนน คสล.เดิม หมู่ท่ี 2 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

900 เมตร กว้าง 

3.00 เมตร 

 

-  100,000 - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

20 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก 

จากถนน คสล. ซอย 5 ถึงท่าวดิน้ า               

หมู่ท่ี 3 (บ้านนางศริิพร เชือ้วงษ์) 

เพื่อใหป้ระชาชน

มีเส้นทางท่ี

สะดวกและ

ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

150 เมตร กว้าง 

2.50 เมตร 

 

14,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

21 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก 

บริเวณซอย 9 หมู่ท่ี 3 

เพื่อใหป้ระชาชน

มีเส้นทางท่ี

สะดวกและ

ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

100 เมตร กว้าง 

2.50 เมตร 

 

10,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจาก              

ถนน คสล.เดิมซอย 6 ถึงบริเวณหน้าบ้าน

นายเฉลียว เชือ้ศรี ถึงถนน คสล.เดิม               

ซอย 8 หมู่ท่ี 3 

เพื่อใหป้ระชาชน

มีเส้นทางท่ี

สะดวกและ

ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

400 เมตร      

กว้าง 3 เมตร 

600,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

23 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก 

บริเวณซอย 11 หมู่ท่ี 3 

เพื่อใหป้ระชาชน

มีเส้นทางท่ี

สะดวกและ

ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

250 เมตร กว้าง 

2.50 เมตร 

 

25,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

24 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก 

บริเวณซอย 12 หมู่ท่ี 3 

เพื่อใหป้ระชาชน

มีเส้นทางท่ี

สะดวกและ

ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

130 เมตร กว้าง 

2.50 เมตร 

 

12,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

25 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก 

จากถนนโพธิ์พระยา-บ้านกล้วย                   

บริเวณท่ีนายสมศักดิ์ อ่ิมใจ ถึงสวนมะม่วง

นายโสภณ อ่ิมใจ หมู่ท่ี 3 

เพื่อใหป้ระชาชน

มีเส้นทางท่ี

สะดวกและ

ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

280 เมตร กว้าง 

2.50 เมตร 

 

27,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

26 โครงการท าก าแพงกั้นดิน บริเวณหน้าบ้าน

นางประทุม ดาวลอย ท้ัง 2 แถบ หมู่ท่ี 3 

เพื่อป้องกัน 

ดินและถนน

พังทะลาย 

จ านวน 1 แหง่ - 200,000 - จ านวน

สถานท่ี

ด าเนินการ 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

27 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก 

จากถนน คสล. ซอย 6 ถึงแม่น้ าท่าจีน       

หมู่ท่ี 3 

เพื่อใหป้ระชาชน

มีเส้นทางท่ี

สะดวกและ

ปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

180 เมตร กว้าง 

2.50 เมตร 

 

17,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

28 โครงการลงหนิคลุกท่ีสาธารณะ                 

บริเวณตู้บริการน้ าดื่มหนา้บ้าน                   

ผู้ใหญ่สมศักดิ์ แก้วเจริญ หมู่ท่ี 3 

เพื่อใหป้ระชาชน

ท่ีมาใช้บริการตู้

น้ าดื่มสะดวก 

จ านวน 1 แหง่ 

 

6,000  - - จ านวน

สถานท่ี

ด าเนินการ 

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการใช้

บริการตู้น้ าดื่ม 

กองช่าง 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

29 โครงการเสริมไหลท่างถนน คสล. ซอย 9 

จากถนนสายโพธิ์พระยา-บ้านกล้วย                 

ถึงบ้านนายสมชาย วรรธนบูรณ์ (เบ้ียว) 

หมู่ท่ี 3 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

จ านวน 1 แหง่ 

 

- 200,000 - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนน 

คสล. สายดอนคอกแยกมาถึงท่ีนานายวริัช 

คิมประเสริฐ หมู่ท่ี 3 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

400 เมตร      

กว้าง 3 เมตร 

- 660,000 - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

31 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก 

จากถนนสายโพธิ์พระยา-บ้านกล้วย ถึงท่ี

นานายประยูร วงษ์เวยีง หมู่ท่ี 3 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

650 เมตร  

- 60,000 - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจาก               

ถนน คสล.ริมบึงวังพลับ จากบา้น                  

นายปรีชา ทองมาเอง บ้านนางหงส์ทอง 

สอดศรี  ถึงลานตากขา้วเก่า หมู่ท่ี 4 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

50 เมตร กว้าง 

4 เมตร 

120,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จาก

ถนนลาดยาง บริเวณบ้านนางกุหลาบ 

คล้ายวรรณ ถึงท่ีนานายสวัสดิ์ ตู้แก้ว        

หมู่ท่ี 4 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

300 เมตร 

กว้าง 3 เมตร 

450,000  - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

34 โครงการขยายถนนดิน พร้อมลงหนิคลุก 

จากหน้าบ้าน น.ส.น้ าเชื่อม หวานฉ่ า ไปสุด

ท่ีถนนบริเวณท่ีนานางเช้า เสือวงษ์ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

300 เมตร 

กว้าง 3 เมตร 

250,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากหน้าบ้าน

นายอบ โพธิ์น้อย ถึงหนา้บ้าน น.ส.น้ าเชื่อม 

หวานฉ่ า หมู่ท่ี 4 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

200 เมตร 

กว้าง 3 เมตร 

- 300,000 - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

36 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก 

จากถนนลาดยางบริเวณบ้านนางกุหลาบ 

คล้ายวรรณ ถึงท่ีนานายสวัสดิ์ ตู้แก้ว                 

หมู่ท่ี 4 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

300 เมตร 

35,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

37 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก 

จากถนน คสล.หนา้บ้านผู้ใหญ่สุรินทร์                

สุดจะหา ถึงบ้านนายบุญช่วย อุ่นเจริญ         

หมู่ท่ี 4 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

300 เมตร  

35,000  - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากถนน 

คสล.เดิม หนา้บ้านผู้ใหญ่สุรินทร์ สุดจะหา 

ถึงบ้านนายบุญช่วย อุ่นเจริญ  หมู่ท่ี 4 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

300 เมตร 

กว้าง 3 เมตร 

-  450,000 - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

39 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก 

บริเวณคันคลอง จากที่นายเสมียร ตู้แก้ว 

ถึงสะพานหมู่ท่ี 1 ต าบลบางงาม หมู่ท่ี 4 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

1,000 เมตร   

- 120,000 - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  บริเวณ               

คันคลอง จากที่นายวง  ตู้แก้ว (เสมียร)                    

ถึงสะพานหมู่ท่ี 2 ต าบลบางงาม หมู่ท่ี 4 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

1,000 เมตร   

- - 1,650,000 ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากบ้าน                

นางแหม่ม มังคุด ถึงบ้านนายวริัตน์                

คล้ายวรรณ หมู่ท่ี 5 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

300 เมตร  

กว้าง 3 เมตร 

165,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเข้าบ้าน 

น.ส.เฉลี่ย พุ่มจันทร์ หมู่ท่ี 5 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

50 เมตร   

90,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณแยกท่ี

นานายบรรเจิด พงษ์เพ็ง ถึงบริเวณ หมู่ท่ี 

2 (หลังป้ัมน้ ามันมุ่งเจริญ)  หมู่ท่ี 5 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

400 เมตร   

-  660,000 - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

44 โครงการขยายถนน คสล. หนา้ซุ้มประตู

ทางเข้าวัดวังพลับเหนอื (ช่วงทางโค้ง)                    

หมู่ท่ี 5 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

จ านวน 1 แหง่   200,000  - - จ านวน

สถานท่ี

ด าเนินการ 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จาก

ถนนลาดยางคันบึงวังพลับเหนอื ถึงเขต

ติดตอ่ต าบลบ้านกร่าง หมู่ท่ี 5 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

1,000 เมตร   

กว้าง 6 เมตร 

- - 3,300,000 ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

46 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก

จากบา้นนายสมกฤษ ถึงบ้านนางรินจง                 

หมู่ท่ี 5 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

150 เมตร 

- 14,000 - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

47 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก

จากบา้นนายคะนอง ถึงบ้านนายสายันต์ 

บัวเอ่ียม หมู่ท่ี 5 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

90 เมตร 

- 8,500 - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

48 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก

จากบริเวณทางโค้งท่ีนานายบรรเจิด-

กุหลาบ พงษ์เพ็งษ์ ถึงถนนเลี่ยงเมือง                  

สาย 357 หมู่ท่ี 5 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

400 เมตร 

- 37,500 - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

49 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก

จากถนน คสล. แยกบ้านนายวริัตน์              

คล้ายวรรณ ถึงคันบึงวัพลับ หมู่ท่ี 5 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

190 เมตร 

-  17,700 - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

50 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก

จากหลังบ้านนายจุน วงจันทร์                   

ถึงคันบึงวังพลับ หมู่ท่ี 5 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

500 เมตร 

-  47,000 - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

51 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก

จากถนนเลี่ยงเมืองสาย 357 ถึงทางเข้า

บ้านนายอ่วม ถึงท่ีนานายครรชิต ทวนเงิน 

หมู่ท่ี 5 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

600 เมตร    

- 56,000 - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

52 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก

จากบา้นนางวมิล เพิ่มพูน ถึงบ้าน                  

นายสมพงษ์ ยอดศรี หมู่ท่ี 5 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

60 เมตร    

- 5,600 - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

53 โครงการติดตัง้ไฟฟ้าส่องสวา่ง                  

พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าร์เซล)                             

บริเวณคันบึงวังพลับ หมู่ท่ี 5 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

จ านวน 20 จุด - 300,000 -  ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

54 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก

บริเวณคันคลองท้ิงน้ า 1 ซ้าย 1 ขวา 

บริเวณท่ีนานายอ านาจ แก้วประหลาด ถึง

เขตติดตอ่ต าบลบางงาม หมู่ท่ี 1  

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

1,000 เมตร    

(หมู่ท่ี 6 มดแดง) 

120,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

55 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก

จากคลองส่งน้ า 1 ซ้าย 1 ขวา บริเวณท่ี

นานายชูชีพ พวงดอกไม้ ถึงสะพานท่ีนา

นายอ านาจ แก้วประหลาด หมู่ท่ี 6 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

1,200 เมตร    

120,000  - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

56 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก

จากคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา บริเวณท่ีนา                 

นายประเสริฐ ศรีศักดา ถึงบริเวณท่ีนา     

นายมนัส พวงดอกไม้ หมู่ท่ี 6 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

1,200 เมตร    

120,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

57 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก

จากบงึละหาร ถึงท่ีนานายประคอง                    

วงษ์เวยีง หมู่ท่ี 6 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

1,000 เมตร    

- 120.000 - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

58 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก 

เขตติดตอ่ต าบลบ้านกร่าง (ข้างวัดนอ้ย

ชมพู่) ถึงบ้านนายณรงค์ เกตุแก้ว และบ้าน

นางกิมลั้ง ชักขณาเมธากร หมู่ท่ี 6 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

1,000 เมตร    

กว้าง 3 เมตร 

- 120.000 - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

59 โครงการก่อสร้างถนนดิน พร้อมท าเหมือง

ส่งน้ า ข้างบ้านนางเจริญ พรมศร พร้อมลง

หนิคลุก หมู่ท่ี 6 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย และ

ปรับปรุงทาง

ระบายน้ าและส่งน้ า 

ระยะทางยาว 

60 เมตร     

- 500.000 - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา และ

การระบายน้ า

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 

60 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้างบ้าน

นายบุญเหลอื นวมทอง หมู่ท่ี 7 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

จ านวน 1 แหง่ -  1,200.000 - จ านวน

สถานท่ี

ด าเนินการ 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

61 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก

จากคลอง 1 ซ้าย 1 ขวา บริเวณท่ีนา                 

นายชูชีพ พวงดอกไม้ ถึงสะพานข้ามคลอง 

1 ซ้าย 1 ขวา บริเวณท่ีนานายอ านาจ 

แก้วประหลาด หมู่ท่ี 6 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

1,300 เมตร    

130,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

62 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก

จากบงึละหาร ถึงท่ีนานายประคอง                    

วงษ์เวยีง หมู่ท่ี 6 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

1,000 เมตร    

- 120.000 - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

63 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก 

จากที่นานายสนิท พวงดอกไม้ ถึงคลอง              

ส่งน้ า 1 ซ้าย 1 ขวา หมู่ท่ี 6 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

1,500 เมตร    

กว้าง 3 เมตร 

150,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

54 โครงการถมดิน พร้อมท าเหมืองส่งน้ า ข้าง

บ้านนางเจริญ พรมศรี พร้อมลงหนิคลุก 

หมู่ท่ี 6 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย และ

ปรับปรุงทาง

ระบายน้ าและส่งน้ า 

ระยะทางยาว 

60 เมตร     

- 500.000 - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา และ

การระบายน้ า

สะดวกและรวดเร็ว 

กองช่าง 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

65 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก

จากหน้าบ้านนายสมาน แสงอรุณ ถึงหนา้

บ้านนางส้มโอ หนูทอง ซอย 8 หมู่ท่ี 7 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

100 เมตร  

กว้าง 2.50 

เมตร  

12,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

66 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก

จากบา้นนายส ารวย ตู้แก้ว ถึงหนา้บ้าน

นายมานพ ทาวงษ์ หมู่ท่ี 7 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

1,700 เมตร  

กว้าง 2.50 

เมตร  

- 120,000 - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

67 โครงการซ่อมแซมถนนโดยการลงหนิคลุก

จากบา้นนายค า แหว้หาญ ถึงท่ีนา                 

นายสมศักดิ์ ยวนคง ซ้าย-ขวา นายวริัตน์ 

เอกชอุ่ม หมู่ท่ี 7 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

100 เมตร  

กว้าง 2.50 

เมตร  

- 12,000 - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล. จากถนนเดิม

บริเวณบ้านนางติม๋ เอ่ียมสน ถึงสะพาน 

ถนนเลี่ยงเมืองสาย 357 หมู่ท่ี 7 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

100 เมตร  

กว้าง 2.50 

เมตร  

- - 4,000,000 ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

68 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากโรงปุ๋ย

เขียวมรกต ถึงสะพาน คสล. หมู่ท่ี 2 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

2,000 เมตร  

กว้าง 6 เมตร  

-  - 6,000,000 ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

70 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางจากถนน

สายโฑธิ์พระยา-บ้านกล้วย บริเวณท่ีพัก

สายตรวจต าบลมดแดง ถึงคันคลอง

ชลประทานบ้านวังพลับใต้ 

เพื่อใหป้ระชาชนมี

เส้นทางท่ีสะดวก

และปลอดภัย 

ระยะทางยาว 

3,700 เมตร  

กว้าง 7 เมตร  

6,000,000 - - ความยาว

ของถนน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 

71 โครงการขยายเขตไฟฟ้า, ซ่อมแซมไฟฟ้า

สาธารณะต าบลมดแดง 

เพื่อใหม้ีไฟฟ้าส่อง

สวา่งบริเวณทาง

สาธารณะ 

หมู่ท่ี 1 - 7 500,000 - - จ านวน

หมู่บ้าน 

ประชาชนมีความ

ปลอดภัยในการ

สัญจรไปมา 

กองช่าง 
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3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต และสร้ำงควำมปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

   3.1 แนวทำงกำรส่งเสริมและสนับสนุนทำงด้ำนสำธำรณสุข 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา                     

เอดส์ชาติ 

เพื่อรณรงค์ป้องกันการ

ติดเชือ้เอชไอวี 

ประชาชน             

ต าบลมดแดง 

50,000 - - ผู้ป่วยเอดส์ราย

ใหม ่

ต าบลมดแดงไม่มี

ผู้ตดิเชือ้เอดส์

รายใหม่ 

ส่วน

สาธารณสุขฯ 

2 โครงการรณรงค์ร่วมมือในการเฝ้าระวัง 

ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหาการ

ระบาดของโรคไข้เลือดออกขององค์การ

บริหารส่วนต าบลมดแดง ปี 2559 

เพื่อจัดกิจกรรมเฝ้าระวัง 

ควบคุมป้องกันโรค

ไข้เลือดออก 

ทุกครัวเรือนใน

ต าบลมดแดง 

วัด โรงเรียน 

และสถานท่ี

ราชการ 

30,000 - - จ านวนครัวเรือน 

วัด โรงเรียนและ

สถานท่ีราชการ 

ประชาชนต าบล

มดแดงปลอดภัย

จากโรค

ไข้เลือดออก 

ส่วน

สาธารณสุขฯ 

3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

รับรองพืน้ท่ีปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้า 

ประจ าปี 2559 

เพื่อด าเนินกิจกรรมการ

รับรองพืน้ท่ีปลอดภัย

โรคพิษสุนัขบ้า 

ข้ึนทะเบียนและ

ฉีดวัคซีนสุนัข 

80% ของพืน้ท่ี 

50,000 - - ร้อยละของสุนัข

ในพืน้ท่ีท่ีได้รับ

วัคซีนป้องกันโรค 

ต าบลมดแดง

ปลอดภัยจาก                    

โรคพิษสุนัขบ้า 

ส่วน 

สาธารณสุขฯ 

4 โครงการอุดหนุนค่าด าเนินงานในการ

พัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพืน้ท่ี

หมู่บ้าน หมู่ท่ี 1 - 7 

เพื่อเป็นค่าด าเนินงานใน

การพัฒนางาน

สาธารณสุขมูลฐาน 

หมู่ท่ี 1 - 7 70,000 70,000 70,000 จ านวนกลุ่ม               

อสม.ท่ีได้รับ             

การสนับสนุน 

ประชาชได้รับ 

บริการด้าน

สาธารณสุขท่ีดี 

ส่วน 

สาธารณสุขฯ 

5 เงินสมทบเข้ากองทุนหลักประกันสุขภาพ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง 

เพื่อสมทบเข้ากองทุน

หลักประกันสุขภาพ

อบต.มดแดง 

กองทุนหลัก 

ประกันสุขภาพ 

อบต.มดแดง 

100,000  100,000 100,000 จ านวนโครงการ ประชาชนได้รับ

การบริการจาก

กองทุนฯ 

ส่วน

สาธารณสุขฯ 
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3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต และสร้ำงควำมปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

   3.2 แนวทำงกำรเสริมสร้ำงควำมปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

1 โครงการวางท่อระบายน้ าในชุมชนหมู่นาลิง 

หมู่ท่ี 4 

เพื่อวางท่อระบาย

น้ าในชุมชน 

จ านวน 1 แหง่ 100,000 - - จ านวนท่ี

ด าเนินการ 

มีการระบายน้ าท่ี

ท่วมขังในชุมชน

อย่างรวดเร็ว 

กองช่าง 

2 โครงการจัดซือ้ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง เพื่อช่วยเหลอืผู้

ประสบอุทกภัย

และภัยแล้ง 

จ านวน 1 ชุด 450,000 - - จ านวน

ครุภัณฑ์  

ท่ีจัดซื้อ 

ประชาชนได้รับ

การช่วยเหลอืเมื่อ

กรณีเกิดภัยพิบัติ 

ส านักงานปลัด 

3 อุดหนุนโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการระดับพืน้ท่ี

จังหวัดสุพรรณบุร ี

เพื่อป้องกันและ

แก้ไขปัญหายา             

เสพติดระดับพืน้ท่ี 

ศพส.             

จ.สุพรรณบุรี 

50,000 50,000 50,000 จ านวน

โครงการ 

มีการรณรงค์

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด 

ส านักงานปลัด 
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3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต และสร้ำงควำมปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

   3.3 แนวทำงกำรส่งเสริมและช่วยเหลือเด็ก ผู้สูงอำยุ ผู้พิกำรและผู้ด้อยโอกำส 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

1 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็น

สวัสดกิารค่าครอง

ชีพใหแ้กผู่้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุ  

ในต าบลมดแดง     

จ านวน 1,004 คน 

7,980,000 8,000,000 8,100,000 จ านวน

ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุได้รับ

สวัสดกิาร 

ค่าครองชีพ 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพคนพิการ เพื่อจ่ายเป็น

สวัสดกิารค่าครอง

ชีพใหแ้ก่คนพิการ 

คนพิการ  

ในต าบลมดแดง 

จ านวน 110 คน 

1,056,000 2,000,000 2,050,000 จ านวน

คน

พิการ 

คนพิการได้รับ

สวัสดกิาร 

ค่าครองชีพ 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อจ่ายเป็น

สวัสดกิารค่าครอง

ชีพใหแ้กผู่้ป่วยเอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ 

ในต าบลมดแดง 

84,000 84,000 84,000 จ านวน

ผู้ป่วย

เอดส์ 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับ 

สวัสดกิาร 

ค่าครองชีพ 

ส านักงานปลัด 

4 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร

เสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยใน

การจัดซือ้อาหาร

เสริม (นม) ใหก้ับ 

เด็กนักเรียน 

ร.ร.วัดเทพสุทธาวาส 

ร.ร.วัดเสาธงทอง 

ร.ร.วัดวังพลับเหนอื 

ร.ร.วัดวังพลับใต ้

780,000 790,000 800,000 จ านวน

โรงเรียน 

เด็กนักเรียนไดร้ับ

อาหารเสริม (นม) 

ท่ีมีคุณภาพและ

เพียงพอ 

ส่วนการศกึษา 

ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

5 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนอาหาร

เสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อเป็นค่าใช้จา่ยใน

การจัดซือ้อาหาร

เสริม (นม) ใหก้ับ 

เด็กนักเรียน 

ศพด.วัดศรีจันต ์

ศพด.วัดวังพลับใต ้

ศพด.วัดวังพลับเหนอื 

200,000  210,000 220,000 จ านวน

โรงเรียน 

เด็กนักเรียนไดร้ับ

อาหารเสริม (นม) 

ท่ีมีคุณภาพและ

เพียงพอ 

ส่วนการศกึษา 

ศาสนา 

และวัฒนธรรม 



แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑ : งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง          หนา้ | 39 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

6 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

เพื่อสนับสนุน

งบประมาณอาหาร

กลางวันเด็กนักเรียน 

ร.ร.วัดเทพสุทธาวาส 

ร.ร.วัดเสาธงทอง 

ร.ร.วัดวังพลับเหนอื 

ร.ร.วัดวังพลับใต ้

1,400,000 1,410,000 1,420,000 จ านวน

โรงเรียน 

เด็กนักเรียนมีอาหาร

กลางวันท่ีสะอาด

และเพียงพอ 

 

ส่วนการศกึษา 

ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จา่ยในการ

บริหารสถานศกึษา (อาหาร

กลางวัน) 

เพื่อสนับสนุน

งบประมาณอาหาร

กลางวันใหศู้นย์

พัฒนาเด็กเล็ก 

ศพด.วัดศรีจันต ์

ศพด.วัดวังพลับใต ้

ศพด.วัดวังพลับเหนอื 

476,000  480,000 585,000 จ านวน

โรงเรียน 

เด็กนักเรียนมีอาหาร

กลางวันท่ีสะอาด

และเพียงพอ 

ส่วนการศกึษา 

ศาสนา 

และวัฒนธรรม 
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3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต และสร้ำงควำมปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

   3.4 แนวทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์และชุมชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

1 โครงการจัดซือ้เครื่องออกก าลังกาย                    

เพื่อส่งเสรมิสุขภาพและต้านยาเสพติด 

เพื่อส่งเสรมิสุขภาพ

ผู้สูงอายุและประชาชน

ในชุมชน 

จ านวน 1 ชุด - 600,000 - จ านวน             

เครื่องออก

ก าลังกาย 

ผู้สูงอายุและประชาชน

ได้ออกก าลังกาย และใช้

เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ 

ส านักงานปลัด 

2 อุดหนุนกองทุนสวัสดกิารชุมชน                         

ต าบลมดแดง 

เพื่อส่งเสรมิให้

ประชาชนมีสวัสดิการ

ในชุมชน 

ประชาชน                

ต าบลมดแดง                    

หมู่ท่ี 1 - 7 

70,000 70,000 70,000 จ านวน            

ครั้งท่ีอุดหนุน 

กองทุนสวัสดกิารชุมชน

มีความเข้มแข็ง 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการจัดซือ้/ซ่อมแซมเครื่องหมาย

จราจร ป้ายชื่อซอย หลักเขต 

เพื่อเป็นการพัฒนา

พืน้ท่ีในชุมชนใหม้ีการ

เดินทางท่ีสะอาดและ

ปลอดภัย 

หมู่ท่ี 1 - 7 200,000 - - จ านวน

โครงการ 

เส้นทางจราจร และซอย

ต่าง ๆ ในชุมชน มีป้าย

จราจร ป้ายชื่อ และหลัก

เขตท่ีชัดเจน 

ส านักงานปลัด/

กองช่าง 
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3 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต และสร้ำงควำมปลอดภัยในชวีิตและทรัพย์สิน 

   3.5 แนวทำงกำรแก้ไขปัญหำควำมยำกจน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

1 โครงการจ้างแรงงานก าจัดวัชพืชช่วงฤดู

แล้ง หมู่ท่ี 1 - 7 

เพื่อส่งเสรมิอาชีพ

ใหแ้ก่เกษตรกร

ในช่วงฤดูแล้ง 

เกษตรกร 7 หมู่

จ านวน หมู่ละ 

10 ราย 

110,000 - - จ านวน

เกษตรกร

ท่ีเข้าร่วม 

เกษตรกรได้รับ

ความช่วยเหลอื            

ใหม้ีรายได้               

ในช่วงฤดูแล้ง 

ส านักงานปลัด 

 

2 โครงการผักขา้งบ้าน อาหารข้างรั้ว  

ครอบครัวพอเพียง หลกีเลี่ยงสารเคมี 

เพื่อส่งเสรมิการ

ปลูกผักปลอด

สารพิษส าหรับ

รับประทานใน

ครอบครัว 

กลุ่มน าร่อง

โครงการใน

ต าบลมดแดง 

จ านวน 35 คน 

15,000 - - จ านวน

ผู้เข้าร่วม

โครงการ 

ประชาชนมีความรู้

ในการปลูกผักไวร้

รับประทาน อย่าง

ปลอดภัย 

ส านักงานปลัด 
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4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

   4.1 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

1 โครงการจัดหาสื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้

ของศูนย์พัฒนาเด็ก 

เพื่อส่งเสรมิทักษะ

การเรียนรู้ของเด็ก

ปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.มดแดง                     

จ านวน 3 แหง่ 

150,000 - - จ านวนศูนย์

พัฒนาเด็ก

เล็กฯ 

นักเรียนระดับ

ปฐมวัยมีทักษะ

พัฒนาการเรียนรู้ท่ีดี 

ส่วนการศกึษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

2 โครงการหนูน้อยฟันสวย ศูนย์พัฒนา              

เด็กเล็ก ประจ าปีงบประมาณ 2559 

เพื่อใหเ้ด็กปฐมวัย

รู้จักวธิกีารแปรง

ฟันท่ีถูกวธิี 

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.มดแดง                     

จ านวน 3 แหง่ 

10,000 - - จ านวนศูนย์

พัฒนาเด็ก

เล็กฯ 

นักเรียนระดับ

ปฐมวัยมีสุขภาพฟัน

และช่องปากที่ดี 

ส่วนการศกึษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

3 โครงการออมทรัพย์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ประจ าปีการศกึษา 2559 

เพื่อส่งเสรมิและฝึก

นิสัยการประหยัด

และการออม 

ศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก อบต.มดแดง                     

จ านวน 3 แหง่ 

5,000 - - จ านวนศูนย์

พัฒนาเด็ก

เล็กฯ 

นักเรียนระดับ

ปฐมวัยมีวินัยในการ

ประหยัดอดออมั 

ส่วนการศกึษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

4 โครงการการศกึษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา

เสพติดในเดก็นักเรียน                  

(D.A.R.E.ประเทศไทย) 

เพื่อแก้ไขปัญหา

การแพร่ระบาด

ของยาเสพติด 

โรงเรียนสังกัด 

สพฐ. ในต าบล

มดแดง 

40,000  - - ร.ร.สังกัด 

สพฐ.             

4 แหง่ 

นักเรียนมีทักษะ

หลกีเลี่ยงปฏิเสธ   

การใช้ยาเสพติด 

ส่วนการศกึษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
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4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำ ศำสนำและวัฒนธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                              

   4.2 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนกำรกฬีำ 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

1 โครงการก่อสร้างลานกีฬาต้านยาเสพติด 

บริเวณท่ีสาธารณะใกล้ศาลตาขุน หมู่ท่ี 1 

เพื่อก่อสร้าง             

ลานกีฬา                 

ต้านยาเสพติด 

จ านวน 1 แหง่ - - 2,000,000 จ านวน

สถานท่ี

ด าเนินการ 

ประชาชนมีสถานท่ี

ออกก าลังกาย     

ส่งเสริมการกีฬา             

ใหก้ับเยาวชน 

ส่วนการศกึษา

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

2 โครงการติดตัง้ไฟฟ้าส่องสวา่งสนามกีฬา

ประจ าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1, 5 และ 7 

เพื่อส่งเสรมิการ

ออกก าลังกาย 

จ านวน 3 แหง่ 130,000 - - จ านวน

สถานท่ี

ด าเนินการ 

ประชาชนมีไฟฟ้า

ส่องสวา่งบริเวณ

สนามกีฬา 

ส่วนการศกึษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

3 โครงการกีฬาต้านยาเสพติด                      

ประจ าปี 2559 

เพื่อส่งเสรมิกีฬา 

สร้างจิตส านึก                

ในการต้านภัย               

ยาเสพติด 

เด็ก เยาวชน และ

ประชาชนต าบล

มดแดง 

หมู่ท่ี 1 - 7 

200,000 - - จ านวน

ชุมชนท่ี

เข้าร่วม 

ประชาชนมีสุขภาพ

แข็งแรง หา่งไกล

ยาเสพติด 

ส่วนการศกึษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

4 โครงการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาใหก้ับ

หมู่บ้านในต าบลมดแดง 

เพื่อส่งเสรมิการ

ออกก าลังกาย

เพื่อสุขภาพ 

หมู่ท่ี 1 - 7 84,000 - - จ านวน

หมู่บ้าน 

ประชาชนมี

อุปกรณ์กีฬาใน

การออกก าลังกาย 

ส่วนการศกึษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

5 อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนการ

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน

แหง่ชาติ ครั้งท่ี 32 (พ.ศ. 2559) 

เพื่อส่งเสรมิให้

เยาวชนเล่นกีฬา 

ศูนย์การกีฬาแหง่

ประเทศไทย 

จังหวัดสุพรรณบุร ี

226,000  - - จ านวน

ครั้ง 

ท่ีอุดหนุน 

เยาวชนหันมา

สนใจการกีฬา 

มากขึ้น 

ส่วนการศกึษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
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4 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำ ศำสนำและวัฒนธรรม 

   4.3 แนวทำงกำรพัฒนำด้ำนศำสนำและวัฒนธรรม 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

1 อุดหนุนการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เพื่อสนับสนุน

งบประมาณในการ

จัดงานประเพณี

สงกรานต์ 

ส านักงานจังหวัด

สุพรรณบุร ี

30,000 - - จ านวน

โครงการ 

มีการจัดงาน

ประเพณีสงกรานต ์

ส่วนการศกึษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

2 อุดหนุนการจัดงานแหเ่ทียนเข้าพรรษา เพื่อสนับสนุน

งบประมาณในการ

จัดงานแหเ่ทียน

เข้าพรรษา 

ส านักงานจังหวัด

สุพรรณบุร ี

30,000 - - จ านวน

โครงการ 

มีการจัดงานแห่

เทียนเข้าพรรษา 

ส่วนการศกึษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 

3 โครงการประเพณีแห่เทียนพรรษา    

ประจ าปี 2559 

เพื่อปลูกฝังจิตส านัก

ใหเ้ด็กไทยอนุรักษ์

ประเพณีไทย 

นักเรียนในต าบล

มดแดง 

10,000 - - จ านวนวัด

ในต าบล 

เด็กนักเรียนร่วม

อนุรักษ์ประเพณี

ของไทย 

ส่วนการศกึษา 

ศาสนา และ

วัฒนธรรม 
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5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบรหิำรและกำรบรกิำรประชำชน 

   5.1 แนวทำงกำรเพิม่ประสิทธิภำพในกำรให้บรกิำรประชำชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

1 โครงการบริการประชานจัดเก็บภาษี

นอกสถานท่ี และบริการประชาชนใน

วันหยุดราชการ ประจ าปี 2559 

เพื่ออ านวยความ

สะดวกใหก้ับประชาชน 

และเร่งรัดการจัดเก็บ

ภาษี 

หมู่ท่ี 1 - 7 20,000 20,000 20,000 จ านวนจุด

บริการ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวก 

และช าระภาษี

ภายในก าหนด 

กองคลัง 

2 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สนิ 

เพื่อเพิ่มรายได้ 

รวบรวมขอ้มูลและมี

ระบบท่ีแนน่อน

ตรวจสอบได้ 

จัดท าแผนท่ีภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สนิ

จ านวน 3 โซน 

150,000 150,000 150,000 จ านวนโซน

ในการ 

ด าเนินการ 

มีข้อมูล

รายละเอียด 

พืน้ท่ีในเขต              

ต าบลมดแดง 

กองคลัง 

3 โครงการปรับขยายเวลาการใหบ้ริการ

ประชาชนและการใหบ้ริการในเชิงรุก 

เพื่อใหบ้ริการ           

รับช าระภาษีในช่วงพัก

เท่ียง 

จ านวน 4 เดือน 20,000 20,000 20,000 จ านวน

เดือนท่ี

ใหบ้ริการ 

ประชาชนได้รับ

ความสะดวกใน

การเพิ่มเวลา            

ท าการ 

กองคลัง 

4 โครงการอบรมและศกึษาดูงานเพื่อ

พัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กร สู่การ

พัฒนาท้องถิ่น 

เพื่อส่งเสรมิและ

พัฒนาความรู้ในการ

ปฏิบัติงาน 

คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาและ 

พนักงานส่วนต าบล 

200,000 200,000 200,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

บุคลากรน า

ความรู้ทีได้มา

พัฒนาองค์กร

และบริการ

ประชาชนในพืน้ท่ี 

ส านักงานปลัด 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

5 โครงการเพิ่มธรรมในใจ สร้างความ

โปร่งใสในการท างาน 

เพื่อเสริมสร้าง

คุณธรรมจริยธรรม

ใหก้ับบุคลากร 

พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง          

สมาชิกสภา และ

คณะผู้บริหาร 

10,000 10,000 10,000 จ านวน

ผู้เข้าร่วม 

บุคลากรมี

จิตส านึกในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีดว้ย

ความโปร่งใส 

ส านักงานปลัด 

6 โครงการจัดซือ้วัสดุ ครุภัณฑ์                       

ภายในส านักงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ 

ในการใหบ้ริการ

ประชาชน 

บริการประชาชน

ต าบลมดแดง 

300,000 300,000 300,000 จ านวนวัสดุ 

ครุภัณฑ์ 

มีวัสดุ ครุภัณฑ์

เพียงพอในการ

ปฏิบัติงานและ

ใหบ้ริการ

ประชาชน 

ทุกส่วน 

7 โครงการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ

ในการท างานและการ

บริการประชาชน 

ผู้บริหาร สมาชิก 

พนักงานส่วนต าบล 

พนักงานจ้าง 

500,000 500,000 500,000 จ านวน

บุคลากร 

การปฏิบัติงาน

พัฒนาตาม

ระเบียบกฎหมาย 

อยู่เสมอ 

ทุกส่วน 

8 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

บริเวณท่ีท าการ อบต. 

เพื่อก่อสร้างอาคาร

เอนกประสงค์ 

จ านวน 1 หลัง 3,000,000 - - จ านวนท่ี

ก่อสร้าง 

มีพืน้ท่ีในการ

ใหบ้ริการ

ประชาชน 

ส านักงานปลัด/

โยธา 

9 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องส่ง

กระจายเสียงชนิดไร้สาย 

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม

เครื่องส่งกระจายเสียง

ชนิดไร้สาย 

หมู่ท่ี 1 - 7 1,000,000  - - จ านวน

โครงการ 

ประชาชนได้

รับทราบข่าวสาร

อย่างท่ัวถึง 

ส านักงานปลัด 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

10 โครงการจัดซือ้รถยนตส์่วนกลาง 

ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ             

ไม่ต่ ากว่า 2,400 ซีซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ 

แบบดับเบ้ิลแค็บ 

 

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ

ในการปฏิบัติงานและ

การใหบ้ริการ

ประชาชน 

จ านวน 1 คัน 787,000 - - จ านวน

รถยนต ์

การบริการ

ประชาชนรวดเร็ว

และสะดวกมากขึ้น 

ส านักงานปลัด 

11 โครงการจัดซือ้รถจักรยานยนต์ 

ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา 

 

เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพ

ในการปฏิบัติงานและ

การใหบ้ริการ

ประชาชน 

จ านวน 1 คัน 38,000 - - จ านวนรถ 

จักรยาน 

ยนต ์

การบริการ

ประชาชนรวดเร็ว

และสะดวกมากขึ้น 

กองคลัง 
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5 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบรหิำรและกำรบรกิำรประชำชน 

   5.2 แนวทำงกำรส่งเสริมกำรมีสว่นร่วมของประชำชน 

ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

1 โครงการเพื่อปกปอ้งสถาบันส าคัญของชาติ 

พ.ศ. 2559 

เพื่อส่งเสรมิให้

ประชาชนปกปอ้ง

และเทิดทูลสถาบัน

ส าคัญของชาติ 

ประชาชน

ต าบลมดแดง 

20,000 20,000 20,000 จ านวน

โครงการ 

ประชาชนได้แสดงออกถึง 

ความจงรักภักด ี

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ส านักงานปลัด 

2 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสพระ

ชนมพรรษาครบ 88 พรรษา 5 ธันวาคม 

2558 

เพื่อส่งเสรมิให้

ประชาชนได้แสดง

ความจงรักภักดีตอ่

พระมหากษัตริย์ 

ประชาชน

ต าบลมดแดง 

100,000 100,000 100,000 จ านวน

โครงการ 

ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดี

และน้อมร าลึกในพระมหา

กรุณาธคุิณของพระมหากษัตริย์ 

ส านักงานปลัด 

3 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง

เจ้าฯ พระบรมราชินนีาถ (วันแม่แห่งชาติ) 

ประจ าปี พ.ศ. 2559 

เพื่อส่งเสรมิให้

ประชาชนได้แสดง 

ความจงรักภักดีตอ่

สมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินนีาถ 

ประชาชน

ต าบลมดแดง 

10,000 10,000 10,000 จ านวน

โครงการ 

ประชาชนได้แสดงความจงรัภักดี

และน้อมร าลึกในพระมหา

กรุณาธคุิณของสมเด็จพระนาง

เจ้าพระบรมราชินนีาถ 

ส านักงานปลัด 

4 โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้าน                    

เพื่อบูรณาการการจัดท าแผนพัฒนาสามปี 

พ.ศ. 2560-2562 และทบทวนการ

จัดท าแผนชุมชน 

เพื่อส่งเสรมิ

กระบวนการเรียนรู้ 

ร่วมคิด และแก้ไข

ปัญหาของชุมชน 

หมู่ท่ี 1 - 7 35,000 35,000 35,000 จ านวน

ชุมชน          

ประชาชนมีสว่นร่วมแสดงความ

คิดเห็นเสนอปัญหาความต้องการ

ของชุมชน 

ส านักงานปลัด 
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ที่ โครงกำร/กิจกรรม วัตถุประสงค์ 

เป้ำหมำย งบประมำณและที่ผ่ำนมำ ตัวชี้วัด ผลที่คำดว่ำ หน่วยงำนที่ 

(ผลผลิตของ 2559 

 

2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ 

โครงกำร) (บำท) (บำท) (บำท)    

5 โครงการประชุมประชาคมต าบล                

ประจ าปี 2559 

เพื่อส่งเสรมิการมี

ส่วนร่วมของ

ประชาชนในการ

พัฒนาต าบล 

ผู้แทนชุมชน

หมู่ท่ี 1 - 7 

5,000 5,000 5,000 จ านวน

ชุมชนท่ี

เข้าร่วม 

มีการจัดล าดับความส าคัญของ

โครงการ/กิจกรรม เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการจัดตั้งงบประมาณ

ในการพัฒนาต าบล 

ส านักงานปลัด 
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แบบ ผ.03 

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ   

   แผนพัฒนำสำมปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

 

ยุทธศำสตร์ 

ปีงบประมำณ  2559 ปีงบประมำณ  2560 ปีงบประมำณ  2561 รวม  3  ป ี

จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตร 

  1.1 แนวทางการพัฒนาดา้นโครงสร้างพืน้ฐาน 

        เพื่อการเกษตร 

  1.2 แนวทาง การสง่เสริมและพัฒนาประสิทธภิาพการผลิต 

        ทางการเกษตร 

 

5 

 

1 

 

 

300,000 

 

20,000 

 

 

12 

 

- 

 

 

5,123,000 

 

- 

 

 

2 

 

- 

 

 

2,300,000 

 

- 

 

 

19 

 

1 

 

 

7,723,000 

 

20,000 

 

รวม 6 320,000 12 5,123,000 2 2,300,000 20 7,743,000 
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แบบ ผ.03 

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ  

    แผนพัฒนำสำมปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

 

ยุทธศำสตร์ 

ปีงบประมำณ  2559 ปีงบประมำณ  2560 ปีงบประมำณ  2561 รวม  3  ป ี

จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสิ่งแวดล้อม   

    ทรัพยำกรธรรมชำติ สำธำรณูปโภค 

    และแหล่งท่องเท่ียว 

  2.1 แนวทาง การพัฒนาสิ่งแวดลอ้ม 

        ทรัพยากรธรรมชาติ และแหลง่ท่องเที่ยว 

  2.2 แนวทางการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

 

 

 

5 

 

39 

 

 

10,420,000 

 

15,179,000 

 

 

3 

 

27 

 

 

10,320,000 

 

6,178,300 

 

 

3 

 

8 

 

 

10,320,000 

 

16,450,000 

 

 

11 

 

74 

 

 

31,060,000 

 

37,807,300 

รวม 44 25,599,000 30 16,498,300 11 26,770,000 85 68,867,300 
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แบบ ผ.03 

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ  

    แผนพัฒนำสำมปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

 

ยุทธศำสตร์ 

ปีงบประมำณ  2559 ปีงบประมำณ  2560 ปีงบประมำณ  2561 รวม  3  ป ี

จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนคุณภำพชีวิต                 

    และสร้ำงควำมปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 

  3.1 แนวทาง การสง่เสริมและสนับสนุน 

        ทางดา้นสาธารณสุข 

  3.2 แนวทางการสร้างความปลอดภัยในชีวติ 

        และทรัพย์สิน 

  3.3 แนวทางการสง่เสริมและช่วยเหลอืเด็ก  ผู้สูงอายุ   

        ผู้พิการ และผู้ดอ้ยโอกาส 

  3.4 แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน 

  3.5 แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจน 
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รวม 19 13,280,000 12 13,864,000 11 13,449,000 42 40,593,000 
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แบบ ผ.03 

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ  

    แผนพัฒนำสำมปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

 

ยุทธศำสตร์ 

ปีงบประมำณ  2559 ปีงบประมำณ  2560 ปีงบประมำณ  2561 รวม  3  ป ี

จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรศึกษำ กำรกีฬำ 

    ศำสนำและวัฒนธรรม 

  4.1 แนวทางการพัฒนาดา้นการศึกษา 

  4.2 แนวทาง การพัฒนาดา้นการกีฬา 

  4.3 แนวทาง การพัฒนาดา้นศาสนาและวัฒนธรรม 
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รวม 11 915,000 - - 1 2,000,000 12 2,915,000 
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แบบ ผ.03 

บัญชสีรุปโครงกำรพัฒนำ 

    แผนพัฒนำสำมปี  พ.ศ. 2559 – 2561 

 

ยุทธศำสตร์ 

ปีงบประมำณ  2559 ปีงบประมำณ  2560 ปีงบประมำณ  2561 รวม  3  ป ี

จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

จ ำนวน

โครงกำร 

งบประมำณ 

(บำท) 

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรและ 

    กำรบริกำรประชำชน 

  5.1 แนวทางการเพิ่มประสิทธภิาพในการให้บริการ 

        ประชาชน 

  5.2 แนวทางการสง่เสริมการมีส่วนร่วมของ 

          ประประชาชน 
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รวม 16 6,195,000 12 1,370,000 12 1,370,000 40 8,935,000 

รวมท้ังสิ้น 96  46,309,000  66  36,855,300  37  45,889,000  199  129,053,300  
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ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการพฒันาจากแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันา

โครงสร้างความเชือ่มโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558 - 2562 ขององค์การบรหิารส่วนต าบลมดแดง

แบบ ยท.01

ยุทธศำสตร์

จังหวัด

1. การเพ่ิมขีดความสามารถด้านเกษตร เชื่อมโยง สู่เกษตร

อุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เพ่ือการบริโภคและส่งออก

2. การพัฒนาด้านการท่องเท่ียวสู่สากลคู่การอนุรักษ์                

ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน

3. การยกระดับคุณภาพชีวิต                                               

และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

4. การส่งเสริมการศกึษา การกีฬา

มุ่งความเป็นเลิศในระดับสากล

5. การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหาร                              

และบริการเพ่ือประโยชน์ของประชาชน

ยุทธศำสตร์กำร

พัฒนำของ อปท.

ในเขตจังหวัด

1. การเพ่ิมขีดความสามารถด้านเกษตร                           

เชื่อมโยงสู่เกษตรอุตสาหกรรม และ                

พาณิชยกรรมเพ่ือการบริโภคและการส่งออก

2. การเสริมสร้างและพัฒนาการท่องเท่ียว

โดยการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล

3. การยกระดับชีวิต

และความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน

4. การขยายฐานโอกาสพัฒนา

คุณภาพการศกึษาทุกระดับให้

ตรงกับความต้องการของ

5. การส่งเสริมให้กีฬาอยู่ในหัวใจ

ชาวสุพรรณบุรีและมีความสามารถ

ทางด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ

6. การส่งเสริมสถาบันของชาตแิละ

การน าการเปลี่ยนแปลงด้านการ

บริหารและบริการเพ่ือประชาชน

7. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

และระบบสาธารณูปโภคให้           

อยู่ในเกณฑ์ท่ีดไีด้มาตรฐาน

ยุทธศำสตร์กำร

พัฒนำของ อปท.
1. การพัฒนาด้านการเกษตร

2. การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ

สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

3. ด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 4. ด้านการศกึษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. ด้านการบริหาร                         

และการบริการประชาชน

1. การพัฒนา

ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานเพ่ือการ                

เกษตร

2. การส่งเสริม

และพัฒนา

ประสิทธิภาพ 

การผลิตทางการ           

เกษตร

1. การพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม 

ทรัพยากร             

ธรรมชาติ และ

แหล่งท่องเที่ยว

2. การพัฒนา

ระบบ                

สาธารณูปโภค

1. การส่งเสริม

และสนับสนุน

ทางด้าน

สาธารณสุข

2. การเสริม 

สร้างความ 

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

แนวทำงกำร

พัฒนำ

3. การส่งเสริม

และช่วยเหลือ

เด็ก ผูสู้งอายุ             

ผู้พิการและ           

ผู้ด้อย โอกาส

4. การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

และชุมชน

5. การแก้ไข

ปัญหาความ

ยากจน

1. การพัฒนา

ด้านการ ศึกษา

2. การพัฒนา

ด้านการกีฬา

3. การพัฒนา

ด้านศาสนาและ 

วัฒนธรรม

1. การเพ่ิม

ประสิทธิภาพ             

ในการให้บริการ

ประชาชน

2. การส่งเสริม

การมีส่วนร่วม

ของประชาชน

โครงการดาด

เหมือง คลองส่ง

น้ า/ โครงการขุด

ลอกคูคลอง/

โครงการก่อสร้าง

ท่าวิดน้ า/ 

โครงการวางท่อ

ระบายน้ า/ 

โครงการท าฝาย

น้ าล้น / โครงการ

ก่อสร้างบาน

ประตูปิดเปิดน้ า

โครงการ

ฝึกอบรมการ

ปรับปรุงบ ารุง

ดินส าหรับ

เกษตรกรต าบล

มดแดง

โครงการ

อนุรักษ์แม่น้ า

ล าคลอง และ

สิ่งแวดล้อม / 

โครงการ

ก าจัดขยะ

และสิ่งปฏิกูล 

/ โครงการขุด

ลอกดิน

ตะกอนบึง

ธรรมชาติ

โครงการซ่อมแซมถนนโดยการ

ลงหินคลุก / โครงการเทพืน้ 

คสล.ท่ีสาธารณะ / โครงการ

ก่อสร้างห้องเก็บของท่ี

สาธารณะ / โครงการถมดินท่ี

สาธารณะ / โครงการก่อสร้าง

ถนน คสล. / โครงการก่อสร้าง

ระบบประปาหมู่บ้าน

โครงการก่อสร้างซ่อมแซม

ถนนลาดยาง

/ โครงการขยายถนน / 

โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. 

/ โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่อง

สว่างสาธารณะ

โครงการป้องกัน

และแก้ไขปัญหา

เอดส์ชาติ / 

โครงการป้องกัน

ไข้เลือดออก / 

โครงการป้องกัน

โรคพิษสุนัขบ้า / 

อุดหนุน

สาธารณสุข

พ้ืนฐาน / 

โครงการสมทบ

กองทุน สปสช.

โครงการวางท่อ

ระบายน้ าใน

ชุมชน / โครงการ

จัดซือ้ครุภัณฑ์

เครื่องดับเพลิง

/ อุดหนุน

โครงการรณรงค์

ป้องกันและแก้ไข

ปัญหายาเสพติด

ระดับพ้ืนที่

โครงการจ่ายเบีย้

ยังชีพผูสู้งอาย,ุ 

คนพิการ และ

ผูป้่วยเอดส์

/ อุดหนุนอาหาร

เสริม (นม) 

ร.ร.สพฐ, ศพด. / 

อุดหนุนโครงการ

อาหารกลางวัน 

ร.ร.สพฐ, ศพด. 

           , 

        , 
     

โครงการจัดซื้อ

เครื่องออกก าลัง

กาย / โครงการ

จัดซื้อซอ่มแซม

เครื่องหมาย

จราจร / อุดหนุน

กองทุน

สวัสดิการชุมชน

โครงการจ้าง

แรงงานก าจัด

วัชพืชช่วงฤดูร้อน 

/ โครงการผักข้าง

บ้าน อาหารข้าง

รั้ว ครอบครัว

พอเพียง 

หลีกเล่ียง

สารเคมี

โครงการจัดซ้ือ

ส่ือพัฒนาทักษะ 

ศพด. /  

โครงการหนูน้อย

ฟันสวย ศพด.

/ โครงการออม

ทรัพย์ ศพด.

โครงการก่อสร้าง

บานกีฬาต้านยา

เสพติด / 

โครงการติดต้ัง

ไฟฟ้าส่องสว่าง

สนามกีฬา / 

โครงการกีฬา

ต้านยาเสพติด / 

โครงการ

สนับสนุน

อุปกรณ์กีฬา

โครงการอุดหนุน

การจัดงาน

ประเพณี

สงกรานต์ / 

โครงการอุดหนุน

การจัดงาน

ประเพณีแห่เทียน

เข้าพรรษา / 

โครงการจัดงาน

ประเพณีแห่เทียน

พรรษา

โครงการจัดเก็บภาษีและ

บริการประชาชนใน

วันหยุด / โครงการจัดท า

แผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน / โครงการปรับ

ขยายเวลาให้บริการ

ประชาชนฯ / โครงการ

อบรมและศึกษาดูงาน / 

โครงการฝึกอบรม / 

โครงการก่อสร้างอาคาร 

/ โครงการซ่อมแซม

เครื่องกระจายเสียงชนิด

ไร้สาย / โครงการจัดซือ้

วัสดุ ครุภัณฑ์

โครงการ

ปกป้อง

สถาบัน / 

โครงการวัน

พ่อ / 

โครงการวัน

แม่ / โครงการ

ประชาคม

หมู่บ้าน / 

โครงการ

ประชาคม

ต าบล

ผลผลิต/โครงกำร
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แผนท่ียุทธศาสตร์ แบบ ยท.02

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

พันธกิจ

ส่งเสริมพัฒนาการเกษตรและอาชีพ ประชาชนได้รับการศึกษา พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน ใส่ใจสุขภาพที่ดี พัฒนาส่ิงแวดล้อมในต าบล ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

1. การให้บริการด้านสาธารณสุข

อย่างทั่วถึงทุกพ้ืนที่

2. การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ                       

ผูพิ้การและผูด้้อยโอกาส

3. การส่งเสริมด้านการเกษตร 

สร้างอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้กับ

ประชาชนในพ้ืนที่

4. พัฒนาระบบสาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ อย่างมีคุณภาพ

และทั่วถึง

5. การรักษาส่ิงแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติให้สมบูรณ์ 

เพ่ือแก้ไขปัญหาภาวะโลกรอ้น 

และปรับปรุงสถานที่สาธารณะให้

เป็นแหล่งท่องเที่ยวของต าบล

6. บริการประชาชนและส่งเสรมิ

การมีส่วนร่วมของประชาชน

7. การรักษาความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

8.. การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา ส่งเสริมวัฒนธรรม

ประเพณีท้องถ่ิน และการกีฬา

จุดมุ่งหมำย

1. ประชาชนในพ้ืนที่มีสุขภาพ

พลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์

2. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

ผู้ด้อยโอกาสสามารถด ารงชีวิตได้

อย่างปกติสุข

3. สร้างอาชีพและสร้างรายได้

ให้กับประชาชน

4. สร้างระบบสาธารณปูโภค 

และระบบสาธารณูปการ

5. การอนุรักษ์รักษา

สภาพแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่

6. การบริหารจัดการของ

องค์การบริหารส่วนต าบลมี

ประสิทธิภาพ

7. สร้างความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สินให้แก่ประชาชน

8.. พัฒนาระบบการศึกษา การ

ท านุบ ารุงศาสนาและบ ารุง

ศาสนา และการอนุรักษ์รักษา

วัฒนธรรมประเพณีทอ้งถ่ิน

1. การพัฒนาด้านการเกษตร
2. การพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อมล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติ

สาธารณูปโภคและแหล่งท่องเที่ยว

3. ด้านคุณภาพชีวิต และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สนิ 4. ด้านการศกึษา การกีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม
5. ด้านการบริหาร                         

และการบริการประชาชน

1. การพัฒนา

ด้านโครงสร้าง

พ้ืนฐานเพ่ือการ                

เกษตร

2. การส่งเสริม

และพัฒนา

ประสิทธิภาพ 

การผลิตทางการ           

เกษตร

1. การพัฒนา

ส่ิงแวดล้อม 

ทรัพยากร             

ธรรมชาติ และ

แหล่งท่องเที่ยว

2. การพัฒนา

ระบบ                

สาธารณูปโภค

1. การส่งเสริม

และสนับสนุน

ทางด้าน

สาธารณสุข

2. การเสริม 

สร้างความ 

ปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย์สิน

3. การส่งเสริม

และช่วยเหลือ

เด็ก ผูสู้งอายุ             

ผูพิ้การและ           

ผู้ด้อย โอกาส

4. การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

และชุมชน

5. การแก้ไข

ปัญหาความ

ยากจน

1. การพัฒนา

ด้านการ ศึกษา

2. การพัฒนา

ด้านการกีฬา

3. การพัฒนา

ด้านศาสนาและ 

วัฒนธรรม

1. การเพ่ิม

ประสิทธิภาพ             

ในการให้บริการ

ประชาชน

2. การส่งเสริม

การมีส่วนร่วม

ของประชาชน

ยุทธศำสตร์

แนวทำง
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ส่วนที่ 4 
       แนวทำงกำรตดิตำมประเมนิผล 

 

4.1 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลโครงการเป็นขั้นตอนในการแสวงหาค าตอบว่าโครงการ              

ที่น าไปสู่การปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่  อยู่ในระดับใด  หรือกล่าวได้ว่าเป็นการวัดความส าเร็จ              

/ ความลม้เหลวของการน าโครงการต่าง ๆ  ขององค์การบรหิารสว่นต าบลมดแดง  โดยองค์การบริหาร

ส่วนต าบลมดแดง  ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดท าแผน  และโครงการ

ต่าง ๆ  ที่ได้มาจากประชาคมหมู่บ้านแต่ละหมู่และเพ่ือบริหารงานท้องถิ่น  และเป็นการบริการ

สาธารณะประโยชน์แก่ประชาชนได้อยา่งทั่วถึง    

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ              

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๘  ข้อ   ๒๘  องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง                                

อ าเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี   จึงแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  ที่  369/๒๕๕7                       

ลงวันที่  ๑  เดอืน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๕7  และแต่งต้ังประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง  ตามค าสั่ งองค์การบริหาร                     

ส่วนต าบลมดแดง  ที่  393/2557  ลงวันที่  6  ตุลาคม  2557  ประกอบด้วยคณะกรรมการ

ดังต่อไปนี ้

๑.  นางศิริพร เชือ้วงษ์  สมาชิกสภา อบต.      ประธานกรรมการ 

๒.  นายสมชาย บุญสิทธิ ์ สมาชิกสภา อบต.       กรรมการและเลขานุการ 

3.  นายปรชีา ทองมาเอง สมาชิกสภา อบต. กรรมการ 

4.  นายจ าเนียร ผลวงษ์ ผู้แทนประชาคม กรรมการ 

5.  นายบุญเลศิ ชาวบ้านกร่าง ผู้แทนประชาคม กรรมการ 

6.  พัฒนากรผู้ประสานงานต าบลมดแดง    ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 

7.  ผอ.รพ.สง่เสริมสุขภาพต าบลมดแดง ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กรรมการ 

8.  นายพิสุทธิ์ วัชรศรีอามร ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 

9.  นางสาวทิพย์วนารี บุญเกิด รษก.หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ กรรมการ 

      10.  นางใกลรุ่้ง แก้วเจริญ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

11.  นายสมบูรณ์ แตงหวาน ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
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โดยให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับคัดเลือกได้อีก  โดยให้

คณะกรรมการที่ไดรั้บการแต่งต้ัง  มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(๑)  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๒)  ด าเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(๓)  รายงานเสนอเสนอความคิดเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   และประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน  อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ังภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี  ทั้งน้ีให้ติดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(๔)  แตง่ต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อชว่ยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

4.2 ระเบียบ วิธีกำรและเครื่องมอืท่ีใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
กำรก ำหนดวิธีกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง ใช้แบบ

รายงาน  ๓  แบบ  ตามรูปแบบที่กรมสง่เสริมการปกครองท้องถิ่นก าหนดเป็นแนวทางไว้  คือ 

  ๑.  แบบชว่ยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาสามปี    

  2.  แบบตดิตามผลการด าเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  3.  แบบประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

กำรก ำหนดห้วงเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 

ก าหนดให้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ปีละ  ๑  คร้ัง  ภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี  โดยจะด าเนินการสรุปการติดตามและประเมินผลแผนในภาพรวม  และเสนอ

รายงานต่อผู้บริหาร เพ่ือให้ผู้บริหาร เสนอต่อสภาองค์การบรหิารสว่นต าบล  และคณะกรรมการพัฒนา

องค์การบรหิารสว่นต าบล  เพ่ือประกาศให้กับประชาชนในพืน้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดงทราบ  

ภายในเดอืนธันวาคม  โดยเน้นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาที่เป็นโครงการที่องค์การบริหาร

ส่วนต าบลมดแดง  มีศักยภาพที่จะสามารถด าเนินการได้  ในส่วนของโครงการที่ เกินศักยภาพ                       

จะประสานงานขอทราบผลความก้าวหน้าจากคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอ าเภอ

เพ่ือที่จะน ามาจัดท าเป็นรายงานประกาศให้ประชาชนในต าบลทราบต่อไป   
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ภำคผนวก ก 
รูปแผนที่ตำมแผนพัฒนำท้องถิ่น 
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ภำคผนวก ข 
กำรประเมินคุณภำพของแผน 

 
แนวทำงกำรพิจำรณำคุณภำพแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำและแผนพัฒนำสำมปีของ อปท. 

_____________________ 

 

ประเด็นกำรพจิำรณำ คะแนน 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบดว้ย 65 

    3.1 วิสัยทัศน์ (5) 

    3.2 พันธกจิ (5) 

    3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 

    3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 

    3.5 ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 

    3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 

    3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 

รวม 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๑: งานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลมดแดง           หนา้ | 61 

 

ประเด็นกำรพจิำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

1. ข้อมูลสภำพทั่วไป

ของ อปท. 

ควรประกอบดว้ยขอ้มูลดังนี้ 

- ข้อมูลการปกครอง ประชากร ทรัพยากร โครงสร้าง

พ้ืนฐาน สถานที่ท่องเที่ยว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิติที่

ส าคัญ 

- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอื่น ๆ ที่มี

ลักษณะคลา้ยกัน 

- การส ารวจและจั ด เก็บข้ อมู ล เ พ่ือการจั ดท า

แผนพัฒนาและ/หรือการใช้ขอ้มูล จปฐ. 

- มีข้อมูลสรุปผลการด าเนินงานที่ผ่านมา (เพ่ือดูการ

ด าเนนิงานในแตล่ะปีที่ผ่านมาว่ามีการด าเนนิการบรรลุ

เป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อย

เพียงใด 

10 

(3) 

 

 

(3) 

 

(2) 

 

(2) 

 

 

2. กำรวิเครำะห์

สภำวกำรณ์และ

ศักยภำพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ส าคัญ ด้านเศรษฐกิจ 

สังคมและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และมี

การวิเคราะห์เปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญ เพ่ือชี้ให้เห็น

ศักยภาพ ปัญหาและความตอ้งการ 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาและ/

หรือ จปฐ. 

- ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 

- มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของ

จังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความ

รุนแรงของปัญหา 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลสังคม 

- ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลที่ส าคัญด้านสังคม 

เช่น ก าลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ

ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

- มีการวิเคราะห์ หรือ เปรยีบเทียบข้อมูลที่ส าคัญของ

จังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความ

รุนแรงของปัญหา 
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ประเด็นกำรพจิำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน 

เต็ม 
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ที่ได้ 

2. กำรวิเครำะห์

สภำวกำรณ์และ

ศักยภำพ (ต่อ) 

 การวิเคราะห์ขอ้มูลทรัพยากรฯและสิ่งแวดล้อม 

- การครอบคลุมการวิเคราะห์ขอ้มูลที่ส าคัญ                  

ดา้นทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม 

- มีการเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ

ภายนอกของ อปท. 

 SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพของ 

อปท. 

- การวิเคราะห์สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ

ของ อปท. 

- มีการจ าแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน

ภายนอกอย่างถูกต้อง 

 สรุปประเด็นปัญหาและความตอ้งการของ

ประชาชนเชิงพ้ืนที่ 

- มีการประมวลปัญหาและความตอ้งการของ

ประชาชนในพืน้ที่โดยชีใ้ห้เห็นขนาดและความ

รุนแรงของปัญหาและความต้องการ 

- มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนที่หรือ

กลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน 

- การใช้แผนชุมชน/หมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการ

จัดท าแผนพัฒนา 
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3. ยุทธศำสตร์ 

3.1 วิสัยทัศน์ 

 มีลักษณะแสดงสถานภาพที่ อปท. ต้องการจะเป็น

หรือบรรลุถึงในอนาคตอย่างชัดเจน สอดคลอ้งกับ

โอกาสและศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ 

อปท. 

- จุดเน้นและสิ่งที่ต้องการเป็นสอดคลอ้งกับข้อมูลที่

น าเสนอ 

- มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของ

พ้ืนที่ 
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3.2 พันธกจิ  

- แสดงถึงภารกิจที่ควรจะเป็น เพ่ือน าไปสูก่ารบรรลุ

วิสัยทัศน์ 

- มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

 

5 

(3) 

 

(2) 

 

3.3 ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
 มคีวามชัดเจน สอดคลอ้งกับวิสัยทัศน์และเงื่อนไข

เฉพาะของพืน้ที่ 

- ยุทธศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 

- ยุทธศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนอง

ปัญหา ศักยภาพของ อปท. 

- มีความสอดคลอ้งกับนโยบายของรัฐบาล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัด และกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา

ของ อปท. 
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3.4 เป้าประสงค์  สอดคลอ้งกับประเด็นยุทธศาสตร์ 

- มีความสอดคลอ้งและสนับสนุนประเด็น

ยุทธศาสตร์ 

- มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความ

ต้องการที่จะบรรลุอะไรในช่วง 4 ปี 
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(2) 

 

3.5 ตัวชี้วัดและ                

ค่าเป้าหมายของแตล่ะ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

 ตัวชี้วัด 

- มีความชัดเจนสอดคลอ้งกับเป้าประสงค์ และ

สะท้อนผลลัพธ์ตามเป้าประสงค์ 

- สามารถวัดไดใ้นเชิงปริมาณและคุณภาพ 

 ค่าเป้าหมาย 

- แสดงถึงความก้าวหน้าในแตล่ะปี 

- มีความเป็นไปได้อยูใ่นขีดความสามารถที่ท าได้ทั้ง

ดา้นปรมิาณงาน งบประมาณ เทคนิค 
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3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 มีการก าหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็น

ยุทธศาสตร์ที่สอดรับและสนับสนุนการบรรลุผล

ตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

และสอดคลอ้งกับลักษณะเฉพาะของพืน้ที่ 

- กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเช่ือมโยง

สอดคลอ้งกันและมีการบูรณาการกันในแตล่ะ

ยุทธศาสตร์และน าไปสู่การบรรลุเป้าประสงค์และ

ยุทธศาสตร์ 

- มีการแสดงแนวทางการด าเนนิงาน/วิธกีารที่ชัดเจน

เพ่ือน าไปสูก่ารก าหนดแผนงานโครงการ 
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3.7 บัญชีรายการ/                

ชุดโครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการประกอบดว้ย 

 โครงการ/กิจกรรม 

- มีการวิ เคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อ

สิ่งแวดล้อมของโครงการฯก่อนบรรจุไว้ในแผน 

- ความเพียงพอและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 

- การจัดล าดับของโครงการ/กิจกรรม 

 โครงการสอดคลอ้งและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง

ชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของเป้าประสงค์ 

- โครงการฯ มีสาระสอดคลอ้งและตอบสนองกล

ยุทธ์อย่างชัดเจนและน าไปสู่ผลส าเร็จของ

เป้าประสงค์ 

- มีโครงการฯ ครบถ้วนทั้ง 3 ปี                                       

(ในภาพรวมของแผน) 
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 รวมคะแนนที่ได้ 100  

หมำยเหตุ : 1. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม 

และสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง 

      2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถน าประเด็นการพิจารณาและ

รายละเอียดหลักเกณฑ์ไปเป็นกรอบในการจัดท าแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจ าปีได้ 


