
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี : องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม หน้า 1 
รอบเดือน ตุลาคม 2561  (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึง กันยายน 2561) 
 

ส่วนที่ 1   
บทน า 

******************************* 
 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล 
ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสระสี่มุมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล      
สระสี่มุม 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน 
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ต าบลสระสี่มุม ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล       
สระสี่มุม 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล    
สระสี่มุมหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย 
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ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  
ได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตา ม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี : องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม หน้า 4 
รอบเดือน ตุลาคม 2561  (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึง กันยายน 2561) 
 

  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระสี่มุม โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
   
   3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมมี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่
มุมโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

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

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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   1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระสี่มุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
สี่มุม 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  

  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
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    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น   
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ 
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ 
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระสี่มุมใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระสี่มุมมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลสระสี่มุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
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ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ 
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น   
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมแต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระสี่มุมเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  

ž   
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ส่วนที่ 2   
การติดตามและประเมินผล 
*************************** 

   
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560   

  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
ก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2557- 2560 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบล
สระสี่มุม    ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม อ าเภอก าแพงแสน และแผน
หมู่บ้านต าบลสระสี่มุม  
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
          2. พันธกิจ  

   เพ่ือให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมมุ่งสู่การเป็น “ สระสี่มุมเป็นต าบลน่าอยู่ 
มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า รักษาประเพณี การศึกษาดี  มีคุณธรรม    น าพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ภารกิจหลักและการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มี
ดังนี้ 
             1. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของต าบล 
             2. สนับสนุนส่งเสรมิการประกอบอาชีพของประชาชน   
      3. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
             4. จัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
              5. จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร อย่างเพียงพอ 
              6. จัดให้มีการบ ารุงรักษาท้ังทางบกและทางน้ า 
              7. ส่งเสริม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
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       8. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
               9. พัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน                                   
             10. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความสนามฉันท์ในสังคม     
 11. คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
             12.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล     

 3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
 จุดมุ่งหมายที่ 1 ระบบการศึกษา ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีของ 
                                     ต าบลได้รับการส่งเสริมบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
 จุดมุ่งหมายที่ 2 ประชาชนในต าบลมีความอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ 
                                     พอเพียง 
 จุดมุ่งหมายที่ 3 ต าบลสระสี่มุมเป็นต าบลน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง 
 จุดมุ่งหมายที่ 4  ประชาชนในต าบลสระสี่มุมมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสังคมน่าอยู่ 
 จุดมุ่งหมายที่ 5  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในต าบลสระสี่มุม ได้รับการบริหาร 
                                     จัดการอย่างเหมาะสม 
 จุดมุ่งหมายที่ 6  1. ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมคิด ร่วมท า แก้ไขปัญหาภายในชุมชนตนเองได้อย่างมี 
                                         ประสิทธิภาพ 
                                  2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนอง 
                                         ความต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์   

 
 4. แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
 แนวทางการพัฒนาที่ 1  พัฒนาการส่งเสริมและส่งเสริมระบบการศึกษา 
 แนวทางการพัฒนาที่ 2  ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
                                              และงานรัฐพิธี 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3  ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนาและการเผยแพร่  
                                              ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูปัญญาท้องถิ่น 
                แนวทางการพัฒนาที่ 4  พัฒนา ส่งเสริม และฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน 
                แนวทางการพัฒนาที่ 5  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจาก   

                         สารพิษผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม SME 
 แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 แนวทางการพัฒนาที่ 7  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า  
                                              ท่าเทียบเรือ และระบบบ าบัดน้ าเสีย และซ่อมแซม ปรับปรุงระบบ 
                                              สาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 
 แนวทางการพัฒนาที่ 8  พัฒนาระบบจราจร 
 แนวทางการพัฒนาที่ 9  พัฒนาระบบไฟฟูา-ประปา 
 แนวทางการพัฒนาที่ 10  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดท าผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และ 
                                 ปอูงกันการบุกรุกท่ี  สาธารณประโยชน์ 
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 แนวทางการพัฒนาที่ 11  ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 12  ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
 แนวทางการพัฒนาที่ 13  แก้ไข ปูองกัน และต่อต้านยาเสพติดแนวทางการพัฒนาที่ 14   
 แนวทางการพัฒนาที่ 15  ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ 

      แนวทางการพัฒนาที่ 16  การปูองกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความ 
                                          ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 แนวทางการพัฒนาที่ 17  ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ  
                                                ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 แนวทางการพัฒนาที่ 18  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน  
 แนวทางการพัฒนาที่ 19  การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม  
 แนวทางการพัฒนาที่ 20  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
                                                 สิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 21  บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่าง ๆ และการปูองกันน้ าท่วม   
                                                และน้ าเสีย 
 แนวทางการพัฒนาที่ 22  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 23  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิง 
                                                สุขภาพ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 24  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
                                                ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบ 
                                                ประชาธิปไตย 
 แนวทางการพัฒนาที่ 25  ส่งเสริมธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
                                                 วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  การปูองกันและ 
                                                ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 26  ส่งเสริมสวัสดิการคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง  
                                                พนักงานจ้าง 
 แนวทางการพัฒนาที่ 27  ปรับปรุง และพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานของ 
                                                บุคลากร 
  แนวทางการพัฒนาที่ 28  สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
                                                สารสนเทศ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอาคารสถานที่   
 แนวทางการพัฒนาที่ 29  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนาที่ 30  ปรับปรับและพัฒนารายได้ 
 
    5. วิสัยทัศน์  
 

“ สระสี่มุมเป็นต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า รักษาประเพณี การศึกษาดี 
 มีคุณธรรม    น าพัฒนาอย่างยั่งยืน ” 
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1.2 แผนพัฒนาสามปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
      1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559 (เฉพาะปี พ.ศ. 2557) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

18 4,273,903 15 3,993,720 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5 250,000 1 50,000 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 22 11,170,000 22 7,567,800 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 17 5,380,035 16 2,102,000 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5 4,020,000 5 1,428,600 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมือง 
ที่ด ี

16 2,840,000 16 2,746,380 

 83 27,841,855 77 17,880,500 
 
 
     
    1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560 (เฉพาะปี พ.ศ. 2558) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

17 6,677,600 17 6,650,790 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 7 540,000 7 310,000 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 40 32,438,600 33 10,467,848 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 19 14,290,000 17 5,703,100 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 4,110,000 5 1,400,000 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมือง 
ที่ด ี

26 5,490,000 24 2,825,990 

 115 63,546,200 103 27,357,728 
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 1.2.3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561 (เฉพาะปี พ.ศ. 2559) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

16 4,830,000 16 3,821,963.88 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 6 545,000 3 41,941 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 43 58,902,900 43 7,829,000 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 19 13,810,400 17 1,089,890 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 3,800,000 4 268,547.75 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

23 5,784,000 19 2,787,068.75 

 112 87,672,300 102 15,838,410.63 
 
 
 
     1.2.4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 (เฉพาะปี พ.ศ. 2560) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

20 6,748,000 16 4,679,182.50 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 885,000 1 28,000 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณะ 

51 38,902,900 51 25,125,275.08 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 16 15,762,000 14 12,258,123.10 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5 1,860,000 5 173,560 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมือง 
ที่ด ี

26 3,484,000 26 3,222,800.80 

 121 88,672,300 113 45,486,941.48 
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                       เปรียบเทียบการรับจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  

รายรับ-รายจ่าย   
 

 
รายการ 

รายรับจริง 
ปีงบประมาณ  

2560 

ประมาณการ 
ปีงบประมาณ 

2561 

รายจ่ายจริง
ปีงบประมาณ 

2561 
 

ภาษีอากร 688,941.37 622,000 945,838.26 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต 583,519.40 463,740 509,041.20 
รายได้จากทรัพย์สิน 350,497.44 380,000 327,987.40 
รายได้เบ็ดเตล็ด 95,260 100,000 53,356.00 
รายได้จากทุน - 10,000 - 
ภาษีจัดสรร 26,802,249.36 26,719,260 31,510,040.40 
เงินอุดหนุน 20,424,743 22,200,000 21,585,683.00 
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ 

- -  

รวมรายรับทั้งสิ้น 48,945,210.57 50,500,000 54,931,946.26 
 

 รายจ่ายจริง   
งบกลาง 13,152,609.70 15,279,520 14,396,396.90 
เงินเดือน(ฝุายการเมือง) 4,859,814 4,777,560 4,777,560.00 
เงินเดือน(ฝุายประจ า) 9,550,955 10,304,145 10,273,277.00 
ค่าตอบแทน 1,257,514 1,740,000 1,632,780.00 
ค่าใช้สอย 2,820,557.70 3,934,196 3,572,590.90 
ค่าวัสดุ 1,898,760.38 2,414,744 2,180,695.68 
ค่าสาธารณูปโภค 613,735.97 653,339 605,301.60 
เงินอุดหนุน 2,153,375.08 2,326,976 2,326,975.06 
ค่าครุภัณฑ์ 105,900 917,220 881,920 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 8,937,300 8,132,300 8,077,306.50 
รายจ่ายอื่น 20,000 20,000 18,000 
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 45,370,521.83 50,500,000 48,342,803.64 
 
ที่มา : งบรายรับ-รายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561  กองคลัง 
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2.  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

   2.1  เดือนเมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561 
   2.1.1  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมได้
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนากับ
แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐธรรมนูญ นโยบายและแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 
2560-2579 และโมเดลประเทศไทย 4.0 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด โดยองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  ให้ความส าคัญกับการ
เชื่อมโยงนโยบายระดับชาติ และทิศทางการพัฒนาประเทศ สู่การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระสี่มุม เพ่ือตอบสนองศักยภาพ และความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ และเปูาหมายใน
ระดับชาติ   
      กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่  และยุทธศาสตร์การพัฒนาได้สะท้อนถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน  ซึ่งน าไปสู่การบูรณาการในเชิงพ้ืนที่ (Area –Based ) เชิงภารกิจ (Function - Based) และการมี
ส่วนร่วม (Participation) โดยได้ก าหนดเปูาหมายหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม
ต้องการบรรลุและวิธีการที่จะน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่และท้องถิ่น 
ตลอดจนสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
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    กรอบแนวคิดในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                                        
                                  
 
                    ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)                    ประเทศไทย 4.0 
                   วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2558-2563 : มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน               เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
 
 
                   ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
             1.เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์         6.เพิ่มประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลภาครัฐ 
             2.สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าใน        7.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
             3.สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ                  8.วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ วิจัย และนวัตกรรม 
             4.การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม               9.พัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
             5.ความมั่นคง                                        10.การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 
 
                                

            
          

                   
 
   
        ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพื่อสุขภาพครบวงจร 
       การท่องเท่ียวหลากหลายเช่ือมโยงอารยธรรมทรารวดี การค้าและการลงทุน 
        ระดับสากล ที่มีความสามารถในการแข่งขัน และการค้าผ่านแดนสู่เอเซีย 
  
 

เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ศูนย์กลาง 
การศึกษา และประชาชนมคุณภาพชวีิตที่ดี 

 
 
 
 
         แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                                                     รายละเอียดโครงการ 
 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง  
 

แนวทางการพัฒนาเมืองปริมณฑล    ศูนย์กลาง
การบริหารธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนยก์ลางการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนยบ์ริการด้านสุขภาพ และ
การศึกษา และเมืองที่น่าอยู่อาศัย 

 

พัฒนาเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นน า ศูนย์กลางการผลิตอาหารและ
สินค้า เกษตร ปลอดภัยได้มาตรฐานโลก และศูนย์รวมการท่องเท่ียวของ
เอเชีย 

   ยทุธศาสตร์การพฒันากลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง ๑  

 

                               ยทุธศาสตร์จงัหวดั 

      ยทุธศาสตร์การพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั 

 ศกัยภาพของจงัหวดั         

 ปัญหาความต้องการของประชาชนในพืน้ท่ี  

   SOWT  ของจงัหวดั 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ความเชื่อมโยงกับ 
   (1.) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)  ด้านการการพัฒนาและเสริมศักยภาพคน  

แนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษา และการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ เท่าเทียมและท่ัวถึง 
   (2.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ด้านการเสริมสร้าง

และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ แนวทางการพัฒนา  แนวทางทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

   (3.) ยุทธศาสตร์จังหวัด  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  โดยมีเปูาประสงค์รวม  คือ การพัฒนาคุณภาพทาง
การศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานในระดับประเทศ 

   (4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ด้านการศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม แนวทางพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมระบบการศึกษา และส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 
และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ   มีความเชื่อมโยงกับ 
   (1.) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ประเด็นการพัฒนาที่ 2.1 การส่งเสริม

ประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างเป็น
ระบบ 

   (2.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศาสตร์ที่ 3 
สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 

   (3.) ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ
ให้ได้คุณภาพ มาตรฐานด้านสุขภาพ ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางกิจกรรมสุขภาพ 

   (4.) ยุทธศาสตร์จังหวัด  ดา้นการพัฒนาการจัดการห่วงโซ่คุณค่า สินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย 
และส่งเสริมอุตสาหกรรม เชิงนิเวศ  โดยมีเปูาประสงค์รวม  คือ มูลค่าการจ าหน่ายผลผลิตการเกษตร และ
สินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มข้ึน 

   (5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ด้านเศรษฐกิจ แนว
ทางการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ  ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
1.ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านความมั่งค่ัง 2.4 การพัฒนาโครงสร้างพื้น

ฐานรองรับการเติบโต 
2.ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ประเด็นการ

พัฒนาที่ 3 สร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจ และ 7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
3.ยุทธศาสตร์จังหวัด 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   ด้านการบริการสาธารณะ 

แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน  งานพัฒนาระบบจราจร การพัฒนาระบบไฟฟูา ประปา 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์   
 (1.) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม 
   (2.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) การสร้างความเป็น

ธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
   (3.) ยุทธศาสตร์จังหวัด  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  โดยมีเปูาประสงค์รวม  คือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

   4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   ด้านสังคม แนวทาง
ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข ปูองกัน ต่อต้าน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม 
           5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความเชื่อมโยงกับ 

   (1.) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   (2.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  ด้านการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ  แนวทางการบริหารจัดการน้ าเพ่ือให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน 

   (3.) ยุทธศาสตร์จังหวัด  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  โดยมีเปูาประสงค์รวม  คือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด     

   4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ท่องเที่ยว แนวทาง การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การ
จัดการขยะ การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ และการบ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่าง ๆ และการ
ปูองกันน้ าท่วม และน้ าเสีย   

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ความเชื่อมโยงกับ 
     (1.) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ แนวทางการบริหารราชการแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
ของหน่วยงาน 

     (2.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)  ด้านการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการในภาครัฐและธรรมาภิบาลในสังคมไทย  แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (3.) ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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 (4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอาคาร
สถานที่  ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร    
 
 2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  
  จากความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่าง
ชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการ
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อม
ทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชน
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม  และความคิด
สร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์
สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  
 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ให้ความส าคัญต่อการการด าเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงฟ้ืนฟู 
พัฒนาการจัดการบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษาฯ อันเป็นรากฐานส าคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ 
รวมถึงพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
พัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

 
  



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี : องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม หน้า 21 
รอบเดือน ตุลาคม 2561  (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึง กันยายน 2561) 
 

 
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
 

“  สระสี่มุมเป็นต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า รักษาประเพณี การศึกษาดี มีคุณธรรม  
น าพัฒนาอย่างยั่งยืน  ” 

   
 ซึ่งวิสัยทัศน์ ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นด้าน คุณภาพชีวิตของความ
เป็นอยู่ของประชาชน  ประชาชนมีการศึกษา และสุขภาพอนามัยดี มีรายได้เลี้ยงตนเองอย่างเพียงพอ และได้รับ
บริการพ้ืนฐานจากรัฐอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม มีการจัดการระบบสาธารณูปโภค มีระบบการคมนาคมขนส่งที่
เหมาะสม  ส่งเสริมอาชีพ  ด ารงชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง น่าอยู่ สะอาด และปลอด
มลพิษ รักษามรดกทางประวัติศาสตร์ประเพณีและวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  มีผู้น า
ที่ดี มีคุณธรรม เห็นได้จากการองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ก าหนดยุทธศาสตร์ จ านวน 6 ยุทธศาสตร์   
   
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา    
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 การบริการด้านการประปาไม่เพียงพอและทั่วถึง  เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ าส าหรับ
อุปโภค  บริโภคในฤดูร้อน การบริหารจัดการน้ าประปาจะต้องได้รับการปรับปรุง ความต้องการของประชาชน 
คือ ต้องการให้ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อท่อประปาภายในหมู่บ้าน  จัดระบบการจัดการน้ าส าหรับอุปโค 
บริโภคให้มีความสะอาดมากขึ้น  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง  ขุดบ่อน้ าตื้นเพ่ิมเติม  จัดซื้อถังเก็บน้ า
ให้แต่ละหมู่บ้าน 
  1.2 การคมนาคม  ขาดงบประมาณในการด าเนินงาน  ปัญหาถนน  เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก  
เนื่องจากเส้นทางที่มีอยู่บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขาดการเชื่อมโยงให้เป็นระบบ ความ
ต้องการของประชาชน คือ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย  ครอบคลุมและเป็นระบบ  
  1.3 ไฟฟูาแสงสว่าง ปัญหาไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง ความต้องการของประชาชน คือ เพ่ิม
ไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที่ภายในต าบลสระสี่มุม 
  1.4 การระบายน้ า การระบายน้ าเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดการพังทลายของผิวดิน น้ ากัดเซาะเนื่องจาก
ความรุนแรงของกระแสซึ่งระบายน้ าไม่ทันท่วงที  เกิดน้ าท่วมขังในบางพ้ืนที่ ความต้องการของประชาชน  คือ  
ก่อสร้างรางระบายน้ าหรือท่อระบายน้ าในจุดที่มีน้ าท่วมขังและน้ ากัดเซาะผิวดินขอบถนนเป็นประจ า  
     1.5 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ภายในต าบล เช่น 
โทรศัพท์สาธารณะและระบบการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถด าเนินการติดตั้งได้ครอบคลุมพ้ืนที่
ที่ต้องการ  ต้องการเนื่องจากข้อจ ากัดด้านระยะทาง  การขยายสัญญาณ  ฯลฯ  ความต้องการของประชาชน  
คือ ต้องการใช้บริการสาธารณะโทรศัพท์บ้านและการให้บริการอินเตอร์เน็ตที่เพ่ิมข้ึน 
  2. ด้านเศรษฐกิจ 
   2.1 ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม เนื่องจากขาดการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเสริมอย่าง
เพียงพอ  ความต้องการของประชาชน  คือ  ให้มีการส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในหลากหลายอาชีพ 
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   2.2 ประชาชนมีรายได้น้อย  ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ  ต้นทุนทางการเกษตร
สูง  แหล่งงบประมาณนอกระบบคิดอัตราดอกเบี้ยสูง  เกิดหนี้สินจากภาคการเกษตร  ความต้องการของ
ประชาชน คือ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบชีพ 
  3.ด้านสาธารณสุข 
   3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับ
การรักษาสุขภาพ ขาดสถานที่ออกก าลังกายภายในชุมชน ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการปูองกัน
และควบคุมโรคระบาดต่างๆ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพของประชาชน 
          3.2  ส่งเสริมสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก  คนชรา คนพิการอย่างท่ัวถึง 
  4. ด้านการเมือง  การบริหาร 
   4.1 ขาดการท าความเข้าใจกับประชาชนเรื่องบทบาท และหน้าที่ของการเป็นสมาชิก หรือ
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล  การประสานงานและความร่วมมือระหว่างประชาชน  ผู้น าท้องถิ่น  
และสมาชิกยังไม่ดีเท่าที่ควร  ความต้องการของประชาชน คือ ให้ผู้น าท้องถิ่น สมาชิกท าความเข้าใจและเข้าถึง
ประชาชนในปัญหาต่างๆ ให้มากขึ้น 
              4.2 ประชาชนยังไม่กล้าแสดงออกทางการเมือง  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นและระดับชาติมีน้อย  การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง  ความ
ต้องการของประชาชน คือ  การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ 
 5. การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   5.1 ประชาชนไม่มีแหล่งเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน เช่นห้องสมุดประจ าต าบล/หมู่บ้าน  
      5.2 สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาที่มีอยู่ในชุมชน 
   5.3  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ถูกบุกรุก  เพ่ือท าการเกษตร  เพราะประชาชน
ขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ปูองกัน  บ ารุงรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ขาดการเอาใจใส่ดูแล  หวงแหนธรรมชาติภายในต าบล  ความต้องการของประชาชน  คือ  
ปลูกฝัง  สร้างจิตส านึกให้ประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในต าบล  
เพ่ือประโยชน์  และความอุดมสมบูรณ์ต่อไปในภายภาคหน้า 
 
          2.1.3  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
   ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ใน
ระดับหมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งต าบล อ าเภอ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 
   1.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
   เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัย หรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบ
ต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ  
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ การ
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วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมี
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1.1 โอกาส ( O : Opportunity) 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่เน้นการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม 
   2. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลทาง  Internet 
   3. พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

         4.มีการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  5.ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ 
           6.นโยบายการกระจายอ านาจเป็นสาเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท  

ภารกิจ  หน้าที่ และพัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีระบบบริหารจัดการที่ดี  
           7.รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู เผยแพร่  และถ่ายทอด

วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
        1.2 อุปสรรค (T : Threat) 
  1. องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม เป็นองค์การบริหารส่วนต าบลขนาดกลาง มี

งบประมาณจ ากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎหมายที่ก าหนด ตามภารกิจถ่ายโอน ตามนโยบาย
ท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

   2.  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
         3.  ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ท าให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น   

         4.  ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ า 
    2 .ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
   เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัย หรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น
จุดแข็ง หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนา และหลีกเลี่ยงอุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้น
ได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดย
คณะกรรมการได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจ ากัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
   2.1 จุดแข็ง (S : Strength) 

 1.  ประชาชน ผู้น าหมู่บ้าน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา
ท้องถ่นตนเอง 

 2.  พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มและลักษณะดินเป็นดินเหนียวร่วนและปนทราย  มีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเกษตรกรรม  ประมงและปศุสัตว์ 

 3.  มีประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงด าที่เป็นเอกลักษณ์ 
 4.  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา 
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                          5. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด 
                                6.ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งน าแผนไปสู่การปฏิบัติ และ
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   7. ผู้น าหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
   8. มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
   9. องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ และ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 

 2.2 จุดอ่อน (W : Weakness)  
 1.  ขาดความรู้  จิตส านึก  ในการอนุรักษ์ 
 2.  ขาดการวางผังเมือง 
 3.  ปัญหายาเสพติด 
 4.  ปัญหาการว่างงานของประชาชน 
 5.  บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการการจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 6.  ประชาชนมีการรวมกลุ่ม แต่ยังไม่เข้มแข็ง             
                    7. งบประมาณมีจ านวนจ ากัด และขาดการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินโครงการขนาด
ใหญ ่
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     2.1.6 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค
กลางตอนล่าง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

นครปฐม 

ยุทธศาสตร์  
อบต.สระสี่มุม 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

ยท.ที่ 3 : การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยท.ที่ 1 : การ
เสริมสร้างและพฒันา
ศักยภาพทุนมนษุย ์

ยท. ที่ 2 : ส่งเสริมอัต
ลักษณ์การท่องเที่ยว
เชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด 
อารยธรรมทวารวดีไป
ยังแหล่งท่องเที่ยวใน
ภูมิภาคอาเซียน และ
ยกระดับการท่องเที่ยว
ให้มีชื่อเสียง 

ยท. ที่ 3 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนการ
เสริมสร้างความมัน่คงและ
สังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 
ยท. ที่ 2 : ยกระดับการ
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 
ศาสนา และวฒันธรรมให้มี
คุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานการท่องเที่ยว 

ยท. ที่ 1 : การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ยท. ที่ 1 : การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

17 14 

ยท. ที่ 2 : การ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยท. ที่ 3 : การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขัน
อย่างยั่งยืน 

ยท. ที่ 1 : พัฒนา
สินค้าเกษตร 
อุตสาหกรรม และ
บริการ ให้ได้คุณภาพ 
มาตรฐาน 

ยท. ที่ 1 : การพัฒนาการ
จัดการห่วงโซ่คุณค่า สนิค้า
เกษตร อาหารปลอดภัย 
และส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 

ยท. ที่ 2 : การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ยท. ที่ 2 : การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

5 - 

ยท. ที่ 1 : ด้าน
ความมั่นคง 
ยท. ที่ 2 : การ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยท. ที่ 7 : การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์

ยท. ที่ 3 : พัฒนาและ
ส่งเสริมการค้า
ชายแดนและการคา้
ผ่านแดนให้มีศักยภาพ 
ผลักดันเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษน าไปสู่

ยท.ที่ 3 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนการ
เสริมสร้างความมัน่คงและ
สังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 

ยท. ที่ 6 : การพัฒนาด้าน
การบริการสาธารณะ 

ยท. ที่ 3 : การพัฒนา
ด้านการบริการ
สาธารณะ 

50 47 
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การกระตุ้นให้เกิด
การค้า การลงทนุ 
เชื่อมโยงการค้าสู่
เอเซีย 

ยท.ที่ 1 : ด้าน
ความมั่นคง 
ยท.ที่  3 : ด้าน
การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
ยท.ที่ 4 : ด้านการ
สร้างโอกาส ความ
เสมอภาค และเท่า
เทียมกันทางสังคม 

ยท.ที่ 2 : การเสริม
ความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ าใน
สังคม 

ยท.ที่ 1 : ด้านการ
พัฒนาสินคา้เกษตร 
อุตสาหกรรม และการ
บริการ ให้ได้คุณภาพ 
มาตรฐาน ยกระดับสู่
การเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพครบวงจร 

ยท.ที่ 3 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนการ
เสริมสร้างความมัน่คงและ
สังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 

ยท.ที่ 3 : การพัฒนาด้าน
สังคม 

ยท.ที่ 4 : การพัฒนา
ด้านสงัคม 

20 15 

ยท.ที่ 5 : การ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรสิ่งแวดล้อม 

ยท.ที่ 4 : .การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

ยท.ที่ 1 : พัฒนาสินคา้
เกษตร อุอุตสาหกรรม 
และการบริการ ให้ได้
คุณภาพ มาตรฐาน 
ยกระดับสู่การเปน็
ศูนย์กลางสุขภาพครบ
วงจร 

ยท.ที่ 3 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนการ
เสริมสร้างความมัน่คงและ
สังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 

ยท.ที่ 4 : การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

ยท.ที่ 5 : การพัฒนา
ด้านทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

5 5 

ยท.ที่ 3 : ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยท.ที่ 1 :  การ
เสริมสร้างและพฒันา
ศักยภาพทุนมนษุย ์
ยท.ที่ 6 : การเพิ่ม

ยท.ที่ 1 : พัฒนาสินคา้
เกษตร อุอุตสาหกรรม 
และการบริการ ให้ได้
คุณภาพ มาตรฐาน 

ยท.ที่ 3 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนการ
เสริมสร้างความมัน่คงและ
สังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 

ยท.ที่ 5 : การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่ด ี

ยท.ที่ 6 : การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

38 33 
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ยท.ที่ 6 : การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ประสิทธิภาพและ 
ธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ 

ยกระดับสู่การเปน็
ศูนย์กลางสุขภาพครบ
วงจร 

 รวม 135 114 
    

     1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้ จ านวน  57  โครงการ จากจ านวนโครงการทั้งหมด 
135 .โครงการ 
     2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   135  โครงการ ด าเนินการจริง  114  โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 84.44  ของ
จ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2560-31 มีนาคม 2561) 
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     การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  3.1 ครั้งที่ 2 วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
   3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานสนับสนุน ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม 

บริหารชุมชนและ
สังคม 
 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานการศาสนา
แล ะวั ฒน ธ ร รม แล ะ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 

11 
 3 
 

3,570,769.68 
203,998 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจ 1.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลัด กองคลัง 
 

- - 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านบริการสาธารณะ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

กองช่าง กองคลัง 47 17,080,715.06 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

การด าเนินงานอ่ืน 1.แผนงานงบกลาง 
2.แผนงานการรักษา
ความสงบภายใน 
3.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
4.แผนงานการศาสนา
วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
นันทนาการ 
5.แผนงานสาธารณสุข 
 

ส านักปลัด 
ส านักปลัด 
 
กองการศึกษา 
 
กองการศึกษา 
 
 
ส านักปลัด 
 

กองคลัง 
กองคลัง 
 
ส านักปลัด 
 
ส านักปลัด 
 
 
กองคลัง 
 

7 
3 
 
- 
 
- 
 
 

5 
 

13,887,459.90 
70,750 

 
0.00 

 
0.00 

 
 

425,119 
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6.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

ส านักปลัด กองคลัง - 0.00 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
2.แผนงานการเกษตร 

กองช่าง 
 
กองช่าง 

ส านักปลัด 
 
ส านักปลัด 

1 
 

4 

150,000 
 

381,466 
6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้ านการบริ ห า รกิ จกา ร
บ้านเมืองที่ด ี

บริหารงานทั่วไป 1.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
2.แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
3.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
4.แผนงานการศึกษา 
5.แผนงานงบกลาง 

ส านักปลัด 
 
ส านักปลัด 
 
กองช่าง 
 
กองการศึกษาฯ 
ส านักปลัด 

กองคลัง 
 
กองคลัง 
 
ส านักปลัด 
 
ส านักปลัด 
กองคลัง 

2 
 

21 
 

2 
 

6 
2 

257,200 
 

918,935.11 
 

450,006.50 
 

70,400 
508,937 

รวม     114 37,975,756.25 
 
หมายเหตุ :  1.  ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมหีลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลาย 
   หน่วยงานตามความเป็นจริงได้   
  2.  ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ าปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน 
   และสังคม เป็นต้น   
  3.  แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน 
   สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
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    3.1.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01)   
 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

1. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่าย
บริหารการศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับ
ประทานอาหารกลางวัน
ทุกคน 

อาหารกลางวัน
ส าหรับ ศพด. จ านวน 
2 ศูนย์  

380,560 ร้อยละ 100 ของเด็ก
นักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร
กลางวัน 

เด็กได้รับประทานอาหาร
ครบทุกคน 

กองการศึกษาฯ 

2. ค่าอาหารเสรมินม (สพฐ) เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง 

เด็กนักเรยีนโรงเรียน 
สพฐ 3 โรงเรียน 
จ านวน 260 วัน 

835,371.35 ร้อยละ 100 ของเด็ก
นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารเสริม 
(นม) 

เด็กนักเรยีนมีสุขภาพ
พลานามัยสมบรูณ์ 
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

3. ค่าอาหารเสรมินม (ศพด.) เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ 
แข็งแรง 

อาหารเสริม (นม) 
ศพด. 2 แห่ง จ านวน 
260 วัน 

120,778.34 ร้อยละ 100 ของเด็ก
นักเรียนได้รับ
ประทานอาหารเสริม 
(นม) 

เด็กนักเรยีนมีสุขภาพ
พลานามัยสมบรูณ์ 
แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

4. ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 
(รายหัว 1,700.-) 

เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้
และพัฒนาการของเด็ก 

จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา 
และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 
จ านวน 86 คน 

146,200 การด าเนินงานของ 
ศพด.เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

เด็กเกิดการเรียนรู้ มี
ทักษะต่าง ๆ และมี
พัฒนาการที่ดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

5. โครงการจดังานวันส าคญั 
 

เพื่อเทิดพระเกยีรติ และ
แสดงความจงรักภักด ี
 
 

จัดกิจกรรมวันส าคัญ 53,998 ประชาชนร้อยละ 80 
ร่วมแสดงความ
จงรักภักด ี

ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้
ร่วมแสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

กองการศึกษาฯ 
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6 โครงการจดังานประเพณไีท
ทรงด า 

เพื่อสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

จัดงานสืบสาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

100,000 ประชาชนร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมสืบสาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนส่วนร่วมสืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

7 โครงการจดังานวันสงกรานต์
และวันผูสู้งอาย ุ

เพื่อสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 

สืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่น 

50,000 ประชาชนร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมสืบสาน
ประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

ประชาชนส่วนร่วมสืบ
สานประเพณีและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี สาย
เชื่อมบ้านโคกม่วงถึงบ้าน
ผู้ช่วยสมยศ สระทองเปี่ยม 
(หมู่ที่ 1) 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 147 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือรวมพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
588 ตารางเมตร ไม่
มีไหล่ทาง พร้อมตีเส้น
จราจร พร้อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์ 

200,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

10. โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แปอสฟัลท์ติกคอนกรตี สาย 
บริเวณหน้านางบุปผา  สระ
ทองคาน ผู้ช่วยอุดม  สระ
ทองมี บ้านเสืออีอ่าง ถึงบ้าน
ผู้ช่วยสมพงษ์  สระทองเคน 
บ้านเจรญิสุข  (หมู่ที่ 6) 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4 เมตร ยาว 293 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือรวมพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,172 ตารางเมตร 
ไม่มไีหล่ทาง พร้อมต ี
เส้นจราจร พร้อม
ติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

400,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสาย
บริเวณบา้นนางสาวนงนุช  
แสงวิเชียร ถึงไร่นายภรากร  
ทิพยวิมล (หมู่ที่ 11) 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
5.00 เมตร ยาว 
130 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือรวม
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 650 ตาราง
เมตร ไม่มไีหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ 
 

254,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายจาก
บ้านนายกรวุฒิ  สระทองแก้ว 
ถึงสะพานหมู่ที่ 2 (หมู่ที่ 16) 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4 เมตร ยาว 160 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือรวมพื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
640 ตารางเมตร ไม่
มีไหล่ทาง พร้อมตีเส้น
จราจร พร้อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์ 
 

200,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีสาย
บ้านนายสุทน  อบมาลี ถึง
เขตติดต่อทุ่งบัว (หมู่ที่ 21) 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 6 เมตร 
ยาว 86 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
516 ตารางเมตร 

200,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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เมตร ไม่มไีหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

14 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีตสายบรเิวณเกาะลอย 
(หมู่ที่ 2) 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 3 เมตร 
ยาว 85 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
255 ตารางเมตร 
เมตร ไม่มไีหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

72,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

15 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีตสายบรเิวณบ้านนาย
สิทธ์ิ  ทองดอนใหม่ ถึงบ้าน
นายสังข์  อบเชย (หมู่ที่ 14) 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ขนาดกว้าง 4 เมตร 
ยาว 155 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
620 ตารางเมตร 
เมตร ไม่มไีหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

171,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

16 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. (หมู่ที่ 4) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ท่อระบายน้ า คสล.
ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 

63,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีระบบระบายน้ าที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นที่
ลดน้อยลง 

กองช่าง 
(งบกลางส ารอง
จ่าย) 
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0.60 เมตร* 1.00 
เมตร จ านวน 27 
ท่อน พร้อมบ่อพัก 
คสล.ขนาด 
1.10*1.10 เมตร 
จ านวน 2 บ่อ 

17 โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ หน้าที่ท าการ 
อบต. 

เพื่อมีสถานท่ีส าหรับจดั
กิจกรรมของต าบล/ส่วน
ราชการต่าง 

ก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ ชนิด
โครงสร้างเหล็ก ขนาด
กว้าง 20.00 เมตร 
ยาว 45.00 เมตร 

1,218,000 ร้อยละของ
ประชาชน/หน่วยงาน
ราชการใช้บริการ 

ประชาชนมีสถานท่ี
ส าหรับจัดกิจกรรมของ
ต าบล/ส่วนราชการต่าง 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย
บ้านนายแจ้ง  ยอดมณี  (หมู่
ที่ 13) 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ระยะทาง 67 
เมตร หนา 0.15 
เมตร  

202,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บริเวณหลังโรงเรียนบ้าน
หนองพงเล็ก ถึงบ้านนาย
เฉลียว  ล่าบา้นหลวง (หมู่ที่ 
10) 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 83
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

200,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
บริเวณบา้นนายคเชน  ยิ่ง
พัฒนาสุนทร ถึงบ้านนายแดง  
ทั่งอ่อน (หมู่ที่ 23) 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ระยะทาง 81
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

200,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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21 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้าน
นางห่อ  สระทองแก่น ถึงบ้าน
นายส ารวย  อ่อนดี  (หมู่ที่ 
17) 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. 
ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ระยะทาง 60
เมตร หนา 0.15 
เมตร 

127,300 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก
เก็บน้ า พร้อมอุปกรณ์ (หมู่ที่ 
22) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก
เก็บน้ า พร้อมอุปกรณ์
ประกอบถังทรงแชมป์
เปญ ขนาดความจุ 
12 ลบ.ม. สูง 12 
เมตร 
 

231,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีน้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 

23 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม
ถนน สายบ้านนายเรียน  บ่อ
มะกรูด เชื่อมต าบลดอนข่อย 
(หมู่ที่ 17) 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซ่อมแซม
ถนนพร้อมเกลี่ยแต่ง
เรียบตามเส้นทางส่วน
ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 
ปริมาตรหินคลุกรวม
ไม่น้อยกว่า 227.50 
ลบ.ม. (หมู่ท่ี 17) 
 

71,600 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

24 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม
ถนน จ านวน 2 สาย 
 (หมู่ที่ 2) 
1.สายคันคลอง จากสะพาน-
จรดเขต หมู่ที่ 6 
2.สายแยกคลอง-จรดเขตหมู่
ที่ 6  

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซ่อมแซม
ถนนพร้อมเกลี่ยแต่ง
เรียบตามเส้นทางส่วน
ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 
ปริมาตรหินคลุกรวม
ไม่น้อยกว่า 390 ลบ.
ม.  

118,600 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
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25 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม
ถนน จ านวน 2 สาย  
(หมู่ที่ 7) 
1.สายแยกศาลาประชาคม-
ด้านหลังโรงงานวีจอย 
2.สายต่อจากถนนลาดยาง-
บริเวณแปลงที่ดินจัดสรร 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซ่อมแซม
ถนนพร้อมเกลี่ยแต่ง
เรียบตามเส้นทางส่วน
ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 
ปริมาตรหินคลุกรวม
ไม่น้อยกว่า  
624 ลบ.ม.  
 

191,100 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

26 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม
ถนน จ านวน 3 สาย  
(หมู่ที่ 18) 
1.สายซอยบ้านนายวินัย  อิ่ม
จันทร์ 
2.สายซอยเตาเผาอิฐ 
3.สายร้านค้า-สุดเขตทาง 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซ่อมแซม
ถนนพร้อมเกลี่ยแต่ง
เรียบตามเส้นทางส่วน
ที่เป็นหลุมเป็นบ่อ 
ปริมาตรหินคลุกรวม
ไม่น้อยกว่า 
 399 ลบ.ม. 

118,800 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

27 โครงการปรับปรุงถนนพร้อม
ลานคอนกรีตเสริมเหล็ก
หน้าท่ีท าการ อบต. 

เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้กับผู้มาตดิต่อราชการ 

ท าการปรับปรุงถนน
พร้อมลานคอนกรีต
เสรมิเหล็ก จ านวน
รวมไม่น้อยกว่า 539 
ตร.ม.หนา 0.15 
เมตร ตีเส้นจราจร 
ติดตั้งปูายเตือน ฝัง
ท่อระบายน้ าพร้อม
บ่อพัก คสล. 
 
 

480,000 มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

อ านวยความสะดวกให้กับ
ผู้มาตดิต่อราชการ 

กองช่าง 
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28 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ 9 บรเิวณบ้าน
นายอนันต์  สระทองจีน ถึง
หมู่ที่ 8 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

วางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.40 เมตร*1.00 
เมตร จ านวน 160 
ท่อน พร้อมบ่อพัก 
คสล.ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.90เมตร * 0.90 
เมตร จ านวน 16 บ่อ 

300,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีระบบระบายน้ าที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นที่
ลดน้อยลง 

กองช่าง 

29 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ 4 บรเิวณบ้าน
นายมนตรี  สระทองคต ถึง
ทางลงศาลเจ้าแม ่

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

วางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
1.00 เมตร*1.00 
เมตร จ านวน 35 
ท่อน พร้อมบ่อพัก 
คสล.ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
1.50เมตร * 1.50 
เมตร จ านวน 5 บ่อ 

208,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นที่
ลดน้อยลง 

กองช่าง 

30 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ 19 
บริเวณบา้นนายสายทอง  
ทองดอนพุ่ม ถึงบ้าน 
นางรัตนาวรรณ  จันทรเสนา 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

วางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.40 เมตร*1.00 
เมตร จ านวน 110 
ท่อน พร้อมบ่อพัก 
คสล.ขนาด

203,000 เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายน้ า 

ปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นที่
ลดน้อยลง 

กองช่าง 
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เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.90เมตร * 0.90 
เมตร จ านวน 11บ่อ 

31 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ 12 ต่อจากเดิม
บ้านนายวิฑูรย์  แข็งขันถึง
บ้านนายโสภณ  คงพันธ์ศรี 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

วางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.40 เมตร*1.00 
เมตร จ านวน 110 
ท่อน พร้อมบ่อพัก 
คสล.ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.90เมตร * 0.90 
เมตร จ านวน 11บ่อ 

203,000 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นที่
ลดน้อยลง 

กองช่าง 

32 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ 15 บริเวณหอถัง
ประปา ผา่นบ้านนางมะเฟือง  
สุทธิธรรม 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

วางท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.40 เมตร*1.00 
เมตร จ านวน 241 
ท่อน พร้อมบ่อพัก 
คสล.ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 
0.90เมตร * 0.90 
เมตร จ านวน 25บ่อ 

469,900 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นที่
ลดน้อยลง 

กองช่าง 

33 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็ก
เก็บน้ า หมู่ที่ 15 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

ก่อสร้างหอถังเหล็ก
เก็บน้ า พร้อมอุปกรณ์
ประกอบถังทรงแชมป์
เปญ ขนาดความจุ 

406,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีน้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
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12 ลบ.ม. สูง 12 
เมตร 

34 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมู่ที่ 
16 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 

216,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

35 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

442,800 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

36 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายจากบา้น ส.
อบต.     สุดจิตร  ทองมูล
เล็ก  หมู่ที่ 5 ถึง    หมู่ที่ 3 
ท าการก่อสร้างต่อจากเดิม 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 160 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 640 
ตารางเมตร ไม่มไีหล่
ทาง พร้อมตีเส้นจราจร 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

ขนาดผิวจราจร 
กว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 160 เมตร 
หนา 0.05 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
640 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมตี
เส้นจราจร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ ์

200,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 

37 โครงการปรับปรุงเสยีงตาม
สายหมู่บา้น หมู่ที่ 8 

ท าการขยายเขตระบบ
เสียงตามสายระยะทาง
รวมไม่น้อยกว่า 2,700 
เมตร พร้อมติดตั้งล าโพง
ปากแตร จ านวน 12 

การขยายเขตระบบ
เสียงตามสาย
ระยะทางรวมไม่
น้อยกว่า 2,700 
เมตร พร้อมติดตั้ง

210,000 ครัวเรือนร้อยละ 90 
ได้รับฟังข้อมลู
ข่าวสารทางราชการ 

ประชาชนไดร้ับข้อมูล
ข่าวสารจากทางราชการ 

กองช่าง 
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ชุดพร้อมติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ ์

ล าโพงปากแตร 
จ านวน 12 ชุด
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์
 

38 
 

โครงการก่อสร้างหอ
กระจายข่าวประจ าหมู่บา้น 
หมู่ที่ 20  บริเวณใกล้ศาลา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 20 

ก่อสร้างหอกระจายข่าง
ประจ าหมู่บา้น ตาม
แบบเลขที่ ย.12388 
ส าหรับฐานรากแบบ
ฐานแผ่ เปน็เสาห่อเหล็ก
สูง 9.00 เมตร พร้อม
ชุดอุปกรณ์ควบคุม
ระบบหอกระจายข่าว 
จ านวน 1 หอ พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ ์

ก่อสร้างหอกระจาย
ข่างประจ าหมู่บ้าน 
ตามแบบเลขที่ ย.
12388 ส าหรับ
ฐานรากแบบฐานแผ่ 
เป็นเสาห่อเหล็กสูง 
9.00 เมตร พร้อม
ชุดอุปกรณ์ควบคุม
ระบบหอกระจาย
ข่าว จ านวน 1 หอ 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์
 

206,000   กองช่าง 

39 โครงการซ่อมแซมท่อ
ระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 13 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 
 

โครงการซ่อมแซม
ท่อระบายน้ า คสล.
ขนาด O 0.60 
เมตร จ านวน 7 
ท่อน พร้อมลงหิน
คลุกปรับเกลี่ย 
 

107,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
(จ่ายขาดเงิน
สะสม 
1/2561) 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี : องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม หน้า 41 
รอบเดือน ตุลาคม 2561  (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึง กันยายน 2561) 
 

40 โครงการเจาะบ่อบาดาล (หมู่
ที่ 20) 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
อุปโภคบรโิภคอย่าง
เพียงพอ 

เจาะบ่อบาดาล 391,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีน้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ าอุปโภค
บริโภคอยา่งเพียงพอและ
ทั่วถึง 

กองช่าง 
(จ่ายขาดเงิน
สะสม 
2/2561) 

41 โครงการปรับปรุงคันคูน้ า (หมู่
ที่ 3) 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน้ าและปูองกันน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ 

ปรับปรุงคันคูน้ า 110,000 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ าและปูองกัน
น้ าท่วมขังในพื้นที่ 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ าและปูองกันน้ า
ท่วมขังในพื้นที่ 

กองช่าง 
(จ่ายขาดเงิน
สะสม 
2/2561) 

42 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมู่ที่ 7 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 

499,056 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
(จ่ายขาดเงิน
สะสม 
2/2561) 

43 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  
หมู่ที่ 18 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 
 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 

427,200 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
(จ่ายขาดเงิน
สะสม 
2/2561) 

44 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 18 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 

490,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
(จ่ายขาดเงิน
สะสม 
2/2561) 

45 โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 1 บริเวณไร่
นายแก้ว  สระทองเวียน ถึง
คลองชลประทาน 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ซ่อมสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 

81,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
(จ่ายขาดเงิน
สะสม 
3/2561) 
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46 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ 
12) สายหอถังประปา เชื่อม
ทางหลวงชนบท ต่อจาก
ของเดิมถึงบริเวณบา้นนาย
เฉื่อย  ภิรมยห์วาด 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

138,800 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
(จ่ายขาดเงิน
สะสม 
3/2561) 

47 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ 9 บรเิวณต่อจาก
ของเดิมบ้านนายประดิษฐ์  
สระทองเอื้อ ผ่านหน้าโรงงาน
ถึงบริเวณรา้นค้า 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

วางท่อระบายน้ า 
คสล. 

139,800 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นที่
ลดน้อยลง 

กองช่าง 
(จ่ายขาดเงิน
สะสม 
3/2561) 

48 โครงการวางท่อระบายน้ า 
คสล. หมู่ที่ 6 บรเิวณบ้าน
นางจ าเนียร  สระทองนวล ถึง
บ้านนายสมศักดิ์  สระ
ทองขาว 
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

วางท่อระบายน้ า 
คสล. 

127,800 เพิ่มประสิทธิภาพการ
ระบายน้ า 

ปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นที่
ลดน้อยลง 

กองช่าง 
(จ่ายขาดเงิน
สะสม 
3/2561) 

49 โครงการสร้างฝายรางเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ 
23) บรเิวณบ้านนายธณัฐ  
ปิ่นรโรจน ์

เพื่อปูองกันน้ าท่วมขังใน
พื้นที ่

สร้างฝายรางเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

71,400 ปูองกันน้ าท่วมขังใน
พื้นที ่

ปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นที่
ลดน้อยลง 

กองช่าง 
(จ่ายขาดเงิน
สะสม 
3/2561) 

50 โครงการดาดคอนกรตีเสริม
เหล็กปูองกันกัดเซาะ (หมู่ที่ 
23) บรเิวณบ้านนายธณัฐ  
ปิ่นรโรจน ์
 

เพื่อปูองกันน้ าท่วมขังใน
พื้นที ่

ดาดคอนกรตีเสริม
เหล็กปูองกันกัดเซาะ 

67,200 ปูองกันน้ าท่วมขังใน
พื้นที ่

ปัญหาน้ าท่วมขังในพื้นที่
ลดน้อยลง 

กองช่าง 
(จ่ายขาดเงิน
สะสม 
3/2561) 
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51 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม
ถนน (หมู่ที่ 19)สายบริเวณ
บ้านนางรัตนาวรรณ  จันทร
เสนา ถึงบ้านนายสุชาติ  หุ่น
พยนต ์

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซ่อมแซม
ถนน 

219,700 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
เงินเหลือจ่าย 

52 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซม
ถนน (หมู่ที่ 13)สายบริเวณ
บ้านนายทองมี  สระทองเบี้ย 
ถึงคลองส่งน้ าชลประทาน 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซ่อมแซม
ถนน 

219,700 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
เงินเหลือจ่าย 

53 โครงการซ่อมแซมท่อระบาย
น้ า คสล.บริเวณคลองระบาย
น้ า (หมู่ที่ 13) 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ซ่อมแซมท่อระบาย
น้ า คสล. ขนาด O  
0.60 เมตร จ านวน 
7 ท่อน พร้อมลงหิน
คลุกปรับเกลี่ย 

 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
จ่ายขาดเงิน
สะสมครั้งท่ี 
1/2561 

54 โครงการซ่อมแซม
ถนนลาดยางแอสฟลัท์ติก 
คอนกรีต (หมู่ที่ 20) สาย
บ้านดอนเล็ก 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 
 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต 

315,300 ครัวเรือนร้อยละ 80 
มีถนนท่ีได้มาตรฐาน
ใช้สัญจร 

การสญัจรไป/มา และการ
ขนส่งผลผลติการเกษตร 
เป็นไปด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองช่าง 
เงินเหลือจ่าย 

55 สบทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที ่

เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพระดบั
พื้นที ่
 

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับพื้นท่ี ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 30 

180,000 ร้อยละกจิกรรมของ
กองทุนฯ 

การด าเนินงานของ
กองทุนเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

ส านักปลดั 

56 เงินส ารองจ่าย 
 
 

เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ในเบื้องต้น 

ต าบลสระสี่มมุ 885,659.90 ร้อยละของประชาชน ช่วยเหลือประชาชนใน
เบื้องต้น 

ส านักปลดั 
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57 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

เพื่อสบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ อบต.
สระสี่มมุ 

ประชาชนตามสิทธิ
ต าบลสระสี่มมุ 

225,937 ร้อยละของประชาชน ประชาชนไดร้ับการ
ส่งเสริม/ดูแลสุขภาพ 
เชิงรุก 

ส านักปลดั 

58 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้อาย ุ เพื่อให้ผู้สูงอายุมรีายได้ใน
การด ารงชีพ 

ผู้สูงอายุ ที่ข้ึน
ทะเบียนภายในเขต
ต าบลสระสี่มมุ 

10,764,600 ร้อยละของผูสู้งอายุ
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุมรีายได้ในการ
ด ารงชีพ 

ส านักปลดั 

59 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อให้ผู้พิการมรีายได้ใน
การด ารงชีพ 

ผู้พิการที่ข้ึนทะเบียน
ภายในเขตต าบล   
สระสี่มมุ 

2,039,200 ร้อยละของผู้พิการ
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้พิการมรีายได้ในการ
ด ารงชีพ 

ส านักปลดั 

60 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อ
เอดส ์

เพื่อให้ผู้ปุวยเอดส์มรีายได้
ในการด ารงชีพ 

ผู้ปุวยเอดส์ที่ข้ึน
ทะเบียนภายในเขต
ต าบลสระสี่มมุ  

18,000 ร้อยละผู้ปุวยเอดส์
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้ปุวยเอดส์มรีายได้ในการ
ด ารงชีพ 

ส านักปลดั 

61 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์ 

เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของโรค 

ควบคุมปูองกันการ
แพร่ระบาดของโรค 

157,000 การแพร่ของโรค
ระบาดลดลง  
ร้อยละ 80 

อัตราการแพร่ระบาดของ
โรคลดลง 

ส านักปลดั 

62 โครงการรณรงค์ปูองกันและ
ควบคุมการระบาดโรค
ไข้เลือดออก 

เพื่อลดจ านวนผู้ปุวยใน
พื้นที่ท่ีมีการแพร่เช้ือโรค
ไข้เลือดออก 

รณรงค์ปูองกันและ
ควบคุมการระบาด
โรคไขเ้ลือดออก 

54,042 ร้อยละของจ านวน
ผู้ปุวยโรคไข้เลือดออก
ลดลง 

สามารถลดจ านวนผู้ปุวย
โรคไขเ้ลือดออก 

ส านักปลดั 

63 โครงการตรวจคดักรองปัญหา
สายตาและการปูองกันภาวะ
ผิดปกติของการมองเห็น 

เพื่อตรวจคัดกรองปัญหา
สายตาและการปูองกัน
ภาวะผดิปกติของการ
มองเห็น 

ผู้มีอายุ 45 ปีข้ึนไป 
ผู้พิการ ผูด้้อยโอกาส 
จ านวน 300 คน 

146,460 ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมายไดร้ับ
การตรวจคัดกรอง 

มีอายุ 45 ปีข้ึนไป ผู้
พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
ตรวจคัดกรองปัญหา
สายตาและการปูองกัน
ภาวะผดิปกติของการ
มองเห็น 

ส านักปลดั 

64 โครงการอบรมให้ความรู้
ผู้ปกครองเกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพปากและฟันเด็ก 

เพื่อให้ผู้ปกครอง/ครู/
ผู้ดูแลเด็กมคีวามรู้
เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ

ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแล
เด็ก จ านวน 2 ศูนย ์

9,090 ร้อยละของ
กลุ่มเปูาหมายไดร้ับ
ความรูผู้้ปกครอง

ผู้ปกครอง/ครู/ผู้ดูแลเด็ก
มีความรูเ้กี่ยวกับการดูแล
สุขภาพปากและฟัน 

ส่วนการศึกษาฯ 
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ปากและฟัน เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพปากและฟัน
เด็ก 

65 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อลดการเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
ส าคัญ 

รณรงค์ปูองกันและลด
การเกิดอุบัตเิหตุทาง
ถนน จ านวน 2 ครั้ง  
1.เทศกาลปีใหม ่
2.เทศกาลสงกรานต ์

58,750 ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหต ุ

อัตราการเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนนในพ้ืนท่ีช่วง
เทศกาลลดลง 

ส านักปลดั 

66 โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 

49,882 ร้อยละของ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการฟื้นฟ ู

มีการอนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

ส านักปลดั 

67 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
 

เพื่อปูองกันการระบาด
ของโรคพิษสุนัขบ้า 

ด าเนินการฉดีวัคซีน
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

61,470 ร้อยละของสุนัขและ
แมวไดร้ับการฉดี
วัคซีน/ส ารวย 

อัตราการเกิดโรคพิษสุนัข
บ้าลดลง 

ส านักปลดั 

68 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ (หมู่ที่ 3) 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ส าหรับจัดกิจกรรม 

ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ 

249,000 ประชาชนร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการแก้ไข้
ปัญหาของชุมชนและ
มีสถานท่ีจัดกิจกรรม 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไข้ปัญหาของ
ชุมชนและมีสถานท่ีจดั
กิจกรรม 

กองช่าง 

69 โครงการก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ (หมู่ที่ 4) 

เพื่อให้ประชาชนมีสถานท่ี
ส าหรับจัดกิจกรรม 

ก่อสร้างศาลา
เอนกประสงค์ 

323,200                                                                                                                                                                                                                                                             ประชาชนร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการแก้ไข้
ปัญหาของชุมชนและ
มีสถานท่ีจัดกิจกรรม 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การแก้ไข้ปัญหาของ
ชุมชนและมีสถานท่ีจดั
กิจกรรม 

กองช่าง 

70 โครงการ อบต.สระสีมุ่ม 
สัมพันธ์ 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

จัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นระดับหมู่บ้าน/
ต าบล และออกหน่วย
ให้บริการนอกพื้นที ่

51,200 ประชาชนร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการแก้ไข้
ปัญหาของชุมชน 

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลดั 
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71 โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษ ี
 
 
 

เพื่อปรับปรุงแผนทีภ่าษ ี ปรับปรุงแผนทีภ่าษ ี 200,000 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

กองคลัง 

72 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
ผู้บริหารและบุคลากร 
 
 

เพื่อเพ่ิมศักยภาพผู้บริหาร
และพนักงาน 

จัดอบรมและศึกษาดู
งานเพิ่มศักยภาพ
ผู้บริหารและพนักงาน 

155,567 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัตริาชการเป็นไป
ด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบ 

ส านักปลดั 

73 ส ารวจความพึงพอใจ 
 
 

เพื่อส ารวจความพึงพอใจ 
 

ส ารวจความพึงพอใจ 
 

18,000 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

ส านักปลดั 

74 ค่าเดินทางไปราชการของ
ผู้บริหาร ส.อบต. พนักงาน
ส่วนต าบล พนักงานจ้าง และ
ผู้ไดร้ับมอบหมายตามค าสั่ง 

เพื่อใช้ในการเดินทางไป
ราชการของผู้บริหาร     
ส.อบต.พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้าง ผู้
ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง 
 

ค่าใช้จ่ายเดินทางไป
ราชการ 

283,899 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัตริาชการเป็นไป
ด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบ 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

75 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม
และค่าลงทะเบียนต่าง ๆ 
ค่าจ้างเหมาบริการ  

จ่ายเป็นค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียนและ
ค่าจ้างเหมาบริการ 

836,247.42 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัตริาชการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

76 วัสดุส านักงาน เพื่อจัดหา 
วัสดุส านักงาน 

จ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ใน
การปฏิบัติงาน 

248,082 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัตริาชการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

77 จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อจัดซื้อวัสดุงานบ้าน
งานครัว 

จ่ายเป็นค่าวัสดุงาน
บ้านงานครัว 

35,945 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัตริาชการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ส านักปลดั 
กองการศึกษาฯ 
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78 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
 
 

เพื่อจัดซื้อวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง 
 

จ่ายเป็นค่าวัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง 
 

42,300 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัตริาชการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ส านักปลดั 
กองช่าง 

79 วัสดุไฟฟูาและวิทย ุ เพื่อจัดซื้อวัสดไุฟฟูาและ
วิทยุ 

จ่ายเป็นค่าวัสดไุฟฟูา
และวิทย ุ

21,870 
 

ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัตริาชการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

กองช่าง 

80 วัสดุเครื่องแต่งกาย 
 

เพื่อจัดซื้อวัสดเุครื่องแต่ง
กาย 

จ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่อง
แต่งกาย 
 

5,760 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัตริาชการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ส านักปลดั 
 

81 วัสดุเครื่องดับเพลิง 
 

เพื่อจัดซื้อวัสดเุครื่อง
ดับเพลิง 

จ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่อง
ดับเพลิง 
 

4,800 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัตริาชการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

กองการศึกษาฯ 
 

82 วัสดุก่อสร้าง 
 

เพื่อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
 

จ่ายเป็นค่าวัสดุ
ก่อสร้าง 
 

174,655 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัตริาชการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

กองช่าง 

83 จัดซื้อวัสดคุอมพิวเตอร ์ เพื่อให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จ่ายเป็นค่าอุปกรณ์
คอมพิวเตอร ์

176,589 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัตริาชการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 

84 จัดซื้อเช้ือเพลิงและหล่อลื่น เพื่อให้การบริหารจัดการ
ยานพาหนะเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิง 
น้ ามันหล่อลื่น 

357,545 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัตริาชการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ส านักปลดั 
 

85 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อบ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ินให้ใช้
งานได้ตามปกต ิ

บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

900,105.48 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัตริาชการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ส านักปลดั 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 
กองช่าง 
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86 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบ ารุงรักษา
และซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน 

224,065 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัตริาชการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ส านักปลดั 
 

87 วัสดุเครื่องดับเพลิง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงาน 

จัดซื้อถังดับเพลิง 4,800 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัตริาชการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

กองการศึกษาฯ 
 

88 วัสดุก่อสร้าง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฎิบัติงาน 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 98,000 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัตริาชการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

กองช่าง 

89 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่นหรือ
คณะกรรมการหรือ
อนุกรรมการ 

เพื่อเป็นค่าเลี้ยงรับรองใน
การประชุม 

จ่ายเป็นค่าเลี้ยง
รับรองในการประชุม 

13,375 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัตริาชการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ส านักปลดั 
 

90 ค่าตอบแทนคณะกรรมการ
และเจา้หน้าท่ีต่าง ๆ 

เพื่อเป็นค่าตอบแทน
คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าท่ี 

จ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการและ
เจ้าหน้าท่ี 

11,200 ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน 

การปฏิบัตริาชการเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อย 

ส านักปลดั 
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 3.1.3 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02)     

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมายที่
ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

1. โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันส าหรับนักเรยีนใน
โรงเรียน สพฐ. 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวันทุก
คน 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันส าหรับ
นักเรียนในโรงเรียน 
สพฐ จ านวน 3 
โรงเรียน จ านวน 
200 วัน 

1,867,060 นักเรียนร้อยละ 
100 ได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันนักเรียน 
จ านวน 200 วัน 

กองการศึกษา โรงเรียนวดัดอน
เตาอิฐ 
โรงเรียนวดั
ราษฎร์วราราม 
โรงเรียนบ้าน
หนองพงเล็ก 

2. โครงการพัฒนาวิชาการ
ปฐมวัย 

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา 

อุดหนุนโรงเรียน
ส าหรับจ้างพ่ีเลี้ยง
เด็กปฐมวัย จ านวน 
2 คน 

144,000 
 

นักเรียนมผีล
สัมฤทธิทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น 

การเรยีนการสอนมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองการศึกษา โรงเรียนวดั
ราษฎร์วราราม 

3. โครงการจดัหาครูผูส้อนและ 
บุคลากรเสริมเพื่อการพัฒนา
โรงเรียน 

เพื่อจัดจ้างครผูู้สอน
และบุคลากร
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้
เพียงพอกับความ
ต้องการ 

อุดหนุนโรงเรียน
ส าหรับจ้างครูผูส้อน 
จ านวน 1 คน 

72,000 นักเรียนมผีล
สัมฤทธิทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น 

การเรยีนการสอนมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองการศึกษา โรงเรียนบ้าน
หนองพงเล็ก 

4. โครงการขยายเขตและติดตั้ง
หม้อแปลงส าหรับประปาผิว
ดิน หมู่ที่ 17 

เพื่อให้ประชาชนมี
ไฟฟูาใช้ครบทุก
ครัวเรือน 

อุดหนุนการไฟฟูา
ก าแพงแสน 

243,916 ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ครบทุกครัวเรือน 

ประชาชนมีไฟฟูาใช้
ครบทุกครัวเรือน 

กองช่าง การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค
ก าแพงแสน 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี : องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม หน้า 50 
รอบเดือน ตุลาคม 2561  (ระหว่างเดือนเมษายน 2561 ถึง กันยายน 2561) 
 

    3.1.4 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(แบบ ผ.03) 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

1 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟลัท ์
ติกคอนกรีต สายหมู่ 1,2 
ต าบลสระสี่มมุเช่ือมต่อ ต าบล
สระพัฒนา  

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ขนาดพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
33,200 ตารางเมตร 

16,729,000 ถนนลาดยางแอสฟลัท์
ติกคอนกรีต 
ได้รับการปรับปรุง 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายหมู่ 
1,2 ต าบลสระสี่มมุ
เชื่อมต่อ ต าบลสระพัฒนา 

อบจ. 
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    3.1.6 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด....... (แบบ ผ.05) 
 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

1. โครงการก่อสร้างประปา
หมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่
มาก 
 

เพื่อให้ประชาชนมีน้ า
ส าหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและทั่วถึง 

ก่อสร้างประปา
หมู่บ้าน แบบผิวดิน 
ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 
17 

6,430,000 ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

ระบบประปาหมูบ่้าน 
แบบผิวดิน ขนาดใหญ่
มาก 

กองช่าง 
(เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

รวม 6,430,000  
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   3.1.7 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)  
 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1. โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด 

6 นิ้ว พร้อมเครื่องปั๊มน้ าแบบ
จุ่ม พร้อมขยายท่อเมนประปา 
หมู่ที่ 1 
 

เพื่อให้มีน้ าอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอ และทั่วถึง 

เจาะบ่อบาดาล ขนาด 
6 น้ิว จ านวน 1 บ่อ 
พร้อมขยายท่อเมน
ประปา 

365,000 ประชาชนมีน้ าอุปโภค 
บริโภคอยา่งเพียงพอ 

บ่อบาล ขนาด 6 นิ้ว 
จ านวน 1 บ่อ 

กองช่าง 
(งบกองทุน

ไฟฟูา) 
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    3.1.8 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08) 
 
ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่ด าเนินการ

จริง (ผลผลติของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณที่
ด าเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1. แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์

 
ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

พัดลมชนิดติดผนัง 
ใบพัดขนาด 18 น้ิว ดึง
ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ 
จ านวน 4 เครื่อง  

8,000 
 

พัดลมตดิผนัง จ านวน 4 
เครื่อง 

กองการศึกษา 

2. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

เก้าอี้ท างาน แบบบุนวม 
ขาโคเมียม หมุนได้ 
360 องศา 

2,500 เก้าอี้ท างาน 1 ตัว ส านักปลดั 

3. 
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 จอไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว จ านวน 3 
เครื่อง 

66,000 
 

เครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 
3 เครื่อง 
 

ส านักปลดั 
 

4. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาว
ด า 18 หน้า/นาที 
จ านวน 2 เครื่อง 

6,600 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ขาวด า 
จ านวน 2 เครื่อง 

ส านักปลดั 
 

5. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

โต๊ะท างานชนิดโต๊ะไม้
ขนาดกว้าง 150 ซม.*
ลึก 80 ซม.*สูง 75 
ซม. จ านวน 1 ตัว 
 

6,500 โต๊ะท างานชนิดโต๊ะไม้ 
จ านวน 1 ตัว 

ส านักปลดั 
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6 
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

เก้าอี้ท างานแบบบุนวม 
หมุนได้ 360 องศา 
ขนาดกว้าง 50 ซม.*ลึก 
43 ซม.*สูง 95 ซม. 
จ านวน 2 ตัว 

2,400 เก้าอี้ท างานแบบบุนวม 
จ านวน 2 ตัว 

ส านักปลดั 
 

7 
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

โต๊ะท างาน ชนิดโตะ๊
เหล็ก ขนาดกว้าง 154 
ซม.*ลึก 78 ซม.*สูง 
75.3 ซม.จ านวน 1 ตัว 

6,900 โต๊ะท างาน ชนิดโตะ๊เหล็ก 
จ านวน 1 ตัว 

กองคลัง 

8 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

เก้าอ้ีท างานแบบบุนวม 
หมุนได้ 360 องศา 
ขนาดกว้าง 50 ซม.*ลึก 
43 ซม.*สูง 95 ซม. 
จ านวน 1 ตัว 

1,200 เก้าอี้ท างานแบบบุนวม 
จ านวน 1 ตัว 

กองคลัง 

9. แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

โต๊ะท างานชนิดโต๊ะไม้
ขนาดกว้าง 150 ซม.*
ลึก 80 ซม.*สูง 75 
ซม. จ านวน 1 ตัว 

6,500 
 

โต๊ะท างานชนิดโต๊ะไม้ 
จ านวน 1 ตัว 

กองการศึกษาฯ 

10. แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

เก้าอี้ท างานแบบบุนวม 
หมุนได้ 360 องศา 
ขนาดกว้าง 50 ซม.*ลึก 
43 ซม.*สูง 95 ซม. 
จ านวน 2 ตัว 

2,400 เก้าอี้ท างานแบบบุนวม 
จ านวน 2 ตัว 

กองการศึกษาฯ 

11. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดแขวน 
ขนาด 26,000 บีทียู 
จ านวน 4 เครื่อง 

143,200 เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน ขนาด 
26,000 บีทียู จ านวน 4 
เครื่อง 

ส านักปลดั 
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12 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
โน๊ตบุ๊ก ส าหรับงาน
ประมวลผล จ านวน 1 
เครื่อง 

21,000 เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 
ส าหรับงานประมวลผล 
จ านวน 1 

ส านักปลดั 

13 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดแขวน 
ขนาด 18,000 บีทียู 
จ านวน 1 เครื่อง 

28,000 เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน ขนาด 
18,000 บีทียู จ านวน 1 
เครื่อง 

ส านักปลดั 
(กองช่าง)   

14 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับผู้มา
ติดต่อราชการ 

ถังน้ าแบบสแตนเลส
และปั๊มน้ าพร้อม
อุปกรณ ์

39,700 ถังน้ าแบบสแตนเลสและปัม๊
น้ าพร้อมอุปกรณ์ จ านวน  
1 ชุด 

ส านักปลดั 

15 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กับผู้มา
ติดต่อราชการ 

พัดลมอุตสาหากรรม 
จ านวน 4 เครื่อง 

10,000 พัดลมอุตสาหากรรม 
จ านวน 4 เครื่อง 

ส านักปลดั 

16 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ชุดล าโพงขยาย
กลางแจ้ง 1 ชุด 

8,900 ชุดล าโพงขยายกลางแจ้ง  
1 ชุด 

ส านักปลดั 

17 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ตู้ควบคุมไฟฟูา 1 ตู ้ 49,320 ตู้ควบคุมไฟฟูา 1 ตู ้ ส านักปลดั 

18 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 

24,000 เครื่องมัลติมีเดีย
โปรเจคเตอร์ 1 เครื่อง 

ส านักปลดั 

19 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ส านักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 
 4 ตู ้
 
 

22,000 ตู้เก็บเอกสาร จ านวน 
 4 ตู ้

กองคลัง 
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20 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
ชนิด lED ขาว-ด า 
จ านวน 1 เครื่อง 

5,200 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ
ชนิด lED ขาว-ด า จ านวน 
1 เครื่อง 

กองคลัง 

21 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

จอภาพแบบ  LCD หรือ
lED ขนาดไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว จ านวน 1 จอ 

2,800 จอภาพแบบ  LCD หรือlED 
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว 
จ านวน 1 จอ 

กองคลัง 

22 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล 
ขนาดจอไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว จ านวน 1 
เครื่อง 

22,000 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผล ขนาดจอไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 
เครื่อง 

กองคลัง 

23 แผนงานการศึกษา 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์
ส าหรับประมวลผล 
ขนาดจอไม่น้อยกว่า 
19 น้ิว จ านวน 1 
เครื่อง 

22,000 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผล ขนาดจอไม่
น้อยกว่า 19 น้ิว จ านวน 1 
เครื่อง 

กองการศึกษาฯ 

24 แผนงานการศึกษา 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
จ านวน 1 เครื่อง 

4,300 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
จ านวน 1 เครื่อง 

กองการศึกษาฯ 

25 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
จ านวน 1 เครื่อง 

4,300 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์
จ านวน 1 เครื่อง 

กองช่าง 

26 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
คอมพิวเตอร ์
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ
ชนิด lED ขาว-ด า 
จ านวน 1 เครื่อง 

2,600 เครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือชนิด 
lED ขาว-ด า จ านวน 1 
เครื่อง 

กองช่าง 

27 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ส ารวจ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

กล้องวัดมุม จ านวน 1 
เครื่อง 

110,000 กล้องวัดมุม จ านวน 1 
เครื่อง 

กองช่าง 
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28 แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
ก่อสร้าง 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

รอกขนาด 3 ตัน 22,000 รอกขนาด 3 ตัน กองช่าง 

29 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์ไฟฟูา
และวิทย ุ

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

เสียงตามสาย หมู่ที่ 8 206,000 เสียงตามสาย หมู่ที่ 8 กองช่าง 

30 แผนงานการศึกษา ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์โฆษณา
และเผยแพร ่

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

กล้องถ่ายภาพดิจติอล 
จ านวน 2 เครื่อง 

25,600 กล้องถ่ายภาพดิจติอล 
จ านวน 2 เครื่อง 

กองการศึกษาฯ 
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 3.2  แผนงานที่ด าเนินการ 
    3.2.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 ค่าอาหารกลางวนัส าหรับศูนย์พฒันา
เด็กเล็ก อบต.สระสี่มุม 

จ านวนเด็ก 86 คน 
245 วัน 

จ านวนเด็ก 86 คน 
62 วัน 
 

166,600 153,160 100 91.93 

2 ค่าอาหารกลางวนัส าหรับศูนย์พฒันา
เด็กเล็กบ้านเสืออีด่าง 

จ านวนเด็ก 86 คน 
245 วัน 

จ านวนเด็ก 86 คน 
62 วัน 
 

227,400 227,400 100 100 

3 ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 
และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก ( ศพด.
เสืออีด่าง) 

จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา 
และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก  

จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา 
และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 

90,100 90,100 100 100 

4 ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 
และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็ก (ศพด.
สระสี่มุม) 

จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา 
และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 

จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา 
และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 

57,800 56,100 100 97.06 

5 ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับนักเรียนใน
โรงเรียน (สพฐ.) 

อาหารเสริม (นม) 
ส าหรับนักเรียนใน
โรงเรียน สพฐ. จ านวน 
260 วัน 
 

อาหารเสริม (นม) 
ส าหรับนักเรียนใน
โรงเรียน สพฐ.  

1,019,200 835,371.34 100 81.96 
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6 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนใน
โรงเรียน (สพฐ.) 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันนักเรียนใน
โรงเรียน (สพฐ.) 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันนักเรียนใน
โรงเรียน (สพฐ.) 

1,867,060 1,867,060 100 100 

7 อุดหนุนโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม
(พัฒนาการวิชาการปฐมวัย) 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันนักเรียนใน
โรงเรียน (สพฐ.) 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันนักเรียนใน
โรงเรียน (สพฐ.) 

144,000 144,000 100 100 

8 อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองพงเล็ก 
 

อุดหนุนโรงเรียนบา้น
หนองพงเล็ก 
 

อุดหนุนโรงเรียนบา้น
หนองพงเล็ก 
 

72,000 72,000 100 100 

9 ค่าอาหารเสริม (นม) ส าหรับ ศพด.  อาหารเสริม (นม) 
ส าหรับนักเรียนใน ศพด.
จ านวน 2 แห่ง 260 
วัน 
 

อาหารเสริม (นม) 
ส าหรับนักเรียนใน 
ศพด.จ านวน 2 แห่ง 

180,960 120,778.34 100 66.74 

10 ค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายเดนิทางไป
ราชการ 

ค่าใช้จ่ายเดนิทางไป
ราชการ 

50,000 50,000 100 100 

11 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียน คา่จ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ ฯลฯ 

ค่าธรรมเนียม 
ค่าลงทะเบียน คา่จ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ 
ฯลฯ 

280,000 277,000 100 98.92 

12 รายจ่ายเพื่อบ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 
 

บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

130,140 125,500 100 96.43 

13 วัสดุส านักงาน 
 

จัดซื้อวัสดุส านักงาน จัดซื้อวัสดุส านักงาน 148,000 126,999 100 85.81 
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14 วัสดุคอมพิวเตอร์ 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 
 

วัสดุคอมพิวเตอร์ 
 

30,000 16,420 100 54.73 

15 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน 

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน 

130,140 125,500 100 96.43 

16 วัสดุถังดับเพลงิ จัดหาวัสดุเคร่ืองดับเพลิง จัดหาวัสดุเคร่ือง
ดับเพลิง 

5,000 4,800 100 96 

17 โต๊ะท างาน โต๊ะท างาน ชนิดโตะ๊ไม้ 
ขนาดกว้าง 150 ซม.*
ลึก 80 ซม. * สูง 75 
ซม. จ านวน 1 ตวั 

โต๊ะท างาน ชนิดโตะ๊ไม้ 
ขนาดกว้าง 150 ซม.*
ลึก 80 ซม. * สูง 75 
ซม. จ านวน 1 ตวั 

6,500 6,500 100 100 

18 เก้าอี้ท างาน เก้าอี้ท างาน แบบบุนวม 
หมุนได้ 360 องศา 
ขนาดกว้าง 50 ซม.*ลึก 
43 ซม.*สูง 95 ซม. 
จ านวน 2 ตัว 

เก้าอี้ท างาน แบบบุ
นวม หมุนได้ 360 
องศา ขนาดกว้าง 50 
ซม.*ลึก 43 ซม.*สูง 
95 ซม. จ านวน 2 ตัว 

2,400 2,400 100 100 

19 คอมพิวเตอร์ส าหรับประมวลผล คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผล  

คอมพิวเตอร์ส าหรับ
ประมวลผล จ านวน 1 
เครื่อง 

22,000 22,000 100 100 

20 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึก จ านวน 1 เคร่ือง 

4,300 4,300 100 100 

21 พัดลมชนิดติดผนัง  พัดลมชนิดติดผนัง 
ใบพัดขนาด 18 นิ้ว 
จ านวน 4 เคร่ือง 

พัดลมชนิดติดผนัง 
ใบพัดขนาด 18 นิ้ว 
จ านวน 4 เครื่อง 

8,000 8,000 100 100 

22 กล้องถ่ายภาพดิจิตอล กล้องถ่ายภาพดิจิตอล กล้องถ่ายภาพดิจิตอล 
จ านวน 2 เคร่ือง 

27,200 25,600 100 94.12 
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    3.2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 โครงการจัดงานวันส าคัญ จัดงานวันส าคัญ เชน่วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
วันปิยะมหาราช 

จัดงานวันส าคัญ เชน่
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วนัปยิะ
มหาราช 

251,000 53,998 55.65 11.97 

2 โครงการจัดงานประเพณไีททรงด า จัดงานประเพณีไทด า 
 ปีละ 1 คร้ัง 

จัดงานประเพณีไทด า 
ปีละ 1 คร้ัง 

150,000 100,000 33.26 22.17 

3 โครงการจัดงานวันผู้สูงอาย ุ จัดงานวันผูสู้งอาย ุ
ปีละ 1 คร้ัง 

จัดงานวันผูสู้งอาย ุ
ปีละ 1 คร้ัง 

50,000 50,000 11.09 11.09 
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 3.2.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายเชื่อมสายโคกม่วง ถึง
บ้านผู้ช่วยสมยศ  สระทองเปี่ยม   

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 147 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 588 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 147 
เมตร หนา 0.05 
เมตร รวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
588 ตารางเมตร ไม่มี
ไหล่ทาง พร้อมตีเส้น
จราจร พร้อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์ 

200,000 200,000 100 100 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายจากบา้น ส.อบต.     
สุดจิตร  ทองมูลเล็ก  หมู่ที่ 5 ถึง    หมู่
ที่ 3 ท าการก่อสร้างต่อจากเดิม 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 160 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 640 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 160 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือรวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
640 ตารางเมตร ไม่มี
ไหล่ทาง พร้อมตีเส้น
จราจร พร้อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์ 
 

200,000 200,000 100 100 
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3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบริเวณบา้นนางสาว 
นงนชุ  แสงวิเชยีร ถึงไร่นายภรากร          
ทิพยวิมล เชื่อมต่อจากของเดิม   
หมู่ที่ 11 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 130 
เมตร หนา 0.05 เมตร  
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 650 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
5.00 เมตร ยาว 130 
เมตร หนา 0.05 
เมตร  
หรือรวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
650 ตารางเมตร ไม่มี
ไหล่ทาง พร้อมตีเส้น
จราจร พร้อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์ 

254,000 254,000 100 100 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบริเวณจากบา้น
นายกรวุฒิ  สระทองแก้ว ถึงสะพาน 
หมู่ที่ 2 ก่อสร้างต่อจากของเดิม 
หมู่ที่ 16 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 160 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 640 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 160 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือรวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
640 ตารางเมตร ไม่มี
ไหล่ทาง พร้อมตีเส้น
จราจร พร้อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์ 

200,000 200,000 100 100 

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบริเวณบา้นนายสุทน  
อบมาลี  ถึงเขตติดต่อทุ่งบวั ก่อสร้างต่อ
จากของเดิม หมู่ที่ 21 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 86 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 516 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
6.00 เมตร ยาว 86 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือรวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
516 ตารางเมตร ไม่มี

200,000 200,000 100 100 
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พร้อมตีเส้นจราจร 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

ไหล่ทาง พร้อมตีเส้น
จราจร พร้อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์ 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบริเวณหน้าบ้านนาง
บุปผา  สระทองคาน ผู้ช่วยอุดม สระ
ทองมี บ้านเสืออีด่าง ถึงบา้นผู้ชว่ย
สมพงษ์  สระทองเคน บา้นเจริญสุข  
หมู่ที่ 24 

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 293 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 1,172 
ตารางเมตร ไม่มไีหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

ขนาดผิวจราจร กว้าง 
4.00 เมตร ยาว 293 
เมตร หนา 0.05 
เมตร หรือรวมพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 
1,172 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมตี
เส้นจราจร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ ์
 

400,000 400,000 100 100 

7. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
หน้าที่ท าการ อบต.สระสี่มุม หมู่ที่ 6  

ชนิดโครงเหล็ก ขนาด
กว้าง 20.00 เมตร ยาว 
45.00 เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ ์

ชนิดโครงเหล็ก ขนาด
กว้าง 20.00 เมตร 
ยาว 45.00 เมตร 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

1,400,000 1,218,000 100 87.00 

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายซอยบ้านนายแจ้ง  ยอดมณี 
บ้านโคกโก-โคกแย้ หมู่ที่ 13 
 

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 
67 เมตร หนา 0.05 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 
67 เมตร หนา 0.05 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมติดตั้งปูาย 

202,000 202,000 100 100 
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9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบริเวณโรงเรียนบา้นหนอง  
พงเล็ก ถึงบ้านนายเฉลียว  ลา่บา้น
หลวง  หมู่ที่ 10 

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
83 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
83 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

200,000 200,000 100 100 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายบริเวณบ้านนายคเชน  ยิ่ง
พัฒนาสุนทร ถึงบ้านนายแดง  ทั่งอ่อน 
หมู่ที่ 23 

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
81 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

ถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
81 เมตร หนา 0.15 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

200,000 200,000 100 100 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายบ้านนางห่อ  สระทองแก่น 
ถึงบ้านนายส ารวย  อ่อนดี หมู่ที ่17 

ถนน คสล.ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ระยะทาง 
60  เมตร หนา 0.15 
เมตร พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

ถนน คสล.ขนาดกว้าง 
3.50 เมตร ระยะทาง 
60  เมตร หนา 0.15 
เมตรพร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

127,300 127,300 100 100 

12 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจ า
หมู่บ้าน หมู่ที่ 20  บริเวณใกลศ้าลา
เอนกประสงค์ หมู่ที่ 20 

ก่อสร้างหอกระจายข่าง
ประจ าหมู่บา้น ตามแบบ
เลขที่ ย.12388 
ส าหรับฐานรากแบบฐาน
แผ่ เป็นเสาห่อเหล็กสูง 
9.00 เมตร พร้อมชุด
อุปกรณ์ควบคุมระบบหอ
กระจายข่าว จ านวน 1 

ก่อสร้างหอกระจาย
ข่างประจ าหมู่บ้าน 
ตามแบบเลขที่ ย.
12388 ส าหรับฐาน
รากแบบฐานแผ่ เปน็
เสาห่อเหล็กสูง 9.00 
เมตร พร้อมชุด
อุปกรณ์ควบคุมระบบ

206,000 206,000 100 100 
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หอ พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

หอกระจายข่าว 
จ านวน 1 หอ พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ ์

13 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า  
หมู่ที่ 22 

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้ า พร้อมอุปกรณ์
ประกอบถังทรงแชมเปญ 
ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. 
สูง 12 เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ ์

ก่อสร้างหอถังเหล็ก
เก็บน้ า พร้อมอุปกรณ์
ประกอบถังทรงแชม
เปญ ขนาดความจุ 12 
ลบ.ม. สูง 12 เมตร 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

231,000 231,000 100 100 

14 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สาย
บ้านนายเรียน  บ่อมะกรูด เชื่อมต าบล
ดอนข่อย หมู่ที่ 17 

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน 
พร้อมเกลี่ยแต่งเรียบ 
ปริมาตรหินคลุกรวมไม่
น้อยกว่า 227.50 ลบ.
ม. 

ลงหินคลุกซ่อมแซม
ถนน พร้อมเกลี่ยแต่ง
เรียบ ปริมาตรหินคลุก
รวมไม่น้อยกว่า 
227.50 ลบ.ม. 
 

71,600 71,600 100 100 

15 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน 
จ านวน 2 สาย หมู่ที่ 2 
1.สายคันคลองจากสะพาน-จรดเขตหมู่
ที่ 6 
2.สายแยกคลอง-จรดเขตหมู่ที่ 6 
 

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน 
ปริมาตรหินคลุกรวมไม่
น้อยกว่า 390 ลบ.ม. 

ลงหินคลุกซ่อมแซม
ถนน ปริมาตรหินคลุก
รวมไม่น้อยกว่า 390 
ลบ.ม. 

118,600 118,600 100 100 

16 
 

โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สาย
ภายในหมู่บ้าน จ านวน 2 สาย หมู่ที่ 7  

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน 
ปริมาตรหินคลุกรวมไม่

ลงหินคลุกซ่อมแซม
ถนน ปริมาตรหินคลุก

191,100 191,100 100 100 
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1.สายแยกศาลาประชาคม-ด้านหลัง
โรงงานวีจอย 
2.สายต่อจากถนนลาดยาง-บริเวณ
แปลงที่ดนิจัดสรร 

น้อยกว่า 624 ลบ.ม. รวมไม่น้อยกว่า 624 
ลบ.ม. 

17 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สาย
ภายในหมู่บ้าน จ านวน 3 สาย   
หมู่ที่ 18 
1.สายซอยบ้าน ส.อบต.วนิัย  อิ่มจันทร์ 
2.สายซอยเตาเผาอิฐ 
3.สายร้านคา้-สุดเขตเส้นทาง 

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน 
ปริมาตรหินคลุกรวมไม่
น้อยกว่า 399 ลบ.ม. 

ลงหินคลุกซ่อมแซม
ถนน ปริมาตรหินคลุก
รวมไม่น้อยกว่า 399 
ลบ.ม. 

118,800 118,800 100 100 

18 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณเกาะลอย 
หมู่ที่ 2 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
3.00 เมตร ยาว เมตร 
85 เมตร หนา 0.05 
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 3.00 เมตร ยาว 
เมตร 85 เมตร หนา 
0.05 เมตร ไม่มีไหล่
ทาง พร้อมตีเส้น
จราจร พร้อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์ 

72,000 72,000 100 100 

19 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณบา้นนาย
สิทธิ์  ทองดอนใหม่ถึงบ้านนายสังข์  
อบเชย  หมู่ที่ 14 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
เมตร 155 เมตร หนา 
0.05 เมตร ไม่มีไหล่
ทาง พร้อมตีเส้นจราจร 
พร้อมติดตั้งปูาย 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
เมตร 155 เมตร หนา 
0.05 เมตร ไม่มีไหล่
ทาง พร้อมตีเส้น
จราจร พร้อมติดตั้ง

171,000 171,000 100 100 
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ปูาย 
20 โครงการปรับปรุงถนนพร้อมลาน

คอนกรีตเสริมเหล็กหน้าที่ท าการ อบต. 
ปรับปรุงถนนพร้อมลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
จ านวนรวมไมน่้อยกว่า 
539 ตรม. หนา 0.15 
เมตร ตีเส้นจราจร ติดตั้ง
ปูายเตือน ฝงัท่อระบาย
น้ าพร้อมบ่อพัก คสล. 
พร้อมตีเส้นจราจร 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

ปรับปรุงถนนพร้อม
ลานคอนกรีตเสริม
เหล็ก จ านวนรวมไม่
น้อยกว่า 539 ตรม. 
หนา 0.15 เมตร ตี
เส้นจราจร ติดตั้งปูาย
เตอืน ฝังท่อระบายน้ า
พร้อมบ่อพัก คสล. 
พร้อมตีเส้นจราจร 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

558,000 480,000 100  

21 โครงการปรับปรุงเสยีงตามสายหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 8 

ท าการขยายเขตระบบ
เสียงตามสายระยะทาง
รวมไม่น้อยกว่า 2,700 
เมตร พร้อมติดตั้งล าโพง
ปากแตร จ านวน 12 
ชุดพร้อมติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ ์

การขยายเขตระบบ
เสียงตามสายระยะทาง
รวมไม่น้อยกว่า 
2,700 เมตร พร้อม
ติดตั้งล าโพงปากแตร 
จ านวน 12 ชุดพร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ ์

210,000 210,000 100 100 

22 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที ่9 
บริเวณบ้านนายอนันต์  สระทองจีนถึง
หมู่ที่ 8 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
เส้นผ่าศนูย์กลาง 0.40 
เมตร*1.00 เมตร 
จ านวน 160 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล. 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
เส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.40 เมตร*1.00 
เมตร จ านวน 160 
ท่อน พร้อมบ่อพัก 

300,000 300,000 100 100 
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ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.90*0.90 เมตร 
จ านวน 16 บ่อพร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ ์

คสล. ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.90*0.90 เมตร 
จ านวน 16 บ่อพร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ ์

23 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที ่4 
บริเวณบ้าน ส.อบต.มนตรี  สระทองคต 
ถึงทางลงศาลเจา้แม่ 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
เส้นผ่าศนูย์กลาง 1.00 
เมตร*1.00 เมตร 
จ านวน 35 ท่อน พร้อม
บ่อพัก คสล. ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 
1.50*1.50 เมตร 
จ านวน 5 บ่อพร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ ์

วางท่อระบายน้ า คสล. 
เส้นผ่าศนูย์กลาง 
1.00 เมตร*1.00 
เมตร จ านวน 35 
ท่อน พร้อมบ่อพัก 
คสล. ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 
1.50*1.50 เมตร 
จ านวน 5 บ่อพร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ ์
 

208,000 208,000 100 100 

24 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที ่19 
บริเวณบ้านนายสายทอง  ทองดอนพุ่ม 
ถึงบ้านนางรัตนาวรรณ จันทรเสนา  
 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
เส้นผ่าศนูย์กลาง 0.40 
เมตร*1.00 เมตร 
จ านวน 110 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.90*0.90 เมตร 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
เส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.40 เมตร*0.40 
เมตร จ านวน 110 
ท่อน พร้อมบ่อพัก 
คสล. ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 

203,000 203,000 100 100 
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จ านวน 11 บ่อพร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ ์

0.90*0.90 เมตร 
จ านวน 11 บ่อพร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ ์

25 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที ่12 
ต่อจากของเดิม บ้านนายวฑิูรย์  แข็ง
ขัน ถึงบ้านนายโสภณ  คงพันธศ์รี 
 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
เส้นผ่าศนูย์กลาง 0.40 
เมตร*1.00 เมตร 
จ านวน 110 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.90*0.90 เมตร 
จ านวน 11 บ่อพร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ ์

วางท่อระบายน้ า คสล. 
เส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.40 เมตร*0.40 
เมตร จ านวน 110 
ท่อน พร้อมบ่อพัก 
คสล. ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.90*0.90 เมตร 
จ านวน 11 บ่อพร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ ์

203,000 203,000 100 100 

26 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่ที ่15 
บริเวณหอถังประปา ผา่นบ้านนาง
มะเฟือง  สุทธิธรรม ไปถึงคลองระบาย
น้ า 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
เส้นผ่าศนูย์กลาง 0.40 
เมตร*1.00 เมตร 
จ านวน 241 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล. 
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.90*0.90 เมตร 
จ านวน 25 บ่อพร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ ์

วางท่อระบายน้ า คสล. 
เส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.40 เมตร*1.00 
เมตร จ านวน 241 
ท่อน พร้อมบ่อพัก 
คสล. ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.90*0.90 เมตร 
จ านวน 25 บ่อพร้อม
ติดตั้งปาูย

502,000 469,900 100  
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ประชาสัมพนัธ ์
27 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า หมู่

ที่ 15 
ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บ
น้ า พร้อมอุปกรณ์
ประกอบถังทรงแชมป์
เปญ ขนาดความจุ 12 
ลบ.ม. สูง 12 เมตร
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

ก่อสร้างหอถังเหล็ก
เก็บน้ า พร้อมอุปกรณ์
ประกอบถังทรงแชมป์
เปญ ขนาดความจุ 12 
ลบ.ม. สูง 12 เมตร
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

406,000 406,000 100 100 

28 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 16 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

216,000 216,300 100 100 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 11 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

442,800 442,800 100 100 

30 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ 13 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด O 0.60 
เมตร จ านวน 7 ท่อน 
พร้อมลงหินคลุกปรับ
เกลี่ย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาด O 0.60 
เมตร จ านวน 7 ท่อน 
พร้อมลงหินคลุกปรับ
เกลี่ย 

107,000 107,000 100 100 

31 โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 20 
บริเวณบ้านนายพรชัย  สระทองแดง 

เจาะบ่อบาดาล ขนาด O 
6 นิ้ว ความลึกไม่น้อย
กว่า 100 เมตร จ านวน 
1 บ่อ พร้อมติดตั้ง
ซัมเมอร์ซิเบิ้ล ขนาดไม่
น้อยกว่า 2 แรงม้า 
พร้อมอุปกรณ์ปักเสา
ไฟฟูา ขนาด 5 นิว้/5 

เจาะบ่อบาดาลขนาด 
O 6 นิ้ว ความลึกไม่
น้อยกว่า 100 เมตร 
จ านวน 1 บ่อ พร้อม
ติดตั้งซัมเมอร์ซิเบิ้ล 
ขนาดไมน่้อยกว่า 2 
แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
ปักเสาไฟฟาู ขนาด 5 

391,900 391,900 100 100 
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นิ้ว* 8 เมตร จ านวน 4 
ต้น พาดสายไฟ และ
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟูา ขนาด 
15 แอมป์ จ านวน 1 
หม้อ พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

นิ้ว/5 นิ้ว* 8 เมตร 
จ านวน 4 ต้น พาด
สายไฟ และติดตั้ง
มิเตอร์ไฟฟูา ขนาด 
15 แอมป์ จ านวน 1 
หม้อ พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

32 โครงการปรับปรุงคนัคูน้ า (หมู่ที ่3) 
 

ปรับปรุงคนัคูน้ า ปรับปรุงคนัคูน้ า 110,000 110,000 100 100 

33 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัทล์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัทล์ติกคอนกรีต 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัทล์ติกคอนกรีต 

499,056 499,056 100 100 

34 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัทล์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 18 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัทล์ติกคอนกรีต 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัทล์ติกคอนกรีต 

427,200 427,200 100 100 

35 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัทล์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 18 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัทล์ติกคอนกรีต 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัทล์ติกคอนกรีต 

490,000 490,000 100 100 

36 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัทล์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บริเวณไร่
นายแก้ว  สระทองเวียน ถึงคลอง
ชลประทาน 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัทล์ติกคอนกรีต 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัทล์ติกคอนกรีต 

81,000 81,000 100 100 

37 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก (หมู่ที่ 12) สายหอถังประปา 
เชื่อมทางหลวงชนบทต่อจากของเดิมถึง
บริเวณบ้านนายเฉ่ือย  ภิรมย์หวาด 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

138,800 138,800 100 100 

38 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 9 
บริเวณต่อจากของเดิมบ้านนาย

วางท่อระบายน้ า คสล. วางท่อระบายน้ า คสล. 139,800 139,800 100 100 
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ประดิษฐ์  สระทองเอ้ือ ผ่านหนา้
โรงงานถึงบริเวณร้านคา้ 

39 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.หมู่ที่ 6 
บริเวณบ้านนายจ าเนยีร  สระทองนวล 
ถึงบ้านนายสมศักดิ์  สระทองขาว 

วางท่อระบายน้ า คสล. วางท่อระบายน้ า คสล. 127,800 127,800 100 100 

40 โครงการสร้างฝายรางเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก (หมู่ที่ 23) บริเวณบ้านนายธนัฐ  
ปิ่นรโรจน ์

สร้างฝายรางเทคอนกรีต
เสริมเหล็ก 

สร้างฝายรางเท
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

71,400 71,400 100 100 

41 โครงการดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปูองกันการกัดเซาะ (หมู่ที่ 23) บริเวณ
บ้านนายธนัฐ  ปิ่นรโรจน ์

ดาดคอนกรีตเสริมเหล็ก
ปูองกันการกัดเซาะ 

ดาดคอนกรีตเสริม
เหล็กปูองกันการกัด
เซาะ 

67,200 67,200 100 100 

42 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน (หมู่
ที่ 19) สายบริเวณบ้านนางรัตนาวรรณ  
จันทรเสนา ถึงบา้นนายสุชาติ  หุ่น
พยนต ์

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ลงหินคลุกซ่อมแซม
ถนน 

219,700 219,700 100 100 

43 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน (หมู่
ที่ 13) สายบริเวณบ้านนายทองมี  สระ
ทองเบี้ย ถึงคลองส่งน้ าชลประทาน 

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน ลงหินคลุกซ่อมแซม
ถนน 

219,700 219,700 100 100 

44 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า คสล. 
หมู่ที่ 13 บริเวณคลองระบายน้ า 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล. ขนาดท่อ O 0.60 
เมตร จ านวน 7 ท่อน 
พร้อมลงหินคลุกปรับ
เกลี่ย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ า 
คสล.ขนาดท่อ O 
0.60 เมตร จ านวน 7 
ท่อน พร้อมลงหินคลุก
ปรับเกลี่ย 

107,000 107,000 100 100 

45 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต (หมู่ที่ 20) สายบา้น

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

ซ่อมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

315,300 315,300 100 100 
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ดอนเล็ก 
46 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบ

ฉีดหมึก) 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก เครื่องพิมพ์แบบฉีด

หมึก 
4,300 4,300 100 100 

47 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์
เลเซอร์) 

เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 3,300 2,600   

48 ค่าเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายเดนิทางไป
ราชการ 

ค่าใช้จ่ายเดนิทางไป
ราชการ 
 

20,000 9,723 100 48.62 

49 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ คา่
ถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมา
จัดท าถังบรรจุขยะ 
ค่าจ้างเหมาบริการตา่ง 
ๆ ฯลฯ 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจ้าง
เหมาจัดท าถังบรรจุ
ขยะ ค่าจ้างเหมา
บริการต่าง ๆ ฯลฯ 

200,000 181,000.64 100 90.50 

50 วัสดุส านักงาน จัดซื้อวัสดุส านักงาน จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
 

40,000 19,385 100 29.35 

51 วัสดุคอมพิวเตอร์ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

45,000 37,870 100 49.47 

52 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน 
 

ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา
ทรัพย์สิน 

100,000 98,565 100 42.60 

53 วัสดุก่อสร้าง 
 

จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง 
 

167,000 156,855 100 78.40 

54 ค่าวัสดุไฟฟูาและวิทย ุ วัสดุไฟฟาูและวิทย ุ วัสดุไฟฟาูและวิทย ุ 19,000 18,420   
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3.2.4 แผนงานงบกลาง 
ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุที่ขึน้ทะเบยีน
ภายในเขตต าบล      
สระสี่มุม 

ผู้สูงอายุที่ขึน้ทะเบยีน
ภายในเขตต าบล      
สระสี่มุม 

11,200,000 10,764,600 100 48.55 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน
ภายในเขตต าบล      
สระสี่มุม 

พิการที่ขึ้นทะเบียน
ภายในเขตต าบล      
สระสี่มุม 

2,600,000 2,039,200 100 39.48 

3 เบี้ยยังชีพเอดส ์ ผู้ปุวยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียน
ภายในเขตต าบล     
สระสี่มุม 

ผู้ปุวยเอดส์ที่ขึ้น
ทะเบียนภายในเขต
ต าบลสระสี่มุม 

42,000 18,000 100 21.43 

4 เงินสมทบ สปสช. สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับพื้นที ่

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับพื้นที ่
 

180,000 180,000 100 100 

5. เงินสมทบกองทนุประกนัสังคมของ
พนักงานจ้าง 

สมทบกองทุน
ประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง 

สมทบกองทุน
ประกันสังคมของ
พนักงานจ้าง 

264,000 225,937 100 35.26 

6. เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการสว่น
ท้องถิ่น 
 

สมทบกองทุนบ าเหน็จ
บ านาญข้าราชการสว่น
ท้องถิ่น 

283,000 283,000 100 100 
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7. ส ารองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย 
และบรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

เพื่อใช้จ่ายในกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย 
และบรรเทาปญัหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

1,000,000 885,659.90 100 29.40 
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3.2.5 แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จัดหาเวชภัณฑ์ วัคซีน 
น้ ายาเคมี ทรายอะเบท 
เครื่องพ่นหมอกควัน 
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ของ
งานดา้นสาธารณสุข 

จัดหาเวชภัณฑ์ วัคซีน 
น้ ายาเคมี ทรายอะเบท 
เครื่องพ่นหมอกควัน 
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ของ
งานดา้นสาธารณสุข 

157,500 157,000 100 100 

    157,500 157,000 100 99.68 
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 3.2.6 แผนงานบริหารทั่วไป 
ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 ค่าเดินทางไปราชการของผู้บริหาร      
ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล พนกังาน
จ้าง และผู้ได้รบัมอบหมายตามค าสั่ง 

ค่าใช้จ่ายเดนิทางไป
ราชการ 

ค่าใช้จ่ายเดนิทางไป
ราชการ 

231,500 171,760 100 74.19 

2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ คา่
เย็บหนังสือหรือเข้าปก
หนังสือ ค่าตักสิ่งปฏิกูล 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าจ้างเหมาบริการ 
ต่าง ๆ 

ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 
ค่าเย็บหนังสือหรือ
เข้าปกหนังสือ ค่าตัก
สิ่งปฏิกูล ค่าโฆษณา
และเผยแพร่ ค่าจ้าง
เหมาบริการต่าง ๆ 

290,000 5,594 100 1.93 

3 จัดซื้อวัสดุส านักงาน จัดซื้อวัสดุส านักงาน จัดซื้อวัสดุส านักงาน 
 

110,000 33,426 100 30.39 

4 จัดซื้อวัสดุงานบา้นงานครัว จัดซื้อวัสดุงานบา้นงาน
ครัว 

จัดซื้อวัสดุงานบา้นงาน
ครัว 

36,000 19,430 100 53.97 

5 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จัดซื้อวัสดุ
คอมพิวเตอร์ 

130,000 26,050 100 20.04 

6 จัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จัดซื้อเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น 
 

จัดซื้อเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น 

400,000 130,600 100 32.65 

7 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม บ ารุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน 

บ ารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน 

250,000 20,408.41 100 8.16 
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8. จัดซื้อเก้าอี้ท างาน เก้าอี้ท างาน แบบบุนวม 

ขาโคเมียม หมุนได้ 360 
องศา ขนาดกว้าง 63 
ซม. X ลึก 74 ซม. X สูง 
98 ซม.จ านวน 1 ตัว 

เก้าอี้ท างาน แบบบุ
นวม ขาโคเมียม หมุน
ได้ 360 องศา ขนาด
กว้าง 63 ซม. X ลึก 
74 ซม. X สูง 98 ซม.
จ านวน 1 ตัว 

2,500 2,500 100 100 

9. จัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศ  เครื่องปรับอากาศ แบบ
แยกส่วน ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) 
ขนาด 26,000 บีทียู 
จ านวน 4 เคร่ือง 

เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน ชนิด
แขวน (มีระบบฟอก
อากาศ) ขนาด 
26,000 บีทียู 
จ านวน 4 เคร่ือง 

202,000 143,200 100 70.89 

10. จัดซื้อโต๊ะท างาน โต๊ะท างาน ชนิดโตะ๊ไม้ 
ขนาดกว้าง 150 ซม.*
ลึก 80 ซม. * สูง 75 
ซม. จ านวน 1 ตวั 

โต๊ะท างาน ชนิดโตะ๊ไม้ 
ขนาดกว้าง 150 ซม.*
ลึก 80 ซม. * สูง 75 
ซม. จ านวน 1 ตวั 

6,500 6,500 100 100 

11. จัดซื้อเก้าอี้ท างาน เก้าอี้ท างาน แบบบุนวม 
หมุนได้ 360 องศา 
ขนาดกว้าง 50 ซม.* 
ลึก 43 ซม. * สูง 95 
ซม. จ านวน 2 ตวั  

เก้าอี้ท างาน แบบบุ
นวม หมุนได้ 360 
องศา ขนาดกว้าง 50 
ซม.* ลึก 43 ซม. * สูง 
95 ซม. จ านวน 2 ตัว 
 

2,400 2,400 100 100 

12. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ 
 

คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 

คอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที ่

66,000 66,000 100 100 
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1 (จอขนาดไมน่้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน 3 ชุด 

1 (จอขนาดไมน่้อย
กว่า 19 นิ้ว) จ านวน 
3 ชุด 
 

13. จัดซื้อโต๊ะท างาน โต๊ะท างาน ชนิดโตะ๊
เหล็ก ขนาดกว้าง 154 
ซม. * ลึก 78 ซม. * สูง 
75.3 ซม. จ านวน 1 ตัว  

โต๊ะท างาน ชนิดโตะ๊
เหล็ก ขนาดกว้าง 
154 ซม. * ลึก 78 
ซม. * สูง 75.3 ซม. 
จ านวน 1 ตัว 
 

6,900 6,900 100 100 

14 ค่าไฟฟาู ค่าไฟฟาูในส านักงาน 
อบต. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ระบบประปา ของ 
อบต. 

ค่าไฟฟาูในส านักงาน 
อบต. ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก ระบบประปา ของ 
อบต. 
 

576,000 255,534.41 100 44.36 

15 ค่าน้ าประปา ค่าน าประปาใน
ส านักงาน ศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก  

ค่าน าประปาใน
ส านักงาน ศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก 
 

22,000 5,030 100 22.86 

16 ค่าบริการโทรศัพท ์ ค่าใช้บริการโทรศัพท์
พื้นฐาน และคา่ใช้จา่ยที่
เกิดขึ้นเก่ียวกับการ
บริการ 

ค่าใช้บริการโทรศัพท์
พื้นฐาน และคา่ใช้จา่ย
ที่เกิดขึ้นเก่ียวกับการ
บริการ 

33,500 4,827.79 100 14.41 

17 ค่าบริการไปรษณีย ์ จ่ายค่าไปรษณีย์ คา่
ธนาณัติ คา่ดวงตรา

จ่ายค่าไปรษณีย์ คา่
ธนาณัติ คา่ดวงตรา

15,000 2,267 100 15.11 
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ไปรษณีย์  ไปรษณีย ์
18 ค่าบริการสื่อสารและคมนาคม ค่าโทรสาร ค่าใช้จา่ย

เก่ียวกับระบบ
อินเทอร์เน็ตการ์ด 

ค่าโทรสาร ค่าใช้จา่ย
เก่ียวกับระบบ
อินเทอร์เน็ตการ์ด 

35,000 13,107.50 100 37.45 

    2,415,300 915,535.11 100 37.91 
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 3.2.7 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

รณรงค์ปูองกันและลดการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน 
จ านวน 2 ครั้ง  
1.เทศกาลปีใหม ่
2.เทศกาลสงกรานต ์
 

รณรงค์ปูองกันและลด
การเกิดอุบัตเิหตุทาง
ถนน จ านวน 2 ครั้ง  
1.เทศกาลปีใหม ่
2.เทศกาลสงกรานต ์
 

62,000 58,750 100 100 

2. เครื่องแต่งกาย อป.พร. จัดหาเครื่องแต่งกาย
ให้กับ อป.พร. 

จัดหาเครื่องแต่งกาย
ให้กับ อป.พร. 

5,760 5,760 100 100 

3 ปูายหยุดตรวจ จัดหาปูายสัญญาณหยุด
ตรวจส าหรับ ตั้งด่าน 
 อป.พร. 
 

จัดหาปูายสัญญาณหยุด
ตรวจส าหรับ ตั้งด่าน 
 อป.พร. 
 

3,000 3,000 100 100 

    70,760 -67,510 100 38.34 
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 3.2.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

1 โครงการ อบต.สระสี่มุม สัมพันธ์ เพื่อสร้างกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

เพื่อสร้างกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

60,000 51,200 100 57.50 

    60,000 34,500 100 57.50 
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ส่วนที่ 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

*************************** 
 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่   
19 ตุลาคม 2560 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 19 19 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 14 14 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย      65   
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม       10 10 10 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด       10 10 10 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 8 8 
 3.4 วิสัยทัศน์       5 5 5 
 3.5 กลยุทธ์        5 5 5 
 3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์       5 5 5 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์       5 5 5 
 3.8 แผนงาน       5 5 5 
 3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม       5 5 5 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 4 

รวมคะแนน  100 95 95 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 

20    

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ปุาไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 3 100 มีรายละเอียดข้อมูลด้าน
กายภาพครบถ้วนสมบรูณ ์

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวน
ประชากร  และ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ า นวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 100 มีรายละเอียดของข้อมูล
ครบถ้วนสมบรูณ ์

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1 50 มีรายละเอียดของข้อมูล
ครบถ้วนสมบรูณ ์

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100 มีรายละเอียดของข้อมูล
ครบถ้วนสมบรูณ ์

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

2 2 100 มีรายละเอียดของข้อมูล
ครบถ้วนสมบรูณ ์

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

2 2 100 มีรายละเอียดของข้อมูล
ครบถ้วนสมบรูณ ์
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

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

2 2 100 อบต.น าข้อมูลจาก จพฐ.มา
เป็นแนวทางในการจัดท า
โครงการพัฒนา 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 2 100 มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดท า
แผนพัฒนา 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่ วมตั ดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 

3 3 100 มีการจัดประชาชมท้องถิ่น
ระดับหมู่บ้าน/ต าบล  

รวม 20 19 95  
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  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 2.1 การวิ เ คราะห์ที่ ค รอบคลุมความ

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

2 2 100 อบต. ให้ความส าคญักับการ
เชื่อมโยงนโยบายระดับชาติ 
และทิศทางการพัฒนาสู่การ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา 
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิน่ 

1 0 0 อบต.น าข้อมูลจาก จพฐ.มา
เป็นแนวทางในการจัดท า
โครงการพัฒนา 

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

2 2 100 อบต.น าข้อมูลจาก จพฐ.มา
เป็นแนวทางในการจัดท า
โครงการพัฒนา 

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

2 2 100 อบต.น าข้อมูลจาก จพฐ.มา
เป็นแนวทางในการจัดท า
โครงการพัฒนา 

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

2 2 100 อบต.น าข้อมูลจาก จพฐ.มา
เป็นแนวทางในการจัดท า
โครงการพัฒนา 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

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

2 2 100 อบต.ได้น าผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตัวช้ีวัดมา
ประกอบการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อม  

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 2 100 มีการจัดท าประชาคม
รับทราบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืน
และมีการจัดล าดับ
ความส าคญัแล้วมาด าเนิน
โครงการ 

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

2 2 100 มีการสรุปผลการด าเนินงาน
และการเบิกจ่ายงบประมาณ
การประเมินผลการท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

2.9 ผลที่ ได้ รับจากการด า เนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผล
ที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุป
ปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานท่ีผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 100 มีการสรุปผลจากการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมาและมี
แนวทางแก้ไข 

รวม 15 14 93.33  
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลสระสี่มุมสอดคล้องกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระสี่มุม  และเ ช่ือมโยงหลัก
ประชารัฐ              แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 9 90 มีความเชื่อมโยงกันอย่าง
ชัดเจนในการน ามาเป็น
แนวทางก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี
ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการ
พัฒนา 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ    แล ะ 
Thailand 4.0 

10 10 100 มีความเชื่อมโยงกันอย่าง
ชัดเจนในการน ามาเป็น
แนวทางก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี
ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการ
พัฒนา 

3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบาย
รัฐบาล หลักประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี และ Thailand 4.0 

10 10 100 มีความสอดคล้องกับแผน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการ
บริหารราชการแผ่นดิน 
นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. 
และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ  แผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และ Thailand 
4.0 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระสี่มุม และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

5 5 100 อบต.มีวิสัยทัศน์ทีม่ี
เปูาหมายในเชิงผลลัพท์ 
และแสดงถึงจุดที่ อบต.
ต้องการจะเป็นในอนาคต
อย่างชัดเจน 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ 
ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมที่จะ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

5 4 80 มีวิธีการน าไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์โดยเป็นไปตาม
อ านาจหน้าที ่

3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4 80 มีเปูาประสงค์ที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  ซึ่ ง เกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100 มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์
เพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์ ของ
ต าบลสระสี่มมุ 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระสี่มุมที่มีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 100  
มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
น าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนา 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเ ช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 
ความเช่ือมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 

5 5 100 มีความเชื่อมโยงกันอย่าง
ชัดเจนในการน ามาเป็น
แนวทางก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งการก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี
ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการ
พัฒนา 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5 4 80 มีโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นครบถ้วน 
และถูกต้อง 

รวม 65 61 93.85  
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ครั้งที่ 1/2560   เมื่อวันที่ 19 
ตุลาคม 2560 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9 90 
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       

เชิงปริมาณ  
10 9 90 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       
เชิงคุณภาพ  

10 9 90 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10 100 
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60   
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5 100 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 5 100 
 5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5 100 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 100 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5 100 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4 80 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5 100 
 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5 100 

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5 100 
รวมคะแนน  100 95 95 

 
  1 
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  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

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

10 9 90 การติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีการ   
วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ในระดับหมู่บ้าน
และทั้งในเขต อบต.  

รวม 10 9 90  
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  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 
 

10 8 80 มีการประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงปริมาณ 

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

10 9 90 มีการวิเคราะหผ์ลกระทบ 

รวม 20 17 85  
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  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผน 
3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการ
น าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง 
ๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชน
หรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่ง
เป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วน
ราชการหรือหน่วยงาน 

10 9 90 การประเมินผล
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิง
คุณภาพ 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการ
ในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 9 90 มีการวิเคราะห์
ผลกระทบ 

รวม 20 18 90  
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  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มมุในมิติต่าง 
ๆ จนน าไปสู่การจดัท าโครงการพฒันา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10 9 90 มีการวิเคราะห์ปจัจัยภายใน
และภายนอกที่มีผลต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

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

10 9 90 มีโครงการแกไ้ขความ
ยากจนโดยยึกหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

รวม 20 18 90  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี : องค์การบริหารส่วนต าบลสระสีมุ่ม   หน้า 98 
รอบเดือน ตลุาคม 2561 (ระหวา่งเดือนเมษายน 2561 ถึง กันยายน 2561) 
 

 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 
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5 โครงการพัฒนา 65    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระสี่มุมและด าเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระสี่มุมที่ก าหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 5 100 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนเพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์
ของหน่วยงาน 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน (clear objective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100 มีการก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ
พัฒนา 

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้ เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเปูาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย  
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คื อกลุ่ ม เปู าหมายของ โครงการ  หาก
กลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่ า ใครคื อกลุ่ ม เปู าหมายหลัก  ใครคื อ
กลุ่มเปูาหมายรอง 

5 4 80 มีเปูาหมายชัดเจนใน
ประมาณการค่าใช้จ่ายของ
โครงการพัฒนา 
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 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป ี
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการ
เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (6) การ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 5 100 การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ความส าคัญกับ
การเช่ือมโยงนโยบาย
ระดับชาติ และทิศ
ทางการพัฒนาสู่การ
จัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเปูาหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 
(4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 5 100 การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ความส าคัญกับ
การเช่ือมโยงนโยบาย
ระดับชาติ และทิศ
ทางการพัฒนาสู่การ
จัดท ายุทธศาสตร์การ
พัฒนาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
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 5 .6  โ ค ร งก า ร มี ค ว ามสอดคล้ อ งกั บ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ ยนโครงสร้ าง เศรษฐกิจ  ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ขั บ เ ค ลื่ อ น ป ร ะ เ ท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี  ความคิดสร้ างสรรค์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 5 100 การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ความส าคัญกับ
การเช่ือมโยงนโยบาย
ระดับชาติ และทิศทางการ
พัฒนาสู่การจดัท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

5 5 100 การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ความส าคัญกับ
การเช่ือมโยงนโยบาย
ระดับชาติ และทิศทางการ
พัฒนา และยุทธศาสตร์
จังหวัด สู่การจดัท า
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
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 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วม
ด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 4 80 มีโครงการแกไ้ขปัญหาความ
ยากจนและเป็นโครงการที่
ด าเนนิการภายใต้พื้นฐาน
ความพอเพียง 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึง
หลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท าโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ
ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5 4 80 งบประมาณความสอดคล้อง
กับเปูาหมาย 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนด
ราคาและตรวจสอบได้ ในเ ชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ า
กว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 5 100 มีการประมาณการราคา
ถูกต้องตามหลักวิธีการ
งบประมาณ 
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 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับมีการก าหนดดัชนี ชี้วัดผลงาน  
(Key Performance Indicator : KPI) ที่
สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก
ประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอก
ป ร ะ ส ิท ธ ิภ า พ (efficiency) ได้  เช่น การ
ก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การ
ก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่
สิ่งที่ได้รับ           (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

5 5 100 มีการก าหนดตัวช้ีวัด
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ชัดเจน 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมีความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ
ด า เนินงานตามโครงการ (2 )  วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5 100 ผลที่ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด 

รวม 65 63 96.92  
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ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performace Indicators) 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็น
สื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตาม
และประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของ
การปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบ
ต่างๆที่สอดคล้องกับริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง กันยายน 2561) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ((Performace Indicators) ดังนี้ 

 วิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
 ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และข้อ 14 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท า
และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2560-2564) และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
เป็นไปด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา (พ.ศ.2561-2564) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(1) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือ
ดังกล่าวข้างต้น 

(2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯสามารถน าเอาผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
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ท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

 เครื่องมือทีใช้วัดผลปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆซึ่งสามารถแสดงผล 
การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/
แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า ( Input) กระบวนการ 
(precesses) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key stakeholders) ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงานจะเริ่มจากการก าหนดเปูาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจจะมีก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system) เพ่ือให้ทราบ
ข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นตามแนวทางที่ไว้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก 
(in-depth evaluation) เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น   
 
 

การประเมินผลความพึงพอใจ 
ของประชาชนที่มีผลต่อการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
 ในการพัฒนาส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา 

************************* 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  ได้ใช้แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการ
ด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี  ในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ที่ก าหนดไว้เป็นเครื่องมือในการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจนั้นเป็นการประเมินในภาพรวมทั้งปีงบประมาณ  มี
รายละเอียด  ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา  มีทั้งหมด 6 ด้าน 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
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 ประเด็นการพัฒนา มีท้ังหมด 8 ประเด็น 
1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ / กิจกรรม 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 
4. การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรม ให้ประชาชนทราบ 
5. ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

 
 

๑.  วิธีการประเมิน 
๑.๑  ก าหนดรูปแบบในการประเมิน (โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล) 

-  ก าหนดแบบประเมินความพึงพอใจ 
    แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
-  สุ่มประเมินประชากรในเขตองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  จ านวน 24 หมู่บ้านๆ ละ 

10 คน รวมเป็น 24๐ คน 
 ๑.๒  ก าหนดระยะเวลาในการประเมิน 
  -  ประเมินหลังสิ้นปีงบประมาณ  ส ารวจในช่วงเดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
๑.๓  ด าเนินการประเมิน 

           -  ลงพื้นที่และท าการสุ่มประเมินประชากร   
 

๑.๔   เก็บรวมรวมแบบประเมินและข้อมูลที่ได้จากการแบบประเมิน 
  -  เก็บรวมรวมแบบประเมินทั้งหมด  24๐  ชุด   
  -  บันทึกข้อมูลจากแบบประเมินทั้งหมด  24๐  ชุด 

๑.๕  วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบประเมิน 
  ๑.๕.๑  วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ท าแบบประเมินโดยหาค่าร้อยละ 
                     ๑.๕.๒  วิเคราะห์ความพึงพอใจผลการด าเนินงานฯ  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและประเด็น
การประเมิน   
 
  ๒.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/
กิจกรรม) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใน
ภาพรวม ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ดังนี้ 
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  3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่ 1 – 24 
ต าบลสระสี่มมุ 

 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย  96  

- หญิง  144  
2 อายุ    
 - 15-25 ปี  31  

- 26-30 ปี  46  
- 31-40 ปี  56  
- 41-50 ปี  45  
- 51-60 ปี  29  
- 61-70 ปี  28  
- 71 ปีขึ้นไป  5  

3 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - น้อยกว่า 5 ป ี  -  

- 5-10 ปี  -  
- 11-20 ปี  -  
- 21-30 ปี  32  
- มากกว่า 30 ป ี  208  

4 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษาตอนตน้ (หรืออ่านออก

เขียนได้) 
 130  

- มัธยมศึกษาตอนต้น  55  
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  21  
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  16  
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  8  
- ปริญญาตร ี  9  

   สูงกว่าปริญญาตร ี  1  
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่ 1 – 24 
ต าบลสระสี่มมุ 

 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

5 ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บา้น/ชุมชน    
 - ประชาชน  109  

- สมาชิกสภาท้องถิ่น  12  
- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล 

 24  

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน  18  
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  3  
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
(อสม.)  

 12  

- สมาชิกอาสาปูองกันภัยฝาุยพลเรือน           
(อปพร.)  

 4  

- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง  24  
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

 8  

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์   2  
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ 
เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  

 3  

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ  13  
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม
หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุน
อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  

 8  

- สื่อมวลชน  ----  
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

 -----  

- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ  -  
 รวม 240  
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 2.1 ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมในภาพรวม 
 

ท่าน ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ พอใจน้อย 
1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 42.92 50.83 6.25 
2)  การประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 40.83 47.08 12.08 
3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 39.58 55.42 5.00 
4)  การรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 43.75 42.92 13.33 
5)  ความโปร่งใสในการด าเนินงาน/กิจกรรม 38.33 54.17 7.50 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 32.50 57.62 9.58 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 34.58 57.50 7.91 
8)  การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 22.91 62.08 15.00 
9)  ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 28.75 58.75 12.5 

ภาพรวม 36.03 54.05 9.92 
 

2.2  ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

                     1.ความพึงพอใจของผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

ประเด็น คะแนน  (10  
คะแนน) 

1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 9.1 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.3 
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.1 
4.การรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.9 
5.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.4 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.6 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 9.2 
8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.9 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.0 

ภาพรวม 8.61 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนน  (10  
คะแนน) 

1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 7.2 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.1 
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.9 
4.การรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 7.3 
5.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.4 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.8 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.9 
8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.1 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.2 

ภาพรวม 7.77 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็น คะแนน  (10  

คะแนน) 
1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 9.3 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.2 
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.1 
4.การรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.9 
5.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.5 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.9 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.9 
8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9.1 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.4 

ภาพรวม 8.70 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านสังคม 
1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็น คะแนน  (10  

คะแนน) 
1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 7.2 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.9 
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.2 
4.การรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.6 
5.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.1 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.5 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.9 
8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.9 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.1 

ภาพรวม 8.60 
 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 

ประเด็น คะแนน  (10  
คะแนน) 

1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 9.2 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.5 
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.9 
4.การรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.4 
5.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.1 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.9 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 9.4 
8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.1 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.4 

ภาพรวม 8.88 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี : องค์การบริหารส่วนต าบลสระสีมุ่ม   หน้า 111 
รอบเดือน ตลุาคม 2561 (ระหวา่งเดือนเมษายน 2561 ถึง กันยายน 2561) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
1. ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็น คะแนน  (10  

คะแนน) 
1.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม 9.2 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.4 
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.9 
4.การรายงานผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.1 
5.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.6 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.4 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 7.9 
8.การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 7.8 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.7 

ภาพรวม 8.44 
 
 

๓.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ 
    การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน (โครงการ/กิจกรรม/งาน) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวม
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1  พบว่า 

 ๓.๑  ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
ในภาพรวม  คิดเป็นร้อยละ   90.08 
   3.2 ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม
ตามประเด็นยุทธ์ศาสตร์ คิดเป็นร้อยละ  85 
การวิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ 
 ๑ วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจ  
 ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  
โดยแบ่งช่วงของผลการประเมินออกเป็น ๓ ระดับ  คือ  ไม่พอใจ  พอใจ  พอใจมาก  ซึ่งผลการประเมินอยู่ใน
ระดับพอใจ ถึงพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ  90.08  เทียบกับผลการประเมินของปีงบประมาณ ๒๕๖๐  
เพ่ิมข้ึน   
           วิเคราะห์สาเหตุของผลการประเมินที่ได้  

จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน จะเห็นได้ว่าประชาชนมีความพึงพอใจมากต่อการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  มากกว่าปีที่ผ่านมา  เหตุผลที่ท าให้ผลการประเมินสูงกว่าปีที่ผ่านมานั้น  
อาจจะมาจากองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  สามารถแก้ไขปัญหายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการ
สาธารณะ  ซึ่งสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี   ท าให้ประชาชนมีความพึงพอใจ
มากในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม   
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จากผลการประเมินความพึงพอใจ  คณะกรรมการติดตามแผลประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสระสี่มุม มีข้อเสนอแนะต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  ดังนี้ 
๕.๑  องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  ควรจะด าเนินงานโครงการ/กิจกรรม/งานในทุกยุทธศาสตร์

ให้บรรลุผลส าเร็จให้มากกว่านี้   
๕.๒  หากไม่สามารถด าเนินการเนื่องจากเหตุผลใดก็ควรจะชี้แจงให้ประชาชนเข้าใจ และต้องหาทาง

แก้ปัญหาให้กับประชาชนได้  เมื่อประชาชนได้เข้าใจและปัญหาได้ถูกแก้ไขแล้วก็จะท าให้ประชาชนมีความพึง
พอใจใจต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมดีขึ้น   

๕.๓  องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม สามารถน าผลการประเมินความพึงพอใจนี้ไปปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรายละเอียดตามที่ได้แสดงในผลการประเมินความพึงพอใจข้างต้นแล้ว 
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ส่วนที่ 4  

สรุปผลรายงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
(รอบเดือนตุลาคม 2561) 

******************************** 
 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมได้
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน พ.ศ. 2548 และแก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  
โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนากับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐธรรมนูญ นโยบายและแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 และโมเดลประเทศไทย 4.0 ทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระสี่มุม ให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงนโยบายระดับชาติ และทิศทางการพัฒนาประเทศ สู่การ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม เพ่ือตอบสนองศักยภาพ และความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ี สรุปได้ดังนี้ 
ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performace Indicators) 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็น
สื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตาม
และประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการแบบตัวบ่งชี้ของ
การปฏิบัติงาน แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบ
ต่างๆที่สอดคล้องกับริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือน
ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึง กันยายน 2561) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและ
ประเมินผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน ((Performace Indicators) ดังนี้ 

 วิเคราะห์เชิงปริมาณ 
 การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
 ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 และข้อ 14 ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600 ลงวันที่ 29 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท า



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี : องค์การบริหารส่วนต าบลสระสีมุ่ม   หน้า 114 
รอบเดือน ตลุาคม 2561 (ระหวา่งเดือนเมษายน 2561 ถึง กันยายน 2561) 
 

และประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2559-2563) และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีปี (พ.ศ.2561-2564) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 
  ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล เป็นไป
ด้วยความถูกต้องและมีประสิทธิภาพตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.
2561-2564) เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(1) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วัน
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือ
ดังกล่าวข้างต้น 

(2) การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯสามารถน าเอาผลการวัด
คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ได้ตามความเหมาะสม เพื่อรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

เครื่องมอืทีใช้วัดผลปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆซึ่งสามารถแสดงผล 
การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
ซึ่งสามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/
แผนงาน ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า ( Input) กระบวนการ 
(precesses) ผลผลิต (output) และผลกระทบ (impact) อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น 
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Key stakeholders) ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจ
ร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงานจะเริ่มจากการก าหนดเปูาหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจจะมีก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (eariy warning system) เพ่ือให้ทราบ
ข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นตามแนวทางที่ไว้วางไว้หรือไม่ หรืออาจมีการประเมินแนวลึก 
(in-depth evaluation) เพ่ือให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น   
 
ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต  
 ๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
 ๑.1 เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้อง ผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน  
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 1.๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยาก มากขึ้น  
 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมาย ที่ท าได้ยาก
และบางเรื่องอาจท าไม่ได้  
 ๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
 ๑) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามา เป็นกรอบใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และให้มีความสอดคล้องกัน  
 ๒) การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึง สถานการณ์คลังใน
การพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
 ๓) ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายให้สามารถ
ด าเนินการได้ในปีงบประมาณ นั้น 
 ๔) องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและ เหมาะสมกับ
ภารกิจ แต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้ง จ่ายรายการใหม่    
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แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
2.7  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ 3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง :   แบบที่ 3/1 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง 
หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ  
 
ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
 1.  ชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น         :      องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
 2.  วัน / เดือน / ปี  ที่รายงาน                  :      วันที่    22   พฤศจิกายน   2561 
 
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ 2561 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ใน

แผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 17 15 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 5 - 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 50 47 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 20 15 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 5 5 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 38 33 

รวม 135 114 
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แบบติดตามแผนพัฒนาทอ้งถิ่น 
 

    แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ค าชี้แจง    เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 
                                            ****************************** 
ส่วนที่   1   ข้อมูลทั่วไป  
                ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
           2.  รายงานการด าเนินงานรายไตรมาส 
        -ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม)  -ไตรมาสที่ 2  (มกราคม – มีนาคม) 
        -ไตรมาสที่ 3  (เมษายน – มิถุนายน)  -ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน)  
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
              2.1 จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  2561 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป 

1.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา 
1.อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก / - - 72,000 72,000 
2.อุดหนุนโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม / - - 144,000 144,000 

3.อุดหนุนค่าอาหารกลางวนัส าหรับเด็ก
นักเรียนโรงเรียน (สพฐ.) 

/ - - 1,960,000 1,867,000 

4.ค่าอาหารกลางวันส าหรับ ศพด.อบต. 
สระสี่มุม 

/ - - 166,600 153,160 

5.ค่าอาหารกลางวันส าหรับ ศพด. 
บ้านเสืออีด่าง 

/ - - 259,700 227,400 

6.ค่าอาหารเสริมนม 3 โรงเรียน (สพฐ.) / - - 1,019,200 835,371.34 
7.ค่าอาหารเสริมนม (ศพด.) / - - 180,960 120,778.34 
8.ค่าสื่อการเรียนการสอน  ( ศพด.สระสี่มุม) / - - 57,800 56,100 
9.ค่าสื่อการเรียนการสอน  
 ( ศพด.บ้านเสืออีด่าง) 

/ - - 90,100 90,100 

10.โครงการจัดงานวันเด็ก  / - - 100,000 ไม่ใช้งบประมาณ 
11.โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็ก 

- - / 97,400 - 

12.วัสดุเคร่ืองดับเพลิง / - - 5,000 4,800 
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แผนงานการการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
1.โครงการจัดงานวนัส าคัญ / - - 251,000 53,998 
2.โครงการสืบสานประเพณีไทยทรงด า / - - 150,000 100,000 
3.โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา / - - 10,000 ไม่ใช้งบประมาณ 
4.โครงการวันสงกรานต์และวนัผู้สูงอายุ / - - 50,000 50,000 
ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริการสาธารณะ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต สายเชื่อมสายโคกม่วง ถึงบ้าน
ผู้ช่วยสมยศ  สระทองเปี่ยม  (หมู่ที่ 1) 
 

/ - - 200,000 200,000 

2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต สายจากบา้น ส.อบต.สุดจิตร  
ทองมูลเล็ก  หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 3 ท าการ
ก่อสร้างต่อจากเดิม (หมู่ที่ 5) 

/ - - 200,000 200,000 

3.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต สายบริเวณบ้านนางสาวนงนชุ  
แสงวิเชียร ถึงไร่นายภรากร  ทพิยวิมล 
เชื่อมต่อจากของเดิม  (หมู่ที่ 11) 

/ - - 254,000 254,000 

4.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์     
ติกคอนกรีต สายบริเวณจากบา้นนายกรวุฒิ  
สระทองแก้ว ถึงสะพาน หมู่ที่ 2 ก่อสร้างต่อ
จากของเดิม (หมู่ที่ 16) 

/ - - 200,000 200,000 

5.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์     
ติกคอนกรีต สายบริเวณหน้าบ้านนาง  บปุผา  
สระทองคาน ผู้ช่วยอุดม สระทองมี บ้านเสืออี
ด่าง ถึงบา้นผู้ช่วยสมพงษ์  สระทองเคน บ้าน
เจริญสุข  (หมู่ที่ 24) 

/ - - 400,000 400,000 

6.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต สายบริเวณบา้นนายสุทน   
อบมาลี  ถึงเขตติดต่อทุ่งบวั ก่อสร้างต่อจาก
ของเดิม (หมู่ที่ 21) 

/ - - 200,000 200,000 

7.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีตสายบริเวณเกาะลอย (หมู่ที่ 2) 

/ - - 72,000 72,000 
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8.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตสายบริเวณบ้านนายประสิทธิ์  ทอง
ดอนใหม่ ถึงบ้านนายสังข์  อบเชย บา้นเกาะ
ไผ่เถื่อน (หมู่ที่ 14) 

/ - - 171,000 171,000 

9.โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อม
เครื่องปั๊มน้ าแบบจุม่ พร้อมขยายท่อเมนประปา 
หมู่ที่ 1  (งบกองทุนไฟฟูา) 

/ - - 365,000 365,000 

10.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. (หมู่ที่ 4) 
(งบกลาง) 

/ - - 63,000 63,000 

11.โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
หน้าที่ท าการ อบต.สระสี่มุม (หมู่ 6) 

/ - - 1,400,000 1,218,000 

12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายซอยบา้นนายแจง้  ยอดมณ ี(หมู่ที่ 13) 

/ - - 202,000 202,000 

13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบริเวณโรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก ถึงบ้าน
นายเฉลียว  ล่าบ้านหลวง (หมู่ที ่10) 

/ - - 200,000 200,000 

14.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบริเวณบ้านนายคเชน  ยิง่พฒันาสุนทร ถึง
บ้านนายแดง  ทั่งอ่อน (หมู่ที่ 23) 

/ - - 200,000 200,000 

15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบา้นนางห่อ  สระทองแก่น ถึงบ้านนาย
ส ารวย  อ่อนดี (หมู่ที่ 17) 

/ - - 127,300 127,300 

16.โครงการก่อสร้างหอถังเล็กเก็บน้ า พร้อม
อุปกรณ์ประกอบถังทรงแชมเปญ (หมู่ที่ 22) 

/ - - 231,000 231,000 

17.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  สายบา้น
นายเรียน  บ่อมะกรูด เชื่อมต าบลดอนข่อย 
(หมู่ที่ 17) 

/ - - 71,600 71,600 

18.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  จ านวน 2 
สาย (หมู่ที่ 2) 

/ - - 118,600 118,600 

19.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  จ านวน 2 
สาย (หมู่ที่ 7) 

/ - - 191,100 191,100 

20.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  จ านวน 3 
สาย (หมู่ที่ 18) 

/ - - 118,800 118,800 
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21.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบริเวณบา้นนายสิทธิ์  ทอง
ดอนใหม่ ถึงบ้านนายสังข์  อบเชย  (หมู่ที่ 14) 
 

/ - - 171,000 171,000 

22.โครงการปรบัปรุงถนนพร้อมเทลาน
คอนกรีต หน้าที่ท าการ อบต 

/ - - 558,000 480,000 

23.โครงการปรบัปรุงเสียงตามสายหมู่บา้น 
(หมู่ที่ 8) 

/ - - 210,000 206,000 

24.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. (หมู่ที่ 9) 
 

/ - - 300,000 300,000 

25.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. (หมู่ที่ 4) / - - 208,000 208,000 

26.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.         
(หมู่ที่ 19) 

/ - - 203,000 203,000 

27.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.         
(หมู่ที่ 12) 

/ - - 203,000 203,000 

28.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. (หมู่ที่ 
15) 

/ - - 502,000 469,900 

29.โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า      
หมู่ที่ 15 (เงินเหลือจ่าย) 

/ - - 406,000 406,000 

30.โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต สายบ้านดอนเล็ก หมู่ที่ 20     
(เงินเหลือจ่าย)  

/ - - 315,300 315,300 

31.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์  
ติกคอนกรีต (หมู่ที่ 16) (เงินเหลือจ่าย) 

/ - - 216,000 216,000 

32.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(หมู่ที่ 11) (เงินเหลือจ่าย) 

/ - - 442,800 441,400 

33.อุดหนุนการไฟฟูาส่วนภูมิภาค (หมู่ที่ 17) 
(เงินเหลือจ่าย) 

/ - - 243,916 243,915.06 

34.โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สาย
บริเวณบ้านนางรัตนดาวรรณ  จนัทรเสนา ถึง

/ - - 219,700 219,700 
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บ้านนายสุชาติ  หุ่นพยนต์  (หมูท่ี่ 19) (เงิน
เหลือจ่าย) 

35.โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สาย
บริเวณบ้านนายทองมี  สระทองเบี้ย ถึงคลอง
ส่งน้ าชลประทาน  (หมู่ที่ 13) (เงินเหลือจ่าย) 

/ - - 219,700 219,700 

36. .โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต สายหมู่ 1,2 ต.สระสี่มุม เชื่อมต่อ  
ต.สระพัฒนา (อบจ.) 

- - / 16,729,000 0.00 

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
แผนงานงบกลาง 

1.เบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ / - - 11,200,000 10,764,600 
2.เบี้ยยังชีพผู้พิการ / - - 2,600,000 2,039,200 
3.เบี้ยยังชีพผูปุ้วยเอดส ์ / - - 42,000 42,000 
4.เงินสมทบ สปสช. / - - 180,000 180,000 
5.ส ารองจ่าย / - - 1,131,740 885,659.90 
แผนงานสาธารณสุข 

1.วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ / - - 157,500 157,000 
2.โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบา้ 

/ - - 61,470 61,470 

3.ค่าส ารวจข้อมูลสุนัขและแมว / - - 6,147 6,147 
4.โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมการ
ระบาดโรคไข้เลือดออก 

/ - - 63,042 54,042 

5.โครงการตรวจคัดกรองปัญหาสายตาและ
การปูองกันภาวะ 

/ - - 150,872 146,460 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 

1.โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน / - - 62,000 62,000 
2.วัสดุเคร่ืองแต่งกาย (อพปร.) / - - 5,750 5,750 
3.วัสดุไฟฟูาและวิทยุ (ปาูยสัณญาณ
สามเหลี่ยม) 

/ - - 3,000 3,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 

1.โครงการแข่งขันกีฬา - - / 50,000 - 

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 
1.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟทูรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

/ - - 50,000 49,882 
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2.โครงการก าจัดวชัพืชในคูคลอง สายบ้าน
ดอนใหญ่ (หมู่ที่ 9) 

/ - - 252,700 252,700 

3.โครงการก าจัดวชัพืชในคลองเจริญสุข จาก
ประตูระบายน้ าหมู่ 1 ถึงสะพานดอนมะกอก 
หมู่ที่ 6 

/ - - 52,304 52,304 

4.โครงการปรบัปรุงภูมิทัศน์ (หมู่ 10) 
 

/ - - 26,580 26,580 

แผนงานเคหะและชุมชน 
1.โครงการบริหารจัดเก็บสิง่ปฏกิูลมูลฝอย / - - 150,000 150,000 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1.โครงการติดตั้งเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 / - - 210,000 206,000 
2.โครงการอบต.สระสี่มุมสัมพนัธ์ / - - 60,000 51,200 
แผนงานเคหะและชุมชน 

1.โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน 
(หมู่ที่ 20) 

/ - - 206,000 201,006.50 

2.โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์      
(หมู่ที่ 3) 

/ - - 249,000 249,000 

3.โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์      
(หมู่ที่ 4) 

/ - - 323,200 323,200 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1.โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผู้บริหารและ
บุคลากร อบต.สระสี่มุม 

/ - - 156,150 155,567 

2.ค่าเดินทางไปราชการของผู้บริหาร ส.อบต. 
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และผูไ้ด้รับ
มอบหมายตามค าสั่ง 

/ - - 301,500 301,500 

3.ค่ารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะ
บุคคล 

/ - - 1,125 1,125 

4.รายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ / - - 365,000 325,294.64 
5.ส ารวจความพึงพอใจ / - - 20,000 18,000 
ครุภัณฑ์ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ครุภัณฑ์ส านักงาน (ส านักปลัด) 
1.เก้าอี้ท างาน / - - 4,900 4,900 
2เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนขนาด 
26,000 บีทียู และขนาด 18,000 บีทีย ู

/ - - 230,000 230,000 

3.ถังน้ าแบบสแตนเลสและปั๊มน้ าพร้อม
อุปกรณ ์

/ - - 40,200 39,700 
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4.พัดลมอุตสาหกรรม 4 เครื่อง / - - 10,000 10,000 
5.โต๊ะท างาน / - - 6,500 6,500 
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ส านักปลัด) 
1.ชุดล าโพงขยายกลางแจ้ง / - - 9,000 9,000 
2.ตู้ควบคุมไฟฟูา / - - 49,320 49,320 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ส านักปลัด) 
1.เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ / - - 24,000 24,000 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  (ส านักปลัด) 
1.คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค / - - 21,000 21,000 
2.คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล 3 เครื่อง / - - 66,000 66,000 
3.เครื่องปริ้นเตอร์ / - - 6,000 6,000 
ครุภัณฑ์ส านักงาน (กองคลัง) 
1.โต๊ะท างาน (เหล็ก) / - - 6,900 6,900 
2.เก้าอี้ท างาน / - - 1,200 1,200 
3.ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ตู้ / - - 22,000 22,000 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์   (กองคลัง) 
1.เครื่องพิมพ์เลเซอร์ / - - 6,600 6,600 
2.จอภาพแบบ LCD หรือ LED / - - 3,000 3,000 
3.คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล / - - 22,000 22,000 
แผนงานการศึกษา 

ครุภัณฑ์ส านักงาน (กองการศึกษาฯ) 
1.โต๊ะท างาน / - - 6,500 6,500 
2.เก้าอี้ท างาน 2 ตัว / - - 2,400 2,400 
3.พัดลมติดผนงั 4 เคร่ือง (ศพด.) / - - 8,000 8,000 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ) 
1.คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล 1 เคร่ือง / - - 22,000 22,000 
2.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก / - - 4,300 4,300 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่

1.กล้องถ่ายภาพ 2 เครื่อง / - - 27,200 27,200 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองช่าง) 
1.เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์ 

/ - - 4,300 4,300 

2.เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ / - - 3,300 3,300 
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 

1.รอกขนาด 3 ตัน / - - 22,000 22,000 
ครุภัณฑ์ส ารวจ 
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1.กล้องวัดมุม / - - 110,000 110,000 
   
  2.2. โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ปีงบประมาณ    พ.ศ.  2561 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ใน
ระหว่าง

ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายไป 

1.โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 13 
 

/ - - 
107,000 107,000 

2. โครงการเจาะบ่อบาดาล  (หมูท่ี่ 20) / - - 391,900 391,900 

3. โครงการปรับปรุงคันคูน้ า (หมูท่ี่ 3) 
 

/ - - 110,400 110,000 

4.โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (หมู่ที่ 7) 

/ - - 746,900 499,056 
 

5.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต (หมู่ที่ 8) 

/ - - 563,400 490,000 

6.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่บ้านรมิทาง 
(หมู่ที่ 18) 

/ - - 19,200 19,200 

7.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต สายเชื่อมโคกม่วง (ต่อจากของเดิมถึง
คลองเจรญิสุข (หมู่ที่ 1) 

/ - - 58,600 58,600 

8.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต หมู่ที่ 1 บริเวณไร่นายแก้ว  สระทอง
เวียนถึงคลองชลประทาน 

/ - - 80,900 80,900 

9.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีตสายบ้านโคก 1 (สมชาย) ต่อจากของเดิม
ถึงบริเวณบ้านนายสรุินทร์  เพชรพัฒนาสกุล (หมู่
ที่ 2) 
 

/ - - 139,300 139,300 

10.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต สายแยกทางหลวง (ศาลเจ้า) บริเวณ
บ้านนายสมนึก  สามงามยา  (หมู่ที่ 17) 

/ - - 139,300 139,300 

11.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีต สายหนองมะเกลือ-หนองฟัก (ต่อจาก
ของเดิม (หมู่ท่ี 21) 

/ - - 139,800 139,800 

12.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์     
ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผน่ดิน 3232 
บริเวณบา้นนายศภุฤกษ์  ภัทรโชตกิิจไพศาล ถึง
บริเวณบา้นนางเสริม  ตลิบาล  (หมู่ที่ 22) 
 

/ - - 139,900 139,900 
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13.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรตีเสริมเหล็ก 
สายหอถังประปา เชื่อมทางหลวงชนบท ต่อจาก
ของเดิมถึงบริเวณบา้นนายเฉื่อย  ภิรมยห์วาด 
(หมู่ที่ 12) 

/ - - 138,000 138,000 

14โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ต่อจาก
ของเดิมบริเวณบ้านนายประดิษฐ์  สระทองเอื้อ 
ผ่านหน้าโรงงานถึงบริเวณร้านค้า  (หมู่ที่ 9) 

/ - - 139,800 139,800 

15.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. บริเวณบ้าน
นางจ าเนียร  สระทองนวล  ถึงบรเิวณบ้านนาย
สมศักดิ์  สระทองขาว (หมู่ที่ 6) 

/ - - 127,800 127,800 

16.โครงการก่อสร้างฝายรางเทคอนกรีตเสริม
เหล็ก บรเิวณบ้านนายธณัฐ  ปิ่นรโรจน์(หมู่ท่ี 23) 

/ - - 71,400 71,400 

17.โครงการดาดคอนกรีตเสรมิเหล็กปูองกันกัด
เซาะ บรเิวณบ้านนายธณัฐ  ปิ่นรโรจน์  (หมู่ที่ 
23) 

/ - - 67,200 67,200 

18.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (หมู่ที่ 18) 

/ - - 468,600 427,200 

19.โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 24 
จ านวน 2 แห่ง 

/ - - 302,200 302,200 

20.โครงการต่อเตมิอาคารอเนกประสงค์  
หมู่ที่ 14 
 

- - / 140,000 0.00 

 
 

                 2.4. โครงการที่จ่ายจากเงินอุดหนุน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายไป 

1.โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้นแบบผิวดนิ
ขนาดใหญ่มาก (หมู่ที่ 17) 

/ - - 6,435,000 6,430,000 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี : องค์การบริหารส่วนต าบลสระสีมุ่ม   หน้า 127 
รอบเดือน ตลุาคม 2561 (ระหวา่งเดือนเมษายน 2561 ถึง กันยายน 2561) 
 

 
 
 
สรุปผล (1)  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561- 2564) 
      - จ านวนโครงการ      135            โครงการ 
 
 (2)  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี  2561 
                2.1 ข้อบัญญัติ 
            - โครงการทั้งหมด               115     โครงการ  
            - โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ              102     โครงการ  
            - โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ            -       โครงการ  
             - โครงการที่ยังไม่ด าเนินการ                 -       โครงการ  
                2.2 จ่ายขาดเงินสะสม   
                      -โครงการทั้งหมด                                20        โครงการ 
           - โครงการที่ได้ด าเนินการ                       19         โครงการ 
                     - โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ         1          โครงการ 
  - โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ                     -           โครงการ 
                 2.3 อุดหนุนเฉพาะกิจ  
  - โครงการที่ได้ด าเนินการ               1         โครงการ 
                     - โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ         -           โครงการ 
  - โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ                     -           โครงการ 
        2.4 งบกองทุนไฟฟูา                                 1          โครงการ 
         2.5 รวมจ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ    2561 
                     - โครงการทั้งหมด                                  135    โครงการ 
                     - โครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ              1     โครงการ 
  - โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ                          -     โครงการ 
  - โครงการที่ได้ด าเนินการ          จ านวน  123       โครงการ 
                              คิดเป็นร้อยละ  91.11  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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 (3)   การเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามหมวดรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2561 

1. งบกลาง       เบิกจ่ายเป็นเงิน                 14,396,396.90 บาท 
2. เงินเดือนฝุายการเมือง       ”                       4,777,560.00  บาท 

  3. เงินเดือนฝุายประจ า       ”                      10,273,277.00 บาท 
  4. ค่าตอบแทน        ”                         1,632,780.00บาท 
  5. ค่าใช้สอย        ”                         3,572,590.90บาท 
  6. ค่าวัสด ุ        ”                         2,180,695.68บาท 
  7. ค่าสาธารณูปโภค        ”                   605,301.60บาท 
                     8. ค่าครุภัณฑ์         ”                   881,920.00บาท 
  9. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 ”                          8,077,306.50บาท 
         10. รายจ่ายอื่น         ”                      18,000.00บาท 
         11. เงินอุดหนุน                      ”                          2,326,975.06  บาท 
 
              รวมเป็นเงินทั้งสิ้น   48,742,803.64   บาท 
            

  
 ( 4 )  การเบิกจ่ายงบประมาณแยกตามแผนงาน ประจ าปีงบประมาณ  2561 

1. แผนงานงบกลาง  เบิกจ่ายเป็นเงิน   14,396,396.90  บาท 
2. แผนงานบริหารทั่วไป          ”    15,251,499.86  บาท 
3. แผนงานการรักษาความสงบภายใน    ”                    67,510.00  บาท 
4. แผนงานการศึกษา          ”               5,888,771.68  บาท 
5. แผนงานสาธารณสุข          ”                    224,617.00  บาท 
6. แผนงานสังคมสงเคราะห์         ”      -             บาท 
7. แผนงานเคหะและชุมชน         ”                12,150,228.20 บาท 
8. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  ”         257,200.00 บาท 
9. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมฯ        ”         203,998.00 บาท 
10. แผนงานการเกษตร          ”                    302,582.00 บาท 
11. แผนงานการพาณิชย์              ”                         -             บาท 

      รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  48,742,803.64    บาท 
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                                                                                       โครงการ/กิจกรรม 
ที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 -2564) เพ่ิมเติม และเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1 ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 
 (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง

(บาท) 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา 

1 อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองพงเล็ก 72,000 72,000 100 100 
2 อุดหนุนโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม 144,000 144,000 100  
3 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน (สพฐ.) 1,960,000 1,867,060 100  
4 ค่าอาหารกลางวนัส าหรับ ศพด.อบต.สระสี่มุม 166,600 153,160 100  
5 ค่าอาหารกลางวนัส าหรับ ศพด.บ้านเสืออีด่าง 259,700 227,400 100  
6 ค่าอาหารเสริมนม 3 โรงเรียน (สพฐ.) 1,019,200 835,371.34 100  
7 ค่าอาหารเสริมนม (ศพด.) 180,960 120,778.34 100  
8 ค่าสื่อการเรียนการสอน  ( ศพด.สระสี่มุม) 57,800 56,100 100  
9 ค่าสื่อการเรียนการสอน  ( ศพด.บ้านเสืออีด่าง) 90,100 90,100 100  

10 โครงการจัดงานวันเด็ก 100,00 0.00 100 0.00 
11 โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 97,400 0.00 100 0.00 
12 วัสดุเคร่ืองดับเพลิง 5,000 4,800 100  

 รวม 3,950,360 3,565,970 100 90.27 
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แผนงานการการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
1 โครงการจัดงานวันส าคัญ 251,000 53,998 100  
2 โครงการสืบสานประเพณีไทยทรงด า 150,000 100,000 100  
3 โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา 10,000 0.00 100 0.00 
4 โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สงูอายุ 50,000 50,000 100 100 
 รวม 451,000 203,998 100 45 

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
      

ยุทธศาสตร์ด้านการบริการสาธารณะ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชื่อมสายโคกม่วง ถึง
บ้านผู้ช่วยสมยศ  สระทองเปี่ยม  (หมู่ที่ 1) 

200,000 200,000 100 100 

2 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบา้น ส.อบต.สดุจิตร  
ทองมูลเล็ก  หมู่ที่ 5 ถึงหมู่ที่ 3 ท าการก่อสร้างต่อจากเดิม (หมูท่ี่ 5) 

200,000 200,000 100 100 

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณบ้านนางสาว  
นงนชุ  แสงวิเชยีร ถึงไร่นายภรากร  ทิพยวิมล เชื่อมต่อจากของเดิม  (หมู่ที่ 11) 

254,000 254,000 100 100 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณจากบ้าน 
นายกรวุฒิ  สระทองแก้ว ถึงสะพาน หมู่ที่ 2 ก่อสร้างต่อจากของเดิม (หมู่ที่ 16) 

200,000 200,000 100 100 

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณหน้าบา้นนาง  
บุปผา  สระทองคาน ผู้ช่วยอุดม สระทองมี บา้นเสืออีด่าง ถึงบ้านผู้ช่วยสมพงษ์  
สระทองเคน บา้นเจริญสุข  (หมูท่ี่ 24) 

400,000 400,000 100 100 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณบ้านนายสุทน  
อบมาลี  ถึงเขตติดต่อทุ่งบวั ก่อสร้างต่อจากของเดิม (หมู่ที่ 21) 

200,000 200,000 100 100 

7 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบริเวณเกาะลอย  
(หมู่ที่ 2)  

72,000 72,000 100 100 
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8 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบริเวณบ้านนาย
ประสิทธิ์  ทองดอนใหม่ ถึงบ้านนายสงัข์  อบเชย บา้นเกาะไผ่เถื่อน (หมู่ที่ 14) 

171,000 171,000 100 100 

9 โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมเครื่องปั๊มน้ าแบบจุม่ พร้อมขยายท่อเมน
ประปา หมู่ท่ี 1  (งบกองทุนไฟฟาู) 

365,000 365,000 100 100 

10 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. (หมู่ที่ 4) (งบกลาง) 
 

63,000 63,000 100 100 

11 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หน้าทีท่ าการ อบต.สระสี่มุม (หมู่ 6) 
 

1,400,000 1,218,000 100  

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านนายแจง้  ยอดมณี 
 (หมู่ที่ 13) 

202,000 202,000   

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริเวณโรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 
ถึงบ้านนายเฉลียว  ลา่บา้นหลวง (หมู่ที่ 10) 

200,000 200,000   

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบริเวณบา้นนายคเชน  ยิ่งพัฒนา
สุนทร ถึงบา้นนายแดง  ทั่งอ่อน (หมู่ที่ 23) 

200,000 200,000   

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนางห่อ  สระทองแก่น ถึง
บ้านนายส ารวย  อ่อนดี (หมู่ที่ 17) 

127,300 127,300   

16 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน (หมู่ที่ 20) 206,000 201,006.50   
17 โครงการก่อสร้างหอถังเล็กเก็บน้ า พร้อมอุปกรณ์ประกอบถังทรงแชมเปญ  

(หมู่ที่ 22) 
231,000 231,000   

18 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  สายบา้นนายเรียน  บ่อมะกรูด เชื่อม 
ต าบลดอนข่อย (หมู่ที่ 17) 

71,600 71,600   

19 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  จ านวน 2 สาย (หมู่ที่ 2) 118,600 118,600   
20 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  จ านวน 2 สาย (หมู่ที่ 7) 191,100 191,100   
21 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  จ านวน 3 สาย (หมู่ที่ 18) 

 
118,800 118,800   
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22 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณบ้านนายสิทธิ์  
ทองดอนใหม่ ถึงบ้านนายสังข์  อบเชย  (หมู่ที่ 14) 

171,000 171,000   

23 โครงการปรับปรุงถนนพร้อมเทลานคอนกรีต หนา้ที่ท าการ อบต 558,000 480,000   
24 โครงการปรับปรุงเสยีงตามสายหมู่บ้าน (หมู่ที่ 8) 210,000 210,000   
25 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. (หมู่ที่ 9) 300,000 300,000   
26 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. (หมู่ที่ 4) 

 
208,000 208,000   

27 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. (หมู่ที่ 19) 
 

203,000 203,000   

28 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. (หมู่ที่ 12) 
 

203,000 203,000   

29 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. (หมู่ที่ 15) 
 

502,000 469,900   

30 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 13 จ่ายเงินสะสม คร้ังที่ 1/2561 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 96 ข้อ 55 
 

107,000 107,000   

31 โครงการปรับปรุงคนัคูน้ า (หมู่ที ่3) จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2561 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2  หน้าที่ 3 
 

110,400 110,000   

32 โครงการกอสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หมู่ที่ 7)  
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2561 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2  หน้าที่ 4 

746,900 499,056   

33 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หมู่ที่ 18)  
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2561 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2  หน้าที่ 5 

468,600 427,200   
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34 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หมู่ที่ 8) 
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2561 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2  หน้าที่ 6 

563,400 490,000   

35 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาหมู่บ้านริมทาง (หมู่ที่ 18) 
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2561 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 2  หน้าที่ 8 
 

19,200 19,200   

36 โครงการเจาะบ่อบาดาล  (หมู่ที ่20) จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2561 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 1  หน้าที่ 4 
 

391,900 391,000   

37 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 24 จ านวน 2 แห่ง  
จุดที่ 1 บ้านนางแปลง  น้ าหอม ถึงบ้านนายอุดม  สระทองมี 
จุดที่ 2 บ้านนายเมือง ค ากองแก้ว ถึงบ้านนางจารีย์  แสนค า 
 จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 2/2561 แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) 
หน้า 119  ข้อ 114 

302,800 302,800   

38 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเชื่อมโคกม่วง (ต่อจาก
ของเดิมถึงคลองเจริญสุข (หมู่ที่ 1) จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3/2561 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 77 ข้อ 1 

58,600 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 กันเงินเหลื่อมปี 

39 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 1 บริเวณไร่นายแก้ว  
สระทองเวียนถึงคลองชลประทาน จา่ยเงินสะสม ครั้งที่ 3/2561 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 123 ข้อ 123 

81,000 81,000   

40 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านโคก 1 (สมชาย) ต่อ
จากของเดิมถึงบริเวณบ้านนายสุรินทร์  เพชรพัฒนาสกุล (หมู่ที ่2)  
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3/2561 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 78 ข้อ 5 

139,300 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 กันเงินเหลื่อมปี 
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41 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง (ศาลเจ้า) 
บริเวณบ้านนายสมนึก  สามงามยา  (หมู่ที่ 17) จ่ายเงนิสะสม ครั้งที่ 3/2561 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3  หน้าที่ 7 
 

139,300 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 กันเงินเหลื่อมปี 

42 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายหนองมะเกลือ-หนองฟัก 
(ต่อจากของเดิม (หมู่ที่ 21) จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3/2561 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 112 ข้อ 97 
 

138,800 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 กันเงินเหลื่อมปี 

43 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงแผ่นดนิ 
3232 บริเวณบ้านนายศุภฤกษ ์ ภัทรโชติกิจไพศาล ถึงบริเวณบ้านนางเสริม  
ติลบาล  (หมู่ที่ 22) จา่ยเงินสะสม ครั้งที่ 3/2561 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3  หน้าที่ 6 

139,900 อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

 กันเงินเหลื่อมปี 

44 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหอถังประปา เชือ่มทางหลวง
ชนบท ต่อจากของเดิมถึงบริเวณบ้านนายเฉ่ือย  ภิรมย์หวาด (หมู่ที่ 12) 
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3/2561 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3  หน้าที่ 8 

138,800 138,800   

45 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. ต่อจากของเดิมบริเวณบ้านนายประดิษฐ์  สระ
ทองเอ้ือ ผ่านหน้าโรงงานถึงบริเวณร้านค้า  (หมู่ที่ 9)  
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 3/2561 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 88 ข้อ 32 

139,800 139,800   

46 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. บริเวณบ้านนางจ าเนียร  สระทองนวล  ถึง
บริเวณบ้านนายสมศักดิ์  สระทองขาว (หมู่ที่ 6) จ่ายเงนิสะสม คร้ังที่ 3/2561 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 83 ข้อ 18 

127,800 127,800   

47 โครงการก่อสร้างฝายรางเทคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้านนายธณัฐ  ปิ่นรโรจน์ 
(หมู่ที่ 23) จ่ายเงินสะสม ครั้งที ่3/2561 

71,400 71,400   
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เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3  หน้าที่ 5 
48 โครงการดาดคอนกรีตเสริมเหล็กปูองกันกัดเซาะ บริเวณบา้นนายธณัฐ  ปิน่ร

โรจน์  (หมู่ที่ 23) จ่ายเงินสะสม คร้ังที่ 3/2561 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3  หน้าที่ 5 

67,200 67,200   

49 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ า หมู่ที่ 15 (เงนิเหลือจ่าย) 
เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบบัที่ 3  หน้าที่ 9 

406,000 406,000   

50 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนเล็ก หมู่ที่ 20 
(เงินเหลือจ่าย)  
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 111 ข้อ 93 

315,300 315,300   

51 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (หมู่ที่ 16) (เงินเหลือจ่าย) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 102 ข้อ 70 

216,000 216,000   

52 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (หมู่ที่ 11) (เงินเหลือจ่าย) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 92 ข้อ 43 

442,800 442,800   

53 อุดหนุนการไฟฟาูส่วนภูมิภาค (หมู่ที่ 17) (เงินเหลือจ่าย) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 227 ข้อ 2 

243,916 243,915.06   

54 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายบริเวณบา้นนางรัตนดาวรรณ  จันทรเสนา 
ถึงบ้านนายสุชาติ  หุ่นพยนต์  (หมู่ที่ 19) (เงินเหลือจ่าย) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 108 ข้อ 85 

219,700 219,700   

55 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน สายบริเวณบา้นนายทองมี  สระทองเบี้ย ถึง
คลองส่งน้ าชลประทาน  (หมู่ที่ 13) (เงินเหลือจ่าย) 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี (พ.ศ.2561-2564) หน้า 97 ข้อ 56 

219,700 219,700   

56 โครงการก่อสร้างประปาหมู่บา้นแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก (หมู่ที่ 17) 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

6,430,000    

57 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย หมู่ 1, 2 ต.สระสี่มุม 
เชื่อมต่อ ต.สระพัฒนา (งบประมาณ อบจ.) 

16,729,000    
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58 โครงการเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว พร้อมเครื่องปั๊มน้ าแบบจุม่ พร้อมขยายท่อ
เมนประปา (หมู่ที่ 1)  งบกองทนุไฟฟา้ 

365,000 365,600   

      
 รวม     

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
แผนงานงบกลาง 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 11,200,000 10,764,600 100  
2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2,600,000 2,039,200 100 39.47 
3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 42,000 18,000 100 21.42 
4 เงินสมทบ สปสช. 180,000 180,000 100 100 
5 เงินสมทบกองทนุประกนัสังคมของพนักงานจา้ง 264,000 225,937 100 35.25 
6 เงินสมทบกองทนุบ าเหน็จบ านาญข้าราชการสว่นท้องถิ่น 283,000 283,000 100 100 
7 ส ารองจ่าย 1,131,740 885,659.90 100 29.39 
 รวม     

แผนงานสาธารณสุข 
1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 157,500 157,000 100 100 
2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสนุัขบ้า 61,470 61,470   
3 ค่าส ารวจข้อมูลสนุัขและแมว 6,147 6,147   
4 โครงการรณรงค์ปูองกันและควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก     
5 โครงการตรวจคัดกรองปัญหาสายตาและการปูองกันภาวะ     
6      
 รวม     

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
1 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 62,000 58,750 100 38.34 
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2 วัสดุเคร่ืองแต่งกาย (อพปร.) 5,750 5,750   
3 วัสดุไฟฟาูและวิทยุ (ปูายสัณญาณสามเหลี่ยม) 3,000 3,000   
 รวม     

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
1 โครงการแข่งขันกีฬา     

ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

1 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 50,000 49,882   
2 โครงการก าจัดวัชพชืในคูคลอง สายบา้นดอนใหญ่ (หมู่ที่ 9) 252,700 252,700   
3 โครงการก าจัดวัชพชืในคลองเจริญสุข จากประตูระบายน้ าหมู่ 1 ถึงสะพานดอน

มะกอก หมู่ที่ 6  
52,304 52,304   

4 โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์ (หมู่ 10) 26,580 26,580   
แผนงานเคหะและชุมชน 

1 โครงการบริหารจัดเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 150,000 150,000   
 รวม 381,584 381,584   

แผนงานเคหะและชุมชน 
  252,700    

ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1 โครงการ อบต.สระสี่มุม สัมพันธ์ 60,000 51,200 100 57.50 
แผนงานเคหะและชุมชน 

1 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (หมู่ที่ 3) 249,000 249,000   
2 โครงการต่อเติมศาลาเอนกประสงค์ (หมู่ที่ 14) จ่ายเงนิสะสม คร้ังที่ 3/2561 140,000    
3 โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ (หมู่ที่ 4) 323,200 323,200   
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 รวม     
      

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการติดตั้งเสียงตามสายหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 210,000 206,000   
 รวม 210,000 206,000   

แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะผูบ้ริหารและบุคลากร อบต.สระสีมุ่ม 156,150 155,567   
2 ค่าเดินทางไปราชการของผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง 

และผู้ได้รับมอบหมายตามค าสั่ง 
301,500 189,998 100 75.56 

3 ค่ารับรองในการตอนรับบุคคลหรือคณะบุคคล 1,125 1,125   
4 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 765,000 325,294.64 100 42.52 
5 ส ารวจความพงึพอใจ 20,000 18,000   
      
 ครุภัณฑ์     
 แผนงานบริหารงานทั่วไป     
 ครุภัณฑ์ส านักงาน (ส านักปลัด)     

1 เก้าอี้ท างาน 4,900 4,900   
2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 202,000 171,200   
3 ถังน้ าแบบสแตนเลสและปั๊มน้ าพร้อมอุปกรณ์ 40,200 39,700   
4 พัดลมอุตสาหกรรม 10,000 10,000   
4 โต๊ะท างาน 6,500 6,500   
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ส านักปลัด)     

1 ชุดล าโพงขยายกลางแจ้ง 9,000 9,000   
2 ตู้ควบคุมไฟฟาู 49,320 49,320   
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 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ส านักปลัด)     
1 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 24,000 24,000   
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์ (ส านักปลัด)     

1 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค 21,000 21,000   
2 คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล 3 เครื่อง 66,000 66,000   
3 เครื่องปริ้นเตอร์ 6,000 6,000   
 ครุภัณฑ์ส านักงาน (กองคลัง)     

1 โต๊ะท างาน (เหล็ก) 6,900 6,900   
2 เก้าอี้ท างาน 1,200 1,200   
3 ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ตู้ 22,000 22,000   
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร ์  (กองคลัง)     

1 เครื่องพิมพ์เลเซอร์ 6,600 6,600   
2 จอภาพแบบ LCD หรือ LED 3,000 3,000   
3 คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล 22,000 22,000   
 แผนงานการศึกษา      
 ครุภัณฑ์ส านักงาน (กองการศึกษาฯ)     

1 โต๊ะท างาน 6,500 6,500   
2 เก้าอี้ท างาน 2 ตวั 2,400 2,400   
3 พัดลมติดผนัง 4 เคร่ือง (ศพด.) 8,000 8,000   
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองการศึกษาฯ)     

1 คอมพิวเตอร์แบบประมวลผล 1 เคร่ือง 22,000 22,000   
2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 4,300 4,300   
 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่      

1 กล้องถ่ายภาพ 2 เครื่อง 27,200 27,200   
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 แผนงานเคหะและชุมชน     
 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์     

1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 4,300 4,300   
2 เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 3,300 3,300   
 ครุภัณฑ์ส ารวจ     

1 กล้องวัดมุม 110,000 110,000   
 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง     

1 รอกขนาด 3 ตัน 22,000 22,000   
2 แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน     
      
 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ     

1 เสียงตามสาย หมู่ที่ 8 210,000 206,000   
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แบบการก ากับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  

 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนา
ท้องถิ่นแลว้ 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดท า
ฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
2.7  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา   

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  (รอบเดือนตุลาคม  พ.ศ. 2561) 
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2.11 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยทุธศาสตร์   
2.12 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมนิผลแผนยุทธศาสตร์   

 
แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ประเมินปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ   
 
ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 

 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
 1.2  รายงานผลการด าเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
                (รอบเดือนตุลาคม พ.ศ. 2561)                   

 
ส่วนที่  2   สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (48 โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ

ของ
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

คิดเป็นร้อย
ละของ
แผนการ

ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของ

ข้อบัญญัติ+ 
เงินสะสม 

1 บรรจุในแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี  

135 19,002,150 

46.50 68.48 68.48 

2 ตั้งในข้อบัญญัติ
งบประมาณ 

118 17,049,057 

3 จากเงินสะสม 17 818,000 
4 จัดท าแผนการ

ด าเนินงาน 
- ข้อบัญญัติ = 158 +  
- เงินสะสม  =    7 

135 17,867,057 

4 สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = 118 + 
- เงินสะสม =   17 

123 12,248,548.79 
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ส่วนที่ 4  

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
******************************** 

 
2. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

   ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมได้
ด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน พ.ศ. 2548 และแก้ไข ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559  
โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนากับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐธรรมนูญ นโยบายและแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 และโมเดลประเทศไทย 4.0 ทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด โดยองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระสี่มุม ให้ความส าคัญกับการเชื่อมโยงนโยบายระดับชาติ และทิศทางการพัฒนาประเทศ สู่การ
จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม เพ่ือตอบสนองศักยภาพ และความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ี สรุปได้ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ 2561 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบตั ิ

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

17 11 
5.92 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
5 - 

0.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
50 48 

7.40 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
20 12 

5.18 
 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเที่ยว 

5 4 
0.00 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทีด่ ี
38 32 

23.70 

รวม 135 123 91.11 
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 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) จ านวนโครงการ  135 
โครงการ 

 ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ  
- ด าเนินการแล้ว  57 โครงการ    

คิดเป็นร้อยละ  42.22  ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
- โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ   78  โครงการ        

คิดเป็นร้อยละ   57.78  ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
 
 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

2.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต  
 ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน 

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน  
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดท าแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น  
 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมายที่ท าได้ยาก  

และบางเรื่องอาจท าไม่ได ้ 
2.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  
 ๑. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ  ใน

การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและให้มีความสอดคล้องกัน  
 ๒. การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลัง

ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
 ๓. ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ 

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  
 ๔. องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ

แต่ละด้านที ่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
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 องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  มีโครงการในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559-2561)  
จ านวน  112  โครงการ และได้รับงบประมาณในปี  พ.ศ.2559  จ านวน  102  โครงการ   มีการเบิกจ่าย
และด าเนินโครงการแล้วเสร็จ จ านวน  102  โครงการ จ านวนเงิน  45,877,510.63     บาท 
 

ตารางท่ี 2  แสดงความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 
ยุทธศาสตร ์

 

โครงการ
ตาม

แผนพัฒนา
สามป ี

จ านวนโครงการ 
ด าเนินการแลว้เสร็จ อยู่ระหว่าง

ด าเนินงาน 
ยกเลิก 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

16 16 14.29 - - - - 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้น
เศรษฐกิจ 

6 3 2.68 - - 3 2.68 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริการสาธารณะ 

43 43 38.39 - - - - 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 19 17 15.18 - - 2 1.79 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 

5 4 3.57 - - 1 0.89 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการทีด่ ี

23 19 16.96 - - 4 3.57 

รวม 112 102 91.07 - - 10 8.93 
 

 โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) จ านวนโครงการ  112 โครงการ 
 โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี พ.ศ. 2559  มีจ านวนทั้งสิ้น 102  

โครงการ 
 ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ  

- ด าเนินการแล้วเสร็จ    ร้อยละ   91.07  ของจ านวนโครงการทั้งหมด 
- โครงการยกเลิก         ร้อยละ     8.93  ของจ านวนโครงการทั้งหมด 

 

 
ส่วนที่ 2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ 2559 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ จ านวนโครงการ 
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ที่ปรากฏอยู่ใน
แผน 

ที่ได้ปฏิบัติ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 18 15 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 5 - 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 22 22 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 17 16 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยว 5 5 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 16 13 

รวม 112 102 
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    1.1.1  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
    1.1.2  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
    1.1.3  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 
    1.1.4 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม 
    1.1.5 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรกรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
    1.1.6 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
    
   ....อธิบายความส าเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ ว่าส าเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม 
นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้....  
   .............................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... ...... 
............................................................................................................................................................................ ..... 

 

  1.2 ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
    1.2.1 เปูาหมาย...........................................................  
    1.2.2 เปูาหมาย.................................................. ......... 
    1.2.3 เปูาหมาย...........................................................  
   ฯลฯ 
   ....จัดกลุ่มเปูาหมายที่เหมือนกัน สอดคล้องกัน คล้ายกัน เพื่ออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่
สามารถด าเนินการได้.... 
   ................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. .... 
............................................................................................................................................................................ ..... 

 

  1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
    ….อธิบายความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม 
นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพ่ืออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้.... 
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    …….......................................................................................................................................... ... 
................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................ ..... 
 
 
 
   ….มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าโครงการที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน 
(Supply) Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน....  
   …................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................. .... 
................................................................................................................................................................................. 

   ….อธิบายให้เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็น
สากล Global planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงใน
ท้องถิ่นน าไปสู่ Global 
   …............................................................................................................................... ................. 
............................................................................................................................................................................. .... 
................................................................................................................................................................................. 
   ....อธิบายให้เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่น
จะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอียงที่จะท า ปฏิบัติจนเป็นที่นิยม…. 
   …............................................................................................................................... ................. 
............................................................................................................................................................................. .... 
................................................................................................................................................................................. 
 
  1.4 ผลส าเร็จที่วัดได้ 
    ....อธิบายความส าเร็จที่เกิดจากตัวชี้วัด แสดงตัวชี้วัด (Key  Performance  Indicators  : 
KPIs) ที่วัดได้จริง ไม่จริงในโครงการพัฒนาท้องถิ่น ว่าส าเร็จอย่างไร.... 
    ................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................. .... 
................................................................................................................................................................................. 
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2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
  ....ควรเสนอเป็นข้อ ๆ และการเสนอนั้นควรแยกออกเป็นปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก        
การเสนอปัญหาในการพัฒนาท้องถิ่น ไม่ควรเสนอว่ามีงบประมาณไม่เพียงพอ เพราะจะกี่ปี กี่เดือน ร้อยๆ ปี      
ก็มีงบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากประเทศเราเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มประเทศยากจน ก าลังพัฒนาประเทศ   
จึงต้องใช้งบประมาณอย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์มากที่สุด...จึงควรน าเสนอในมิติด้านการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกับเงินหรืองบประมาณที่มีอยู่ แต่ถ้าโครงการ งานใด ๆ ที่มีความสัมพันธ์กันซึ่งจะท าให้เงินหรือ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกตัดทอน ลดลง น้อยลง หรือหน่วยงานอ่ืนมาใช้ ขอใช้เงินหรือ
งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็ควรน าเสนอเป็นเรื่อง ๆ หรือเป็นประเด็น ๆ ให้ชัดเจน พร้อมเสนอ
แนวทางการแก้ไข.... 
  ….น าข้อ 1.3 มาประกอบข้อเสนอแนะด้วย.... (1.3 ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น) 
  ........................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................... .................................. 
.................................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. ... 
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  
.................................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  
ข้อควรจ า 
ข้อความท่ีขีดเส้นใต้ไว้ให้ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ท่านก็แก้ไขให้เป็นหน่วยงานของท่าน หรือข้อมูลใด ๆ ท่ีขีดเส้นใต้ไว้ แสดงให้เห็นถึงการปรับเปลี่ยน
ในหน่วยงานของท่านท่ีเป็นจริง 
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ตารางท่ี 4   สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (รอบเดือนเมษายน  พ.ศ.2560) 
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) 

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ด าเนินการ
แล้ว 

ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     แผนงานการศึกษา 

1. โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายบริหารการศึกษา(อาหารกลางวัน ศพด.) 
2. อาหารเสริมนมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ 
3. อาหารเสริมนม (สพฐ.) 
4. ค่าสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา 
5. โครงการจดังานวันเด็ก 
6. โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด. 
7. โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์ ศพด. 
8. อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน สพฐ. 
9. อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 
10. อุดหนุนโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1.โครงการจัดงานวันส าคัญ 
2.โครงการประเพณีไทยด า 
3.โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอาย ุ
4.โครงการสืบสานประเพณีแห่เทยีนจ าน าพรรษา 
5.โครงการปกปูองสถาบัน 
 

 
 
 
 
 
 
 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

 

 
 
 

 

 
 
 
√ 

    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
     1.โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
     2 โครงการส่งเสริมการผลิตสนิค้าเกษตรปลอดภัย 
     3.โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตร ี

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
ตารางท่ี 4  (ต่อ)   สรุปการด าเนนิการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือนเมษายน  พ.ศ.2560) 

   (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ด าเนินการ ระหว่าง ยังไม่ด าเนินการ 
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แล้ว ด าเนินการ 
     ยุทธศาสตร์การบริการด้านสาธารณะ 
     แผนงานเคหะและชุมชน 

1.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านนายแจ้ง  ยอดมณี 
บ้านโคกโก-โคกแย้ หมู่ที่ 13 

     2.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
     3. 
     4.  

 
 
 
 
 
 

  
 
√ 
√ 
√ 
√ 

    
    การส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูกิจกรรมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมทั้งปกป้องคุ้มครอง สถาบัน ชาติ ศาสนา 
    1.จัดงานประเพณีสงกรานต์ (วันผู้สูงอายุ) 
    2.จัดงานประเพณีชักพระ 
    3.จัดงานประเพณีลอยกระทง 
    4.จัดงานประเพณีส่งเสรมิวัฒนธรรมพื้นบ้าน 
    5.กิจกรรมพัฒนาวัดพัฒนาจติใจ 
    6.กิจกรรมแหเ่ทียนพรรษา   
    8.สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของอ าเภอเชียร
ใหญ่     

 
 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
 
√ 
 

  
 
 
 
 
 
 
√ 
√ 
 

    
    ส่งเสริม สนับสนุน สงเคราะห์ครอบครัว  ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์    ในสังคมให้สามารถเป็นพลังส าคัญแก่ชุมชน
ได้ 
    1.เบี้ยยังชีพแก่ผู้สูงอายุ 
    2.เบี้ยยังชีพคนพิการ  
    3.ค่าเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
    4.ส่งเสริมการท ากิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ 

 
 
 
√ 
√ 
√ 
√ 

  

 
 
 
 
ตารางท่ี 4  (ต่อ)  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560  (รอบเดือนเมษายน  พ.ศ.
2560) 

  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ด าเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่

ด าเนินการ 
     ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมในการมีส่วนร่วมชุมชนเข้มแข็ง 
    1.การส่งเสริมกิจกรรมคณะกรรมการชุมชนและคณะกรรมการ

 
√ 
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พัฒนาสตรี 
    2.การปรับปรุงพัฒนาที่อ่านหนังสือพิมพ์ชุมชน 
    3.การท าแผนชุมชน 
    4.การจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานเทศบาลต าบลเชียรใหญ่ 
    5.สมทบกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 

 
√ 
 

 
 
√ 
√ 
√ 

    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความเข็มแข็งในการพัฒนาอาชีพที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและความเหมาะสมของพื้นที่
ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง 
    1.การฝึกอาชีพ 
    2.กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (ตลาดริมน้ าเชียรใหญ่) 

 
 
 
 
 
√ 

  
 
 
 
√ 
 

    
ยุทธศาสตร์การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
    ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
    1.การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 
    2.กิจกรรมปลูกต้นไม้เพ่ิมขึ้นพ้ืนที่สีเขียวในเขตเทศบาล 

   
 
√ 
√ 

    
    ส่งเสริมสร้างจิตส านึกเพิ่มประสิทธิภาพดารจัดการขยะมูลฝอย
และสิ่งปฏิกูล 

1. ซ่อมแซม ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ 

  
 
√ 

 

    
     การพัฒนาแหล่งน้ า ขุดลอกท่อระบายน้ า คูระบายน้ า และ
แหล่งน้ าในชุมชน 

1. จ้างเหมาบริการขุดลอกคูคลอง ทางระบายน้ า 

 
 
 

  
 
√ 

 
 
 
ตารางท่ี 4   (ต่อ)  สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือนเมษายน พ.ศ.
2560) 

   (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ด าเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่

ด าเนินการ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ
องค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
    เสริมสร้างให้ความรู้ด้านการเมือง การปกครอง สังคม เศรษฐกิจ
และการมีส่วนร่วมตามหลักการบริหารจัดการที่ดีแก่ประชาชน 
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1. การจัดการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาล    √ 
    

    การพัฒนาบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส 
    1.การปรับปรุงและซ่อมแซมทรัพย์สิน 
    2. ปรับปรุงรถยนต์ส่วนกลาง (ทะเบียน กค 8827) 
    3. การประชาสัมพันธ์การด าเนินกิจกรรมของเทศบาลต าบลเชียร
ใหญ ่
    4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 
    5. การจัดงานหรืองานรัฐพิธีต่างๆ 
    6. จัดท า/ปรับปรุงระบบแผนที่ภาษี 
    7. อุดหนุนการจัดงานรัฐพิธีและวันส าคัญ 
    8.อุดหนุนการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
    9.จัดซื้อเครื่องท าความเย็น 
    10.จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 
    11.จัดท าซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 
    12.จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน 
    13. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟูาส าหรับคอมพิวเตอร์ 
    14.การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
    15.การจัดท างบประมาณประจ าปี   

 
 
 
 
√ 
√ 
 
 
 
 
√ 
 
√ 
√ 
√ 
 

  
 
√ 
√ 
 
 
√ 
√ 
√ 
√ 
 
√ 
 
 
 
√ 

    
    การพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและ
ต่อเนื่อง 
    1.การอบรมสัมมนาคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน 
ลูกจ้าง 

 
√ 

  

     
 
 
ตารางท่ี 4  (ต่อ)   สรุปการด าเนินการโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (รอบเดือนเมษายน  พ.ศ.
2560) 

  (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 
ยุทธศาสตร์/แผนงาน/โครงการ ด าเนินการ

แล้ว 
ระหว่าง

ด าเนินการ 
ยังไม่

ด าเนินการ 
    การส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน                                                                                                                                                                                              
     1.ฝึกทบทวน อพปร.และซักซ้อมแผนปูองกันสาธารณภัยประจ าปี 
     2.การช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

 
 
 
 
√ 

 
 
 
 

 

 
 
 
√ 
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     3.การปรับปรุงเครื่องหมาย/สัญญาณไฟจราจร 
     4.การรณรงค์ด้านจราจร 
     5.จัดซื้อเครื่องสูบน้ าระบบไฟฟูา 

√ 
√ 
√ 

 
 
ตารางท่ี 5   สรุปโครงการที่ได้ด าเนินการการโอนเพิ่มและตั้งรายการใหม่งบประมาณประจ าปี พ.ศ.2560   
                รอบเดือนเมษายน  พ.ศ.2560    (ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) 

 
 

ล าดับ 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินการ 
  

 
หมายเหตุ 

ด าเนินกา
รแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่
ด าเนินการ 

1. ติดตั้งเสาไฟฟูาพร้อมดวงไฟส่องสว่าง    การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

2. การจัดตลาดริมน้ าเทศบาลต าบล
เชียรใหญ่ 

   การพัฒนาเศรษฐกิจ 

3. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค    การพัฒนาการเมืองการ
ปกครองและการบริหาร
จัดการองค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิบาล 

4 จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน    
5 การติดตั้งกระจกโค้ง    

6 ปรับปรุงรถบรรทุกขยะ ทะเบียน 
81-3034 

   การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาต ิ

 
 
 

 

 

 

1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
 
       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
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        พันธกิจที ่1 ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณี และ
วัฒนธรรมอันดีของต าบล 
        พันธกิจที่ 2  1. สนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน   
            2. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
        พันธกิจที่ 3  1. จัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
            2. จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร 
             อย่างเพียงพอ 
            3. จัดให้มีการบ ารุงรักษาท้ังทางบกและทางน้ า 
        พันธกิจที่ 4  1. ส่งเสริม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
            2. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
            3. พัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม  
             สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
            4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความสนามฉันท์ในสังคม 
 
 
 
        พันธกิจที่ 5  1. คุ้มครองดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
             สิ่งแวดล้อม 
        พันธกิจที่ 6   ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล 
        
      3) จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายที่ 1 ระบบการศึกษา ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี  และ
วัฒนธรรมอันดีของต าบลได้รับการส่งเสริมบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
       จุดมุ่งหมายที่ 2 ประชาชนในต าบลมีความอยู่ดีกินดี พ่ึงพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
       จุดมุ่งหมายที่ 3 ต าบลสระสี่มุมเป็นต าบลน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐาน
ครอบคลุมทั่วถึง 
       จุดมุ่งหมายที่ 4 ประชาชนในต าบลสระสี่มุมมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสังคมน่าอยู่ 
       จุดมุ่งหมายที่ 5 ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในต าบลสระสี่มุม ได้รับ 
การบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
       จุดมุ่งหมายที่ 6 1. ชุมชนเข้มแข็ง  ร่มคิด ร่วมท า แก้ไขปัญหาภายในชุมชนตนเอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
          2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง 
รวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์     
       4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
แนวทางการพัฒนาที่ 1 
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  1. พัฒนาการส่งเสริมและส่งเสริมระบบการศึกษา 

               2. ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานรัฐพิธี 

               3. ส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนาและการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูปัญญาท้องถิ่น 

               4. อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  

 
 
        แนวทางการพัฒนาที่ 1 ...................................................... 
        แนวทางการพัฒนาที่ 2 ...................................................... 
        แนวทางการพัฒนาที่ 3 ......................................................  
  

 

 

 

 

 

 

 

1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิน่ ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล 
ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสระสี่มุมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 
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  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
ก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิด
ความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล      
สระสี่มุม 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี 

 

ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน
ต าบลสระสี่มุม ให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
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  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบล       
สระสี่มุม 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่ วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบล    
สระสี่มุมหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ดังนี้ 
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  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สี่ปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 

  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  
ได้ก าหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ดังนี้ 

  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI)  

 

ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่
ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
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  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  

  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระสี่มุม โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อ านาจในส านัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมมี
อ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่
มุมโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

เสนอ 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี : องค์การบริหารส่วนต าบลสระสีมุ่ม   หน้า 162 
รอบเดือน ตลุาคม 2561 (ระหวา่งเดือนเมษายน 2561 ถึง กันยายน 2561) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

 

  1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม
ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระสี่มุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 

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

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 
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    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันที่ 15 เมษายน และภายในวันที่ 15 ตุลาคม เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
สระสี่มุม 

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมมาปฏิบัติงาน 

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

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล และอาจ
รวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  

 

  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม
ก าหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี : องค์การบริหารส่วนต าบลสระสีมุ่ม   หน้า 164 
รอบเดือน ตลุาคม 2561 (ระหวา่งเดือนเมษายน 2561 ถึง กันยายน 2561) 
 

    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น   

  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระสี่มุมใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระสี่มุมมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า 

 

ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม   

  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลสระสี่มุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็น
หลักฐาน 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่นสี่ปี : องค์การบริหารส่วนต าบลสระสีมุ่ม   หน้า 165 
รอบเดือน ตลุาคม 2561 (ระหวา่งเดือนเมษายน 2561 ถึง กันยายน 2561) 
 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ 
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น   

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

 

 

  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 
ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  

  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมแต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เปูาหมายขององค์การ
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บริหารส่วนต าบลสระสี่มุมเกิดความส าเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  

ž   
 


