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ส่วนที่ 1 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
********************************** 

1.ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้ง/อาณาเขต 

  จัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2539   ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง  จัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล  ลงวันที่ 19 มกราคม  พ.ศ. 2539 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ตั้งอยู่ ณ หมู่ที่ 6 บ้านเสืออีด่าง ถนนดอนเตาอิฐ –เกาะไผ่
เถื่อน  อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  73140 ระยะห่างจากจังหวัดนครปฐม ประมาณ   43 
กิโลเมตร อยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอ าเภอก าแพงแสน ระยะจากอ าเภอก าแพงแสน ประมาณ 8 
กิโลเมตร 

 

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ  ติดต่อต าบลสระพัฒนา อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 ทิศใต้   ติดต่อต าบลก าแพงแสน อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ 
   ต าบลดอนข่อย  อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 ทิศตะวันออก ติดต่อต าบลไผ่หูช้าง อ าเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
 ทิศตะวันตก ติดต่อกับต าบลกระตีบ อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ 
                     ติดต่อกับต าบลทุ่งบัว       อ าเภอก าแพงแสน        จังหวัดนครปฐม 
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 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม เป็นพ้ืนที่ราบลุ่ม เป็นพ้ืนที่รับน้ า
จากคลองเจริญสุข และคลองชลประทาน ซึ่งไหลจากจังหวัดกาญจนบุรี ท าให้ประสบกับปัญหาน้ าท่วมขังใน
พ้ืนที่ 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  

 ภูมิอากาศของต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม จัดอยู่ในประเภทฝนเมือง
ร้อนเฉพาะฤดู (tropical savannah climate) สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยู่กับอิทธิพลของลมมรสุม ฤดูฝน
จึงมีฝนตกชุก ฤดูร้อนอากาศค่อนข้างร้อน ส่วนฤดูหนาวอากาศไม่หนาวจัด จากสถิติของสถานีตรวจอากาศ
เกษตรก าแพงแสน กรมอุตุนิยมวิทยาในช่วง ๒๐ปี (พุทธศักราช ๒๕๑๕ – ๒๕๓๕) เฉลี่ยแล้วอุณหภูมิทั้งปี
ประมาณ ๒๘ องศาเซลเซียส โดยฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร้อน
และแห้ง อุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ในช่วงเดือนเมษายน เฉลี่ย ๓๖.๘ องศาเซลเซียส และมีลมพัดจากอ่าวไทยเข้า
สู่จังหวัดนครปฐมทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 

 ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัด
ผ่าน มีปริมาณฝนรวมต่อปี ๑,๐๐๒.๑ มิลลิเมตร มีจ านวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย ๑๐๑.๘ วัน โดยฝนจะทิ้งช่วงใน
เดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม และจะตกชุกในเดือนกันยายน ช่วงฤดูฝนมีความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย ๗๒ % 

  ฤดูหนาวเริ่มตั้ งแต่ เดือนพฤศจิกายนไปจนถึงเดือนมกราคม ซึ่ งเป็นช่วงที่ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาความหนาวมาสู่ประเทศไทย โดยมีลักษณะอากาศหนาวเย็นเป็นช่วง ๆ ช่วง
หนาวที่สุด จะอยู่ในราวปลายเดือนธันวาคมถึงสิ้นเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ าสุดเฉลี่ย ๑๗.๒ องศาเซลเซียส 
และความชื้นสัมพันธ์เฉลี่ย ๓๔ – ๔๐ %  

 1.4 ลักษณะของดิน 

  ต าบลสระสี่มุม ประกอบด้วยชุดดิน 4 ชุดดิน ได้แก่ ดินชุดที่ 4  ดินชุดที่ 11 ดินชุดที่  33 
และ 38  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้   
 กลุ่มชุดดินที่ 4 ลักษณะโดยทั่วไปมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีน้ าตาลปนเทา หรือสี
น้ าตาล ดินล่างมีสีน้ าตาลปนเทาหรือสีน้ าตาล หรือสีเทาปนสีเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ าตาลปนเหลือง หรือ
สีน้ าตาลแก่ อาจพบก้อนปูน ก้อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในชั้นดินล่าง  การระบายน้ า
ค่อนข้างเลว ถึงเลวพบตามที่ราบเรียบ หรือที่ราบลุ่มระหว่างคัดดินริมล าน้ า กับลานตะพักน้ าค่อนข้างใหม่ 
น้ าแช่ขัง ในฤดูฝนลึก 30 – 50 เซนติเมตร นาน 4 – 5 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติปาน
กลาง PH 5.5-6.5 ถ้าหากดินมีก้อนปูนปะปนอยู่ PH จะเป็น 7.0-8.0 ปัจจุบันพ้ืนที่บริเวณดังกล่าวส่วน
ใหญ่ใช้ท านา บางแห่งยกร่องเพ่ือปลูกผัก หรือไม้ผล ซึ่งมักจะให้ผลผลิตค่อนข้างสูง 
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 ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ในฤดูฝนมีน้ าแช่ขัง นาน 4-5 เดือน  
 ตัวอย่างดินในชุดนี้ ได้แก่ ชัยนาท  ราชบุรี  ท่าพล  สระบุรี  และบางมูลนาค 
 กลุ่มชุดดินที่ 11 ลักษณะโดยทั่วไปมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีด าหรือเทาแก่ ดิน
ล่างมีสีเทา และมีจุดประสีน้ าตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยู่จ านวนมาก ในช่วงดินล่างตอนบนจะพบจุด
ประสีเหลืองฟางข้าวของสารจาโรไซด์ ในระดับความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน พบบริเวณที่ขังน้ านาน 
6-7 เดอืน เป็นดินลึกมีการระบายน้ าเลว มีความอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างต่ า ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมากถึง
กรดจัด  PH 4.5-5.0  
 ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  ดินมีกรดจัดมากอาจขาดแร่ธาตุอาหารพืชพวกไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัส หรืออาจมีสารลายพวกอลูมินั่มและเหล็กมาเกินไปจนเป็นพิษต่อพืช ฤดูฝนน้ าแช่ขังนาน 3-7 
เดือน ถ้าดินเหล่านี้ได้รับการปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยและปูนในอัตราที่เหมาะสมและมีการควบคุมน้ าหรือ
จัดระบบชลประทานที่มีประสิทธิภาพ พืชที่ปลูกจะให้ผลผลิตดีขึ้น  
 กลุ่มชุดดินที่ 33 ลักษณะโดยทั่วไปมีเนื้อดินเป็นพวกดินร่วนปนทรายแปูง ดินมีสีน้ าตาลหรือสี
น้ าตาลปนแดง บางแห่งในดินส่วนล่างๆ มีจุดประสีเทา และน้ าตาล อาจมีแร่ไนก้า หรือก้อนปูนปะปน อาจ
เกิดวัตถุต้นก าเนิดดินตะกอนล าน้ า พบบนสันดินริมน้ าเก่า และเนินตะกอนรูปพัด มีพ้ืนที่ค่อนข้างราบเรียบ
ถึงเป็นรูปคลื่นลอนลาด มีความลาดชันประมาณ 2-12% เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ าดี ถึงดีปานกลาง 
ระดับน้ าใต้ดินอยู่ลึกกว่า 1 เมตรตลอดปี มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ดินชั้นบนมี  PH 
ประมาณ 6.5-7.5 ได้แก่ ชุดดินดงยางเอน ชุดดินก าแพงแสน ชุดดินก าแพงเพชร และชุดดินล าสนธิธาตุ
พนม 
 ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  มีความเสี่ยงต่อการขาดน้ าในบางปี 
               กลุ่มชุดดินที่ 38 ลักษณะทั่วไปเนื้อดินเป็นดินร่วน ดินร่วนปนทรายละเอียด มีลักษณะการทับ
ถมเป็นตะกอนล าน้ าในแต่ละช่วงเวลา  ดินมีสีน้ าตาลอาจพบจุดประสีน้ าตาลเข้มในดินชั้นล่างเกิดจากวัตถุต้น
ก าเนิด  พวกตะกอนล าน้ าพบบริเวณสันดินริมน้ าที่มีสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างเรียบ  มีความราดชันประมาณ  0-2 
% เป็นดินลึกมีการระบายน้ าดีปานกลาง  ระดับน้ าใต้ดินลึกประมาณ  1  เมตร ในฤดูฝนมีความอุดมสมบูรณ์
ตามธรรมชาติปานกลาง ph 5.0-7.0ปัจจุบันบริเวณนี้ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ปลูกพืชและสวนผลไม้ 
 ปัญหาในการใช้ประโยชน์ที่ดิน  เนื้อดินบนค่อนข้างเป็นดินทรายในบางปีจะมีน้ าท่วมฉับพลัน
จากแม่น้ า  และอาจเสี่ยงต่อการขาดน้ าขณะฝนทิ้งช่วง 

ที่มา  : ส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน 
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2.ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 
 ต าบลสระสี่มุม มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น  25,419  ไร่  (40.67 ตร.กม.) โดยส่วนใหญ่ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
และใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร    โดยแบ่งเป็นหมู่บ้าน    24  หมู่บ้าน 
 
  หมู่ที่ 1 บ้านสระ        ผู้ใหญ่บ้าน นายสนั่น สระทองยอด 
  หมู่ที่ 2 บ้านโคก        ผู้ใหญ่บ้าน นายอ าพร สระทองพูล 
  หมู่ที่ 3 บ้านไผ่คอย  ผู้ใหญ่บ้าน นายถาวร สระทองซัง 
  หมู่ที่ 4 บ้านไผ่สงคราม ผู้ใหญ่บ้าน นายวสันต์ แซ่ไหล 
  หมู่ที่ 5 บ้านไผ่โทน  ผู้ใหญ่บ้าน นายค ามวน สระทองเทียน 
  หมู่ที่ 6 บ้านเสืออีด่าง  ผู้ใหญ่บ้าน นายสง่า สระทองอินทร์ 
  หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะเกลือ ผู้ใหญ่บ้าน นายทวน ราศรี 
  หมู่ที่ 8 บ้านดอนเตาอิฐ ผู้ใหญ่บ้าน นายสมพร        แจ่มแสงงาม 
  หมู่ที่ 9 บ้านดอนใหญ่  ผู้ใหญ่บ้าน นายชัยนคร       ธรรมลังกา 
  หมู่ที่ 10 บ้านหนองระแหง ผู้ใหญ่บ้าน นางสุทิน ชัยขันธ์ 
  หมู่ที่ 11 บ้านหนองพงใหญ่ ผู้ใหญ่บ้าน นางอารีย์ แผนสท้าน 
  หมู่ที่ 12 บ้านหนองพงเล็ก ก านัน นายรุ่งโรจน์ กิตติถาวร 
       หมู่ที่ 13 บ้านโคกโก-โคกแย้ ผู้ใหญ่บ้าน นายเกียรติศักดิ์ ยิ่งพันธุ์ณัฐกุล                     
          หมู่ที่ 14 บ้านเกาะไผ่เถื่อน ผู้ใหญ่บ้าน นายนพดล ค าเจริญ 
       หมู่ที่ 15 บ้านหนองพังพวย  ผู้ใหญ่บ้าน นางสาวเขมณัฏฐ์ ตะโกเมือง 
  หมู่ที่ 16 บ้านหนองโพธิ์ ผู้ใหญ่บ้าน นายพลอย สระทองอ่อน 
  หมู่ที่ 17 บ้านบ้านฝั่งคลอง ผู้ใหญ่บ้าน นายสุรัตน์        แสนละมะ 
  หมู่ที่ 18 บ้านดอนแฉลบ ผู้ใหญ่บ้าน นายศักดิ์ เยื่อแม้นพงศ์ 
  หมู่ที่ 19 บ้านหนองพงกลาง ผู้ใหญ่บ้าน นายทองสุข เอ่ียมเทศ 
  หมู่ที่ 20 บ้านดอนเล็ก  ผู้ใหญ่บ้าน นายอุทัย สุขเจริญ 
  หมู่ที่ 21 บ้านหนองคันรวก ผู้ใหญ่บ้าน นายเอกชัย รื่นนุสาร 
  หมู่ที่ 22 บ้านไผ่ทอง  ผู้ใหญ่บ้าน นายสมบัติ        สระทองพูล 
  หมู่ที่ 23 บ้านหนองพงน้อย ผู้ใหญ่บ้าน นายพิพัฒน์ รื่นนุสาร 
  หมู่ที่ 24 บ้านเจริญสุข  ผู้ใหญ่บ้าน นายอุดม สระทองมี 
 
 2.2 การเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  
             แบ่งเขตเลือกตั้งออกเป็น          16        เขต 
 จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง             7,697   คน 
 จ านวนครัวเรือน                    3,224   ครัวเรือน 
            จ านวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง         5,434   คน 
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จ านวนหน่วยเลือกตั้ง ต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 
หน่วยเลือกตั้ง สถานที่เลือกตั้ง จ านวนคน จ านวนบ้าน เขต 

1 ศาลาศาลเจ้าพ่อหลุยเซียงกง 727 299 2 
2 ศาลาวัดสระมงคล หมู่ที่ 18 630 212 2 
3 อาคารเรียนรู้ไทยทรงด า หมู่ที่ 3 774 318 2 
4 ศาลาเอนกประสงค์ SML หมู่ที่ 22 353 152 2 
5 อาคารข้างที่ท าการ อบต. สระสี่มุม 385 154 2 
6 หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก 601 495 2 
7 ศาลาเอนกประสงค์หมู่ท่ี 8 439 150 2 
8 บริเวณลานตากข้าว หมู่ที่ 9 368 141 2 
9 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 444 191 2 

10 ปะร าข้างร้านปะยาง บ้านนายหลุย  บุตรทะสี 342 179 2 
11 ศาลาประชาคมบ้านโคกโก-โคกแย้ 589 192 2 
12 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 20 520 205 2 
13 ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 17 413 174 2 
14 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองพงกลาง 399 134 2 
15 ปะร าบริเวณหน้าบ้านนางไล้  ปานศรีแก้ว 340 132 2 
16 ศาลาประชาคม หมู่ที่ 20 373 96 2 

 รวม 7,697 3,224  
 
 
 
ที่มา  :   ส านักทะเบียนอ าเภอก าแพงแสน ข้อมูล ณ วันที่ 19/02/2562  
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3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
ตารางที่  1  แสดงจ านวนประชากร/หลังคาเรือน/จ านวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งของต าบลสระสี่มุม ข้อมูล      
ที่มา     จากส านักงานทะเบียนและบัตรอ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม   ณ  เดือน  มกราคม  2562 
 

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน 
จ านวนประชากร จ านวน 

ครัวเรือน 
พ้ืนที่ 
(ไร่) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

1 บ้านสระ 301 364 665 229 2,078 

2 บ้านโคก 185 175 360 96 1,200 

3 บ้านไผ่คอย 249 278 527 158 1,407 

4 บ้านไผ่สงคราม 83 117 200 57 382 

5 บ้านไผ่โทน 106 114 220 67 945 

6 บ้านเสืออีด่าง 216 278 494 154 965 

7 บ้านหนองมะเกลือ 238 244 482 396 750 

8 บ้านดอนเตาอิฐ 273 281 554 150 1,860 

9 บ้านดอนใหญ่ 224 243 467 141 700 

10 บ้านหนองระแหง 151 178 329 99 933 

11 บ้านหนองพงใหญ่ 284 288 572 191 1,758 

12 บ้านหนองพงเล็ก 208 201 409 179 305 

13 บ้านโคกโก-โคกแย้ 377 396 773 192 1,105 

14 บ้านเกาะไผ่เถื่อน 138 136 274 93 900 

15 บ้านหนองพังพวย 150 138 288 117 650 

16 บ้านหนองโพธิ์ 155 138 293 70 1,800 

17 บ้านฝั่งคลอง 135 146 281 94 1,190 

18 บ้านดอนแฉลบ 244 259 503 116 215 

19 บ้านหนองพงกลาง 226 267 493 134 1,151 

20 บ้านดอนเล็ก 176 194 370 88 437 

21 บ้านหนองคันรวก 214 239 453 132 1,200 

22 บ้านไผ่ทอง 120 135 255 95 1,400 

23 บ้านหนองพงน้อย 246 242 488 96 1,300 

24 บ้านเจริญสุข 120 138 258 80 738 
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 รวม 4,819 5,189 10,008 3,224  25,419 

 

 

 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ตารางที่  2  แสดงจ านวนประชากรของต าบลสระสี่มุมโดยจ าแนกตามช่วงอายุ   
ข้อมูลจากส านักงาน   ทะเบียนและบัตร อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ณ  เดือน  มกราคม 2562 
 
หมู่
ท่ี 
 

ชื่อหมู่บ้าน 
ช่วงอายุปี 

0 – 5 ปี 6 – 14 ปี 15 – 25 ปี 26 – 39 ปี 40 – 49 ปี 50 – 59 ปี 60 ปีขึ้นไป 
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง 

1 บ้านสระ 17 24 44 45 46 45 62 73 49 53 45 59 38 62 
2 บ้านโคก 16 12 12 21 34 28 37 36 28 27 28 25 29 26 
3 บ้านไผ่คอย 23 16 31 33 29 47 67 59 39 32 30 41 29 46 
4 บ้านไผ่สงคราม 7 8 14 23 5 16 24 26 14 13 9 13 10 17 
5 บ้านไผ่โทน 6 9 13 15 11 9 34 35 11 13 15 16 16 17 
6 บ้านเสืออีด่าง 19 21 22 30 27 54 43 48 47 47 20 40 37 36 
7 บ้านหนองมะเกลือ 28 18 32 23 34 40 47 49 46 44 26 32 24 35 
8 บ้านดอนเตาอิฐ 16 10 30 28 37 38 60 58 44 44 31 35 55 69 
9 บ้านดอนใหญ ่ 18 14 36 17 27 39 48 47 30 40 26 31 38 501

2 
10 บ้านหนองระแหง 12 12 17 26 20 27 39 30 23 27 18 23 21 33 
11 บ้านหนองพงใหญ ่ 20 14 35 33 38 34 67 66 39 40 37 40 47 60 
12 บ้านหนองพงเล็ก 15 8 15 17 61 27 48 48 30 29 31 36 29 36 
13 บ้านโคกโก-โคกแย ้ 27 27 44 48 60 73 83 79 62 50 47 50 49 69 
14 บ้านเกาะไผ่เถื่อน 16 7 21 17 18 22 24 26 24 16 15 20 21 27 
15 บ้านหนองพังพวย 9 6 11 13 19 12 39 27 27 21 13 24 32 66 
16 บ้านหนองโพธิ ์ 8 9 20 23 20 14 38 21 24 26 20 18 25 27 
17 บ้านฝั่งคลอง 14 12 16 15 12 20 35 36 24 23 19 14 15 25 
18 บ้านดอนแฉลบ 22 24 38 40 44 43 48 57 40 38 25 24 27 31 
19 บ้านหนองพงกลาง 14 16 19 27 35 43 44 49 46 47 37 32 30 53 
20 บ้านดอนเล็ก 12 10 20 23 25 30 39 44 33 29 16 12 28 44 
21 บ้านหนองคันรวก 7 19 30 32 37 31 59 44 36 38 28 25 19 49 
22 บ้านไผ่ทอง 3 4 14 15 18 27 27 28 20 18 13 15 25 27 
23 บ้านหนองพงน้อย 20 15 37 21 41 46 58 47 40 39 28 38 23 37 
24 บ้านเจริญสุข 11 12 17 14 13 24 29 26 16 19 17 20 16 23 
 รวม 350 327 578 599 711 789 1099 1059 792 773 568 683 683 965 
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4.สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 

 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตความรับผิดชอบ ดังนี้.- 

สังกัด ท้องถิ่น สพฐ. สช. กรมสามัญ กรมอาชีวฯ รวม 

ศูนยพ์ฒันาเด็กก่อนวยัเรียน       
ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก       
ระดับก่อนศึกษา       
1. จ านวนโรงเรียน 2  - - - 2 
2. จ านวนห้องเรียน -  - - -  
3. จ านวนนักเรียน -  - - -  
4. จ านวนครู อาจารย์ -  - - -  
ระดับประถมศึกษา       
1. จ านวนโรงเรียน - 3 - - - 3 
2. จ านวนห้องเรียน - 14 - - - 14 
3. จ านวนนักเรียน - 482 - - - 482 
4. จ านวนครู อาจารย์ - 14 - - - 14 
ระดับมัธยมศึกษา       
1. จ านวนโรงเรียน - - - - -  
2. จ านวนห้องเรียน - - - - -  
3. จ านวนนักเรียน -  - - -  
4. จ านวนครู อาจารย์ -  - - -  
ระดับอาชีวศึกษา       
1. จ านวนโรงเรียน - - - - -  
2. จ านวนห้องเรียน - - - - -  
3. จ านวนนักเรียน - - - - -  
4. จ านวนครู อาจารย์ - - - - -  
ที่มา  :  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พฤษภาคม  2562) 
  
  ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีสถานศึกษา ดังนี้.- 
 -  โรงเรียนวัดราษฎรวราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 
 -  โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 
 -  โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 
 -  ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 
 -  ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี่ ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 

 
  สถาบันและองค์กรทางศาสนา ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ประชาชนทั้งหมดนับถือ ศาสนาพุทธ 
มีวัดจ านวน 3 แห่ง ดังนี้.- 
 1.  วัดราษฎร์ภิรมย์วราราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 9  

 2.  วัดดอนเตาอิฐ ตั้งอยู่หมู่ที่ 8 

 3   วัดสระมงคล                    ตั้งอยู่หมู่ที่ 18 
    -  ศาลเจ้า    3   แห่ง 
 1.  ศาลเจ้าหลุยเซียงกง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 2.  ศาลอาจารย์ทองด า      ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 
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 3.  ศาลปูุทองค า ตั้งอยู่หมู่ที่ 18   
  
 
 
  4.2 สาธารณสุข 
 
 ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการสาธารณสุข ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  อ าเภอก าแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ดังนี้.- 
 1. โรงพยาบาลในเขตพื้นที่ (ถ้ามี) สังกัด 

 - ท้องถิ่น จ านวน - แห่ง เตียงคนไข้จ านวน  เตียง 

 - เอกชน จ านวน - แห่ง เตียงคนไข้จ านวน  เตียง 

 - รัฐบาล จ านวน 2 แห่ง เตียงคนไข้จ านวน  เตียง 

 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสระสี่มุม  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  บ้านเสืออีด่าง 
      รับผิดชอบดูแลพื้นที ่หมู่ที่ 3,4,5,6,8,๙,13,14,15,17,20,22,24 จ านวน 13  หมู่บ้าน 
 2. โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพบ้านหนองพงกลาง  ตั้งอยู่ที่ 19 บ้านหนองพงกลาง     
        รับผิดชอบดูแลพืน้ท่ี หมู่ที่ 1,2,7,10,11,12,16,18,19,21,23 จ านวน 11  หมู่บา้น 
 2. ศูนย์บริการสาธารณสุข จ านวน - แห่ง 

 3. คลินิกเอกชน จ านวน - แห่ง 

 4. ศูนย์บริการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง ทุกสังกัดในเขตพื้นที่ 
 - แพทย์ จ านวน  คน 

 - ทันตแพทย์ จ านวน  คน 

 - พยาบาล จ านวน 1 คน 

 - เภสัชกร จ านวน  คน 

 - เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ จ านวน  คน 

 - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน จ านวน 5 คน 

 - พนักงานอนามัย จ านวน  คน 

 - นักวิชาการสุขาภิบาล จ านวน  คน 

 - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน จ านวน 79 คน 

 5. ระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (กู้ชีพ – กู้ภัย) 
 6. สาเหตุการเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง 

 - อุบัติเหตุ  ราย/ปี คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น บาท 

 - สาเหตุอื่น  ราย/ปี คิดเป็นงบประมาณในการรักษาทั้งสิ้น บาท 

 7. ประเภทการเจ็บปุวยที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล และศูนย์บริการสาธารณสุขทุกแห่ง 

 ก. โรคความดันโลหิตสูง 

 ข. โรคไขมันในเลือดสูง 

 ค. โรคเบาหวาน 

 ง. ปวดกล้ามเนื้อ 

 ฉ. โรคไข้หวัด 

 ช. โรคคออักเสบเฉียบพลัน 

 ซ. อาการผื่นแพ ้

 ญ. อาการทางระบบรับความรู้สึก 

 ฌ. ไอ 
 
ที่มา  :  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสระสี่มุม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองพงกลาง 
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4.3 อาชญากรรม 

 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีปัญหาอาชญากรรม แบ่ง
ออกเป็น ดังนี้.- 
 
ที่มา  :  สถานีต ารวจอ าเภอก าแพงแสน 

 
 

4.4 ยาเสพติด 

 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีผู้ติดยาเสพติด จ านวน ...... 
คน จ านวน  ผู้ค้ารายย่อย ........ราย  
 
ที่มา  :  สถานีต ารวจอ าเภอก าแพงแสน 
 
  4.5 การสังคมสงเคราะห ์

 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีผู้ที่ไดร้ับการสังคมสงเคราะห์
ต่าง ๆ  ดังนี้.- 

(1) ผู้มีสิทธิไดร้ับเบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ จ านวน 1,343  คน 
(2) ผู้มีสิทธิไดร้ับเบี้ยยังชีพผู้พิการ จ านวน 219  คน 
(3) ผู้มีสิทธิไดร้ับเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ จ านวน    3  คน 

ที่มา  :  กองสวัสดิการสังคม (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2561) 
 
5. ระบบบริการพ้ืนฐาน 

 
  5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม การเดินทางคมนาคมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
ไม่มีรถประจ าทางว่ิงผ่าน ส่วนรถรับจ้างว่ิงจากหมู่บ้านไปอ าเภอไม่มี  และมีถนนสายหลักเป็นถนนลาดยางพาดผ่านได้แก่ 
 - ทางหลวงชนบท หมายเลข นฐ ................. สายบ้าน................................................. 
 - ทางหลวงชนบท หมายเลข นฐ ................... สายบ้าน................................................... 
 - ทางหลวง หมายเลข...................... สายบ้าน......................................................... 
 - ทางหลวง หมายเลข...................... สายบ้าน......................................................... 
 ถนนภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ดังนี ้
 - จ านวนถนนลูกรัง                 .........  สาย ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น จ านวน 0  สาย 

 - จ านวนถนนลาดยาง              .........  สาย ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น จ านวน 0      สาย 

 - จ านวนถนนคอนกรีต 19  สาย ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น จ านวน 0      สาย 

 - จ านวนถนนอ่ืน ๆ 0  สาย ขึ้นทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น จ านวน 0      สาย 
 
  5.2 การไฟฟ้า 

 ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริหารด้านไฟฟูา เช่น 

 - มีครัวเรือนที่ใช้ไฟฟูา จ านวน        3,224        ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ  100  

 - หน่วยงานเจ้าของไฟฟูา  คือ การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 

 - ไฟฟูาสาธารณะ  จ านวน                     จุด ครอบคลุมถนน                          สาย 

ที่มา  :  กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
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 ในเขตต าบลสระสี่มุม มีไฟฟูาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  และมีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือน (กรณีสร้างบ้านใหม่ แล้วยัง
ไม่ได้ขอใช้ไฟฟูา แต่พ่วงไฟจากบ้านข้าง ๆ และบ้านที่สร้างอยู่ในท้ายไร่ ระบบไฟฟูายังเข้าไม่ถึง) 
  5.3 การประปา 

 การให้บริการเกี่ยวกับการประปา เช่น 

 - มีครัวเรือนที่ใช้น้ าประปา  จ านวน         3,224        ครัวเรือน 

 - หน่วยงานเจ้าของประปา คือ องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม/หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-24 

 - ประปาหมู่บ้าน จ านวน                     จุด มีครัวเรือนที่ใช้น้ า                          ครัวเรือน 

 - ปริมาณน้ าท่ีใช้                  ลูกบาศก์เมตร/วัน 

ที่มา  :  กองช่างองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
 ในเขตต าบลสระสี่มุม มีน้ าประปาเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  และมีน้ าประปาใช้ทุกครัวเรือน (กรณีสร้างบ้านใหม่ 
แล้วยังไม่ได้ขอใช้น้ าประปา  เนื่องจากบ้านท่ีสร้างอยู่ในท้ายไร่ ท่อเมนประปายังเข้าไม่ถึง) 

 
 5.4 โทรศัพท์ 

 การให้บริการเกี่ยวกับโทรศัพท์ เช่น 

 - มีการให้บริการทั้งโทรศัพท์ประจ าที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ภายใต้การให้บริการของ บริษัท TOT และ 3BB  

 - มีการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ มีเครือข่ายครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด โดยผู้ให้บริการได้แก่ AIS DTAC และ 
TRUE เป็นต้น 
 ในเขตต าบลสระสี่มุม มีโทรศัพท์บ้านเข้าถึงทุกหมู่บ้าน  และมีโทรศัพท์มือถือใช้ทุกครัวเรือน หรือเกือบมี
โทรศัพท์มือถือใช้ทุกคน 

 
 5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรอืการขนส่ง และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 การให้บริการด้านไปรษณีย์หรือการสื่อสาร การขนส่ง เช่น 

 - ไปรษณีย์ จ านวน  0   แห่ง 

 - ไปรษณีย์เอกชนที่ได้รับอนุญาต จ านวน  0   แห่ง 

 - สถานีวิทยุ จ านวน  0   แห่ง 

 - ผู้ให้บริการระบบ Internet จ านวน  2   ราย 

 - ผู้ให้บริการขนส่งเอกชน จ านวน  0   ราย 
 
 
6.  ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1  การเกษตร 

 ลักษณะการประกอบอาชีพทางเกษตร ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระสีมุ่ม แบ่งออกดังน้ี 

 - ท านา 

- จ านวน 388.00  ครัวเรือน 

- จ านวนไร ่ 3,979.00  ไร ่

- ผลผลติต่อไร ่ 887.50 กิโลกรมัต่อไร่ 
- ต้นทุนเฉลี่ย 4,375.00  บาท/ไร ่

- ราคาขายเฉลี่ย 6,916.67  บาท/ไร ่
 - ท าไร่ 

- จ านวน 184.00  ครัวเรือน 

- จ านวนไร ่ 675.00  ไร ่

- ผลผลติต่อไร ่ 1,400.00 กิโลกรมัต่อไร ่

- ต้นทุนเฉลี่ย 3,550.00  บาท/ไร ่
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- ราคาขายเฉลี่ย 6,166.67  บาท/ไร ่
 
 
 
 
 - ไร่ข้าวโพด 

o จ านวน 299.00  ครัวเรือน 

o จ านวนไร ่ 4,245.00  ไร ่

o ผลผลติต่อไร ่ 14,333.33 กิโลกรัมต่อไร่ 
o ต้นทุนเฉลี่ย 8,916.67  บาท/ไร ่

o ราคาขายเฉลี่ย 12,250.00  บาท/ไร่ 
 
 6.2  การประมง 

 ลักษณะการประกอบอาชีพท าการประมง ในเขตพื้นท่ี เช่น 

 - ประมงชายฝั่ง จ านวน  0   ราย 

 - เรือประมงขนาด   -     วา จ านวน  0   ล า 

 - เรือประมงขนาด   -   ตัน จ านวน  0   ล า 

 -- เลี้ยงกุ้ง..........506............ราย พื้นที่ประมาณ  3,900  ไร่ 
 
ที่มา  :  ส านักงานประมงอ าเภอก าแพงแสน 

 
 6.3  การปศุสัตว์ 

 ลักษณะการประกอบอาชีพท าการปศุสัตว์ ในเขตพื้นท่ี เช่น 

 ก. เลี้ยงโค  20   ครัวเรือน 

 ข. เลี้ยงแพะ/แกะ  3   ครัวเรือน 

 ค. เลี้ยงหมู  10   ครัวเรือน 

 ง. เลี้ยงไก ่  20   ครัวเรือน 

 จ. เลี้ยงเป็ด  1   ครัวเรือน 

 ฉ. เลี้ยงโคเนื้อ  0   ครัวเรือน 

 ช. เลี้ยงโคนม  0   ครัวเรือน 
 
ที่มา  :  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
 6.4  การบริการ 

 ลักษณะกจิกรรมการให้บริการในพื้นที เช่น 

 การให้บริการในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มมุ จะเป็นลักษณะสถานบริการประเภท ที่พัก โรงแรม
หรือสถานบริการน้ ามันเชื้อเพลิง/แก๊ส ดังน้ี 

 - โรงแรม/ที่พัก จ านวน        0   แห่ง จ านวน 0   ห้อง 

 - สถานีบริการน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน          3   แห่งปริมาณการเก็บรักษาน้ ามันจ านวน 0     ลิตร 

ที่มา  : กองช่าง/งานแผนที่ภาษี 
 
 6.5  การท่องเท่ียว 

 ลักษณะสถานท่ีท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม มีแหล่งท่องเที่ยวเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของผู้ที่นับถือศาสนาพุทธ เช่น 

 ช่ือสถานท่ีท่องเที่ยว     วัดราษฎรภิรมวราราม หมู่ที่ 9  ปริมาณนักท่องเที่ยว     200    คน/เดือน 

 ช่ือสถานท่ีท่องเที่ยว     วัดดอนเตาอิฐ  หมู่ที่ 8            ปริมาณนักท่องเที่ยว     200    คน/เดือน 

 ช่ือสถานท่ีท่องเที่ยว     วัดสระมงคล หมู่ที่ 19             ปริมาณนักท่องเที่ยว     100    คน/เดือน 

 ช่ือสถานท่ีท่องเที่ยว     ศูนย์วัฒนธรรมไทด า หมู่ที่ 3      ปริมาณนักท่องเที่ยว     300    คน/เดือน 

ที่มา  :  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
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 6.6  อุตสาหกรรม 

 ลักษณะโรงงานอุตสาหกรรม ตาม พรบ.โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2535 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
สระสี่มมุ  มีจ านวน 1 แห่ง ดังนี้ 

1. บริษัท........................................... หมู่ที่.................... ต าบลสระสี่มมุ  ผลิตปุ๋ย 

ที่มา  :  กองคลังองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
 
 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 

 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  เนื่องจากพื้นที่ของต าบลสระสี่มุม เป็นพื้นที่ราบลุ่มและที่ดอน 
ประกอบกับมีการชลประทาน ประชากรส่วนใหญ่  จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืชไร่  เช่น อ้อย, กระชาย , 
หน่อไม้ฝรั่ง , ข้าวโพดฝักอ่อน  ฯลฯ  อาชีพรองลงมาประกอบอาชีพท านา  ปลูกข้าว และประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์  เช่น 
สุกร , ไก่ไข่ , โคนม  เป็นต้น 
 (1)  หน่วยธุรกิจในเขต อบต. 
 -  โรงแรม/รีสอร์ท - แห่ง 

 -  ปั้มน้ ามันขนาดกลาง 3 แห่ง (ตั้งหมู่ที่ 1,9) 
 -  ปั้มน้ ามันขนาดเล็ก(ปั้มลอย)       -   แห่ง  

 -  โรงงานท าปุ๋ย 2 แห่ง (ตั้งหมู่ที่ 21) 
 -  โรงงานปั้นอิฐ - แห่ง  

 -  ร้านรับซื้อของเก่า 7 แห่ง 
 -  โรงงานคัดแยกผลผลิตทางการเกษตร -   แห่ง   

 -  ร้านค้าท่ัวไป 146 แห่ง 
 
 (2)  กลุ่มอาชีพในเขต อบต. ได้แก่ 

1) กลุ่ม หมู่ที่  
2) กลุ่ม หมู่ที่  
3) กลุ่ม หมู่ที่  
4) กลุ่ม หมู่ที่  
5) กลุ่ม หมู่ที่  
6) กลุ่ม หมู่ที่  
7) กลุ่ม หมู่ที่  
8) กลุ่ม หมู่ที่  
9) กลุ่ม หมู่ที่  
10) กลุ่ม หมู่ที่  
11) กลุ่ม หมู่ที่  
12) กลุ่ม หมู่ที่  
13) กลุ่ม หมู่ที่  
14) กลุ่ม หมู่ที ่
15)  

ที่มา  :  กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
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 6.8  แรงงาน 

 การใช้แรงงานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยหมอนทอง เช่น 

- แรงงานส่วนใหญ่มีความรู้ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

- แรงงานต่างด้าว ที่เป็นสัญชาติ เมียนมา และลาว  (ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2561) ส่วน
ใหญ่แรงงาน 2 สัญชาติ จะท างานเกี่ยวกับกิจกรรมการก่อสร้าง การเกษตร และปศุสัตว์ 
และผู้รับใช้ในบ้าน และส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มาจากต่างพ้ืนที่ ท าให้เกิดปัญหาประชากร
แฝง 

- แรงงานในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จะเน้นการท าเกษตรกรรม เนื่องจากบริบทของพ้ืนที่ยังเป็นพ้ืนที่
ชนบทอยู่ 

7.  ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 
 7.1 การนับถือศาสนา 

 - ประชาชนในพื้นที่นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 100 ของจ านวนประชากรทั้งหมด ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระสี่มุม มีดังนี้ 
 วัด        3   แห่ง 

 ส านักสงฆ์        -   แห่ง 

 โบสถ์ครสิต์        -   แห่ง 

 มัสยสิ        -   แห่ง 

 ศาลเจ้า        3   แห่ง 

 1.  ศาลเจ้าหลุยเซียงกง ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 

 2. ศาล ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  

 2.  ศาลพ่อปูุทองค า ตั้งอยู่หมู่ที่ 18 
 
 
 7.2  ประเพณีและงานประจ าปี 

 ประเพณีประจ าท้องถิ่นและงานประจ าปีในเขตพื้นทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  ดังนี ้
 

เดือนที่มีการละเล่น เทศกาล ขึ้น-แรม/วันท่ี กิจกรรม 

เดือนอ้าย (ธ.ค. - ม.ค.) วันข้ึนปีใหม่ ๑ มกราคม - ท าบุญตักบาตร 
เดือนยี่ (ม.ค.-ก.พ.) เทศกาลตรุษจีน ตามแต่ที่จะจัด - ไหว้เจ้าและบรรพบุรุษ 
เดือนสาม (ก.พ.-มี.ค.) วันมาฆบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ า  เดือน  ๓ - ท าบุญตักบาตรและเวียนเทียน 

เดือนสี่ (มี.ค.-เม.ย.) 
ตรุษไทย แรม  ๑๕  ค่ า  เดือน ๔ - ท าบุญตักบาตร 
เชงเม้ง ๑-๕ เมษายน - ไหว้บรรพบุรุษ 

เดือนห้า (เม.ย.-พ.ค.) วันสงกรานต ์ ๑๓-๑๗ เมษายน - ท าบุญตักบาตร 
- สรงน้ าพระ 
- รดน้ าด าหัวผู้สูงอาย ุ
- จัดการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน 
- จัดกิจกรรมสืบสานประเพณไีทด า 

เดือนหก (พ.ค.-มิ.ย.) วันวิสาขบูชา ขึ้น  ๑๕ ค่ า  เดือน ๖ - ท าบุญตักบาตร 

เดือนเจ็ด (มิ.ย.-ก.ค.) สารทลาว(ก่อนสารทไทย) ตามแตล่ะป ี
- ท าบุญตักบาตร 
- ท ากระยาสารท 

 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายนของทุกปี -จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ 
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สมเด็จพระราชิน ี
เดือนแปด (ก.ค.-ส.ค.) วันอาสาฬหบูชา ขึ้น  ๑๕ ค่ า  เดือน ๘ - ท าบุญตักบาตร 

- ถวายผ้าอาบน้ าฝน 
วันเข้าพรรษา แรม  ๑ ค่ า  เดือน  ๘ - ท าบุญตักบาตร 

- ถวายผ้าอาบน้ าฝน 
- ถวายเทียนพรรษา 

 วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

28 กรกฎาคมของทุกป ี - ท าบุญตักบาตร 
- ตั้งรูปถวายพระพร 
- ประดับไฟทุกหมู่บ้าน พร้อม 
  ท าพิธีจุดเทียนถวายพระพร 

เดือนเก้า ( ส.ค.-ก.ย.) วันแม่ ๑๒ สิงหาคมของทุกปี - ท าบุญตักบาตร 
- ตั้งรูปถวายพระพร 
- ประดับไฟทุกหมู่บ้าน พร้อม 
  ท าพิธีจุดเทียนถวายพระพร 

เดือนสิบ (ก.ย.-ต.ค.) สารทไทย กลางเดือน  ๑๐ - ท าบุญตักบาตร 
- ท ากระยาสารทไปท าบญุที่วัด 

    
เดือนสิบเอด็ (ต.ค.-พ.ย.) วันออกพรรษา ขึ้น  ๑๕  ค่ า  เดือน ๑๑ - ท าบุญตักบาตร 

- ตักบาตรเทโวฯ 
เดือนสิบเอด็ (ต.ค. – พ.ย.) ลอยกระทง ขึ้น  ๑๕  ค่ า  เดือน ๑1 - ท าบุญตักบาตร 

- ลอยกระทงในช่วงเทศกาล 
เดือนสิบสอง (พ.ย.-ธ.ค.) วันพ่อ ๕ ธันวาคมของทุกปี - ท าบุญตักบาตร 

- ตั้งรูปถวายพระพร 
- ประดับไฟทุกหมู่บ้าน พร้อม 
  ท าพิธีจุดเทียนถวายพระพร 

ที่มา  :   ส่วนการศึกษา ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มมุ 
 
 7.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิน่ 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภาษาถ่ินในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ดังนี ้
 ภูมิปัญญาประจ าท้องถิ่น  ได้แก ่

 - นวัตกรรม 

 - นวัตกรรม  

 ภาษาถิ่น ได้แก่ ภาษาโซ่ง ลาวญวน 

 - กลุ่มชาติพันธุ์ไทยด า  หมู่ที่ 1,3,4,5,14,16 และ22 
ที่มา  :   ส่วนการศึกษา ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มมุ 

 
 7.4  สินค้าพ้ืนเมืองและของท่ีระลึก 

 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระสีมุ่ม  ได้แก่ ปลาสลบแดด กลุ่มสานตะกร้าพลาสติก ผลติภณัฑ์จากกุ้ง
น้ าพริกเผา พริกแกงกระเหรี่ยง เปน็ต้น 
 
8.  ทรัพยากรธรรมชาติ 
 8.1 น้ า 

 แหล่งน้ าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ดังนี ้
 (1) แหล่งธรรมชาติ 
 -  ล าน้ า ,ล าห้วย 1 สาย  
 -  บึง ,หนอง และอื่น ๆ 2 สาย  
 -  คลองธรรมชาต ิ 1 สาย (คลองเจริญสุข) 
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 (2) แหล่งน้ าท่ีสร้างขึ้น 
 -  บ่อโยก - บ่อ 
 -  บ่อบาดาล - บ่อ 
 -  คลองชลประทาน 3 สาย 
 -  ระบบประปาหมู่บ้าน 44 แห่ง (หอถังประปา อบต.) 
 
 8.2  ป่าไม้ 
 -  ไม่ม ี
 
 8.3  ภูเขา 

 - ไม่มี  
 
 8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

 - ไม่มี  
 
10.  อื่น ๆ (ถ้ามีระบุด้วย) 
 - ไม่มี 
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ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
************************************* 

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

 ในการกระจายอ านาจการบริหารของรัฐไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว  ตาม
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและกระบวนการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตราก าลังของราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคไปให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีก าหนดระยะเวลาและเงื่อนไขที่ระบุไว้อย่าง
ชัดเจนว่า ในอนาคตอันใกล้นี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่สูงขึ้น  
มีอัตราก าลังมากขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด้วย 

 จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุก
แห่งจะต้องมีการเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณและอัตราก าลังจาก
หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามที่กฎหมายก าหนด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งก าหนดจุดหมาย
หรือทิศทางในการพัฒนาของตนให้ชัดเจน มีการก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับ
จุดมุ่งหมายในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ ด้าน อันเป็นการ
แสดงให้เห็นถึงความพร้อมและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะสามารถบริหารงานในความ
รับผิดชอบตามที่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจะถ่ายโอนมาให้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยสนับสนุนในการ
วิเคราะห์สภาพปัญหา/ความต้องการขององค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายใน
การพัฒนา การก าหนดภารกิจ และแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ 
ซึ่งจะช่วยให้การก าหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางที่สอดคล้องและประสาน สนับสนุนในจุดมุ่งหมาย
ร่วมกัน ซึ่งนอกจากจะท าให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็นการ
บริหารทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย 

 หลักการส าคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาก็คือ  การก าหนด
จุดมุ่งหมายการพัฒนาและการก าหนดแนวทางการพัฒนาที่จะน าไปสู่การบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนด
ไว้ ทั้งนี้เพราะหากไม่มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะ
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หน้าไปเรื่อยๆ เมื่อมีปัญหาอย่างซ้ าซ้อนและไม่มีที่สิ้นสุดแล้ว ยังอาจท าให้ปัญหามีความรุนแรงมากขึ้นจน
เกินศักยภาพ 

 

 

และแก้ไขได้ ดังนั้น การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ก าหนด
จุดมุ่งหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการ และศักยภาพอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด
แล้ว ยังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการถ่ายโอนภารกิจจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
อีกทางหนึ่งด้วย 

 1.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 256๑-25๘๐)  

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
 ๑.๑ ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข 
 ๑.๒  บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๑.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ 
 พร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 ๑.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย
ประชาคม  ระหว่างประเทศ 
 ๑.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ                     

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
           ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 
          ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้                                                     
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

 ๓.๑ คนไทยเป็นคนดีคนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 
      ๓.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 
 4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 
      ๔.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
          ๔.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า

มา   เป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
      ๔.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัด       

  การตนเอง เพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 
 5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติมโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
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       ๕.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้ 
    อย่างยั่งยืน มีสมดุล 

     ๕.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบ 
  จากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
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 ๕.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุล  
 ภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

 ๕.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
 และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

 6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง   

 ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 ๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๒.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
1.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 256๑-2564) 

       1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  ๑.๑ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม  

๑.๒ เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต  
๑.๔ เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็งเอ้ือต่อการพัฒนาคนและประเทศ 

       2. การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 
๒.๑ เพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด  
๒.๒ เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง   
๒.๓ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

      3. สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 
3.1 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนเปูาหมายการเพ่ิมรายได้ต่อ
หัว     
๓.1 เพื่อเพิ่มศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิมและสร้างฐานการผลิตและรายได้ใหม่  

                     3.1 เพ่ือสนับสนุนการกระจายการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการแบ่งปัน  
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม และสนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
3.1. เ พ่ือรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจสร้างความเข้มแข็งและรักษาวินัยทางการเงิน     

 การคลัง และพัฒนาเครื่องมือทางการเงินที่สนับสนุนการระดมทุนที่มีประสิทธิภาพ    
3.2 สร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจรายสาขาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการ

 แข่งขัน ของภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน ดังนี้ 
3.๒.1 เพ่ือส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของ 

 สินค้าและบริการ  
3.๒.2 เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพให้เป็นฐานรายได้ใหม่ที่ส าคัญ พัฒนาระบบ 

 การบริหารจัดการความเสี่ยงและมีการปรับตัวให้พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
เพ่ือให้ฐาน การผลิตภาคเกษตรและรายได้เกษตรกรมีความมั่นคง  

3.๒.3 เพ่ือเร่งผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีความโดดเด่นในด้านคุณภาพ 
 มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก   
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3.๒.4 เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิมให้สามารถต่อยอดสู่ อุตสาหกรรมแห่ง 
 อนาคตที่ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเข้มข้น และสร้างรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่
 บนฐานของความเป็น มิตรต่อสิ่งแวดล้อม   

๓.๒.๕ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของฐานบริการเดิมและขยายฐานบริการใหม่ในการปรับตัวสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการที่เข้มแข็งขึ้น รวมทั้งพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน    

๓.๒.๖ เพ่ือพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุนให้  ส นั บ ส นุ น
การเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ   

๓.๒.๗ เพ่ือพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถใน การ
 แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ การค้า และการลงทุน   

๓.๒.๘ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและระบบสหกรณ์ให้ ส นั บ ส นุ น 
 บริการทางการเงินในระดับฐานรากและเกษตรกรรายย่อย  

      4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 
  ๔.๑ รักษา ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม   
 ๔.๒ สร้างความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ และบริหารจัดการทรัพยากรน้ าทั้งระบบให้มี  
 ประสิทธิภาพ  
  ๔.๓ บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และลดมลพิษให้มีคุณภาพดีขึ้น  
  ๔.๔ พัฒนาขีดความสามารถในการลดก๊าซเรือนกระจกและการปรับตัวเพ่ือลดผลกระทบจาก  
 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการรับมือกับภัยพิบัติ 
     5. ด้านความม่ันคง 
  ๕.๑ เพ่ือปกปูองสถาบันพระมหากษัตริย์และเสริมสร้างความมั่นคงภายใน รวมทั้งปูองกัน 
 ปัญหา ภัยคุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของชาติ  
  ๕.๒ เพ่ือสร้างความพร้อมและผนึกก าลังของทุกภาคส่วน ให้มีขีดความสามารถในการบริหาร  
 จัดการด้านความมั่นคง และมีศักยภาพในการปูองกันและแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดจากภัย  
 คุกคามทั้งภัยทาง ทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ   
  ๕.๓ เพ่ือเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศในการสนับสนุนการรักษา  
 ความสงบสุขและผลประโยชน์ของชาติ   
  ๕.๔ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารนโยบายด้านความมั่นคงและนโยบายทางเศรษฐกิจ  
 สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความเป็นเอกภาพ 
    6. การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 
  ๑.๑ เพ่ือให้ภาครัฐมีขนาดเล็ก มีการบริหารจัดการที่ดี และได้มาตรฐานสากล  
  ๑.๒ เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการและให้บริการแก่ประชาชนใน 
 ท้องถิ่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้    
  ๑.๓ เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของประเทศ  
  ๑.๔ เพ่ือพัฒนาระบบและกระบวนการทางกฎหมายให้สามารถอ านวยความสะดวกด้วย  
 ความ รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชน ๒ 
   7. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  ๑.๑ เพ่ือพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวกด้านการขนส่งและการค้า รวมทั้งมี 
 กลไก ก ากับ ดูแล การประกอบกิจการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใสให้สามารถ    
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                     สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิต 
 ให้แก่ประชาชน   
  ๑.๒ เพ่ือสร้างความม่ันคงทางพลังงาน เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และส่งเสริมการใช้  
 พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ตลอดจนขยายโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาคอาเซียน  
  ๑.๓ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและขยายการให้บริการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลอย่างทั่วถึง  
 ทั้งประเทศ ในราคาที่เหมาะสมเป็นธรรม และส่งเสริมธุรกิจดิจิทัลใหม่ และนวัตกรรม รวมทั้ง 
 พัฒนาระบบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ให้มีความมั่นคง และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลให้แก่ 
 ผู้ใช้บริการ  
  ๑.๔ เพ่ือพัฒนาประสิทธิภาพและขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านน้ าประปาทั้งใน 
 เชิง ปริมาณและคุณภาพให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ลดอัตราน้ าสูญเสียในระบบประปา      
 และสร้างกลไกการบริหาร จัดการการประกอบกิจการน้ าประปาในภาพรวมของประเทศ  
  ๑.๕ เพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เพ่ือลดการ  
 น าเข้าจาก ต่างประเทศ และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 
    8. ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
  ๘.๑ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและยกระดับความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้น 
 ก้าวหน้า ให้สนับสนุนการสร้างมูลค่าของสาขาการผลิตและบริการเปูาหมาย  
   ๘.๒ เพ่ือสร้างโอกาสการเข้าถึงและน าเทคโนโลยีไปใช้ให้กับเกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจ  
 ชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม   
  ๘.๓ เพ่ือพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของ  
 ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และเพ่ิมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
  ๘.๔ เพ่ือบูรณาการระบบบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม          
 ให้สามารถ ด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  
   9. การพัฒนาภาคเมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ 
  ๙.๑ เพ่ือกระจายความเจริญและโอกาสทางเศรษฐกิจไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึงมากข้ึน  
  ๙.๒ เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม  
  ๙.๓ เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
 และ เพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน  
  ๙.๔ เพ่ือพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและ  
 การพัฒนาในพื้นที่อย่างยั่งยืน 
 10. ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
  ๑๐.๑ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งของประเทศไทยที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญ 
 ของแนวระเบียงเศรษฐกิจตา่งๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
 และสังคมของไทย  
  ๑๐.๒ เพ่ือขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ และยกระดับให้ประเทศเป็น 
 ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น   
  ๑๐.๓ เพ่ือเพ่ิมบทบาทของไทยในเวทีโลกด้วยการส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยใน 
 กรอบ ความร่วมมือต่างๆ รวมทั้งการสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้กรอบ  
 เปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)   



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม หน้า 23 
 

 1.3 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (นครปฐม กาญจนบุรี ราชบุรี และ
สุพรรณบุรี) 
 วิสัยทัศน์  
 “ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพ่ือสุขภาพครบวงจร การท่องเที่ยวหลากหลาย
เชื่อมโยงอารยธรรมทวารวดี การค้าและการลงทุนระดับสากลที่มีความสามารถในการแข่งขัน และการค้าผ่านแดนสู่
เอเชีย” 
 พันธกิจ  
 1. ปรับโครงสร้างการด าเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน เกษตรกร วิสาหกิจชุมชนสหกรณ์และ 
วิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อม ให้มีความสามารถในการแข่งขัน ก้าวทันเทคโนโลยีรู้ทันบริบทโลก  รอดพ้น กับดัก
รายได้ปานกลางสู่การมีรายได้ท่ีมั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืน  
 2. สร้างและประสานความร่วมมือในการพัฒนาเครือข่ายระหว่างภาคเอกชน ชุมชนประชาคม และ
ภาครัฐ รวมถึงเครือข่ายภายใน ในการพัฒนาส่งเสริมระบบด าเนินงานทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในกลุ่มจังหวัด  
 3. ปรับปรุง สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีการ  
เชื่อมโยงกัน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจร่วมกันของกลุ่มจังหวัด  
 4. พัฒนาระบบติดตามและประเมินผล รวมถึงกลไกในการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมของกลุ่มจังหวัด 
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ 
 เป้าประสงค์รวม  
 “เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง และความสุขที่ยั่งยืน (มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน)” 
 เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินจากอัตราการขยายตัวมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด ร้อยละ 3.5  
 ประชาชนมั่งคั่ง ประเมินจากมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดเฉลี่ยต่อหัว เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5  
 ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากค่าดัชนีความก้าวหน้าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุ่มจังหวัด ต้องไม่น้อย 
กว่าค่าเฉลี่ยของปี 2557 – 2558 (หรือไม่น้อยกว่า 0.6229)  
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  
 พัฒนาสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ให้ได้คุณภาพ มาตรฐาน  ยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลาง
สุขภาพครบวงจร เน้นให้เกิดการพัฒนาสินค้าไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ให้ได้คุณภาพ 
มาตรฐานระดับนานาชาติที่บ่งบอกถึงความปลอดภัย และมุ่งเน้นด้านสุขภาพซึ่งจ า เป็นต้องพัฒนาตั้งแต่ วิธีการผลิต 
ต้นน้ า กลางน้ า จนถึงปลายน้ า โดยส่งเสริมการใช้สารชีวภาพทดแทนสารเคมี และพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์สนับสนุน
ให้มีระบบตรวจสอบรับรองคุณภาพของสินค้าเกษตร พัฒนาการแปรรูปสินค้าเกษตรให้มี ความหลากหลาย และ
ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร รวมทั้งวิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด  ประชาสัมพันธ์ สินค้า และ
บริการ พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบ  วงจร รวมถึงการบริหารความเสี่ยง
เพ่ือให้มีสินค้าเพียงพอกับความต้องการ 
 กลยุทธ์  
 ๑.๑ ส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร  
 ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด ประชาสัมพันธ์ สินค้า และบริการ  
 ๑.๓ พัฒนาสินค้าและบริการให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  
 ๑.๔ พัฒนาอุตสาหกรรมเชื่อมโยง สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสุขภาพครบวงจร  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม หน้า 24 
 

 ๑.๕ พัฒนาผู้ประกอบการและผู้ผลิตให้มีความพร้อมและศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ  
 ๑.๖ ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสินค้า  เกษตร 
อุตสาหกรรม และบริการ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  
 ส่งเสริมอัตลักษณ์การท่องเที่ยวเชื่อมโยงกลุ่มจังหวัด อารยธรรมทวารวดี ไปยังแหล่งท่องเที่ยวในภูมิภาค
อาเซียน และยกระดับการท่องเที่ยวให้มี ชื่อเสียง เน้นเรื่องการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในกลุ่มจังหวัด โดยมีประเด็น 
“อารยธรรมทวารวดี” เป็นกรอบ ในการด าเนินการ โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องและ
สัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ ประเพณีวัฒนธรรม อารยธรรมทวารวดี วิถีชุมชน รวมถึงการท่องเที่ยวทางธรรมชาติเชิง
อนุรักษ์ เพ่ือรักษา ความอุดมสมบูรณ์และสภาพแวดล้อมที่สวยงามของแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะมุ่งเน้นทางด้านการ
ประชาสัมพันธ์ การมีอีเวนท์หรือกิจกรรมต่างๆ เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยวมายังกลุ่มจังหวัด โดยจะต้องมีการปรับปรุง
แหล่ง ท่องเที่ยว เชื่อมโยงกิจกรรม ตลอดจนบุคลากรด้านการท่องเที่ยว รวมถึงการปรับปรุงสินค้าด้านการท่องเที่ยว  
ให้สื่อความหมายถึงอารยธรรมทวารวดี 
 กลยุทธ์   
 ๒.๑ การส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์อัตลักษณ์การท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  
 ๒.๒ การสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  
 ๒.๓ ส่งเสริมสินค้าและบริการการท่องเที่ยวเชื่อมโยง แหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยง รวมถึงสินค้า  สนับสนุน
ด้านการท่องเที่ยวอื่นๆ เช่น ของที่ระลึกฯ  
 ๒.๔ พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ รวมถึงบุคลากรด้านการท่องเที่ยว  
 ๒.๕ ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับคุณภาพเส้นทางคมนาคม และสร้างเส้นทางเชื่อมโยงแหล่ง ท่องเที่ยว  
 ๒.๖ อ านวยความสะดวก ความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  
 พัฒนาและส่งเสริมการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนให้มีศักยภาพ ผลักดันเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
น าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการค้า การลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย เน้นเรื่องการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
โดยเฉพาะการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ เพ่ือ เชื่อมโยงไปยังด้านตะวันตกสู่เอเชีย โดยใช้จังหวัดกาญจนบุรีที่ได้รับ
การส่งเสริมให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจ พิเศษเป็นประตูเชื่อมโยงไปยังโครงการพัฒนาท่าเรือน้ าลึกและเขตนิคม
อุตสาหกรรมทวาย รวมถึงเชื่อมโยง การพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้านในระดับภูมิภาคโลก ตามแกนการพัฒนาตาม
แนวพ้ืนที่พัฒนาเศรษฐกิจตอน ใต้ (Southern Economic Corridor: SEC) กับสนามบินสุวรรณภูมิและท่าเรือแหลม
ฉบัง ในภาคตะวันออก 
 
 กลยุทธ์  
 ๓.๑ พัฒนาระบบอ านวยความสะดวก ระบบโลจิสติกส์ และเครือข่ายคมนาคม เพ่ือกระตุ้นให้เกิด 
การค้า การลงทุน เชื่อมโยงการค้าสู่เอเชีย  
 ๓.๒ พัฒนาด่านชายแดนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ  
 ๓.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด และการประชาสัมพันธ์ ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศ  
 ๓.๔ พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ เพ่ือการส่งออก  
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 ๓.๕ ยกระดับผู้ประกอบการของกลุ่มจังหวัดให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน และสามารถ ประกอบ
ธุรกิจระหว่างประเทศได้ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  
 ยกระดับการผลิต ภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม สินค้า  ชุมชน และภาคแรงงาน 
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยเน้นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สู่ประเทศไทย ๔.๐ เน้นการสร้าง
นวัตกรรมการจัดการ ความคิดริเริ่ม และการตลาด เพ่ือยกระดับการผลิต ภาค  เกษตรกรรม พาณิชยกรรม 
อุตสาหกรรม สินค้าชุมชน และภาคแรงงาน ภายใต้กรอบแนวคิดประเทศไทย  4.0 เพ่ือสร้างความเข้มแข็งภาค
การเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน และในประเด็นการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน ซึ่งจะท าให้ประเทศรอดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง 
 กลยุทธ์  
 ๔.๑ พัฒนาสินค้า ผลิตภัณฑ์ และบริการ โดยใช้นวัตกรรม  
 ๔.๒ ส่งเสริมและปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชุมชน  (Small 
Batch)  
 ๔.๓ ส่งเสริมการสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดเพ่ือสนับสนุน สินค้าเชิงนวัตกรรม  
 ๔.๔ ส่งเสริมความรู้และความสามารถให้กับแรงงานในภาคเกษตรกรรม พาณิชยกรรม  อุตสาหกรรม 
สินค้าชุมชน ให้สนับสนุนการท างานเชิงนวัตกรรม  
 ๔.๕ พัฒนาระบบการส่งเสริม ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการยอมรับการปรับเปลี่ยนเป็น ประเทศไทย 
๔.๐ 
 
แผนพัฒนาจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม (พ.ศ. 2561 – 2564) 
 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 “เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศาสนา วัฒนธรรม ศูนย์กลาง
การศึกษา และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี”  
 
 พันธกิจ (Mission)  
 เพ่ือให้การพัฒนาจังหวัดนครปฐมมุ่งสู่การเป็น “เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศาสนา วัฒนธรรม ศูนย์กลางการศึกษา และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” ภารกิจหลัก
และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและการ พัฒนาอย่างยั่งยืน 
มีดังนี ้ 
 (1) ส่งเสริมพฒนามาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของผลผลิตทางการเกษตรและ 
อุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่คุณค่า  
 (2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ศาสนา และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน การ
ท่องเที่ยว  
 (3) พัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา และบริหารจัดการ  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการจัดการห่วงโซ่คุณค่าสินค้าเกษตร อาหารปลอดภัย และส่งเสริมเมือง
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมถึงการพัฒนาสินค้าและบริการโดยใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและความคิดเชิงสร้างสรรค์ 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
                มูลค่าสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยเพิ่มข้ึน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง 
กลยุทธ์ 
                1. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร ปัจจัยพ้ืนฐาน และเทคโนโลยีนวัตกรรมที่เอ้ือต่อการผลิต 
                2. พัฒนามาตรฐานการผลิต การแปรรูป การลดต้นทุน และส่งเสริมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
                3. สร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิตและพัฒนาความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ 
                4. ส่งเสริมการค้า การตลาด และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมให้มีคุณภาพตามเกณฑ์
มาตรฐานในทุกด้าน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
                การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรมได้รับการพัฒนาและยกระดับให้มีคุณภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐานการท่องเที่ยว 
กลยุทธ์ 
                1. พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานที่เอ้ือต่อการท่องเที่ยว และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมสินค้า
ด้านการท่องเที่ยว 
                2. พัฒนามาตรฐานและบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ 
                3. พัฒนาการตลาดและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงรุก 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาคุณภาพชีวิตและความม่ันคงทางสังคม ลดความเหลื่อมล้ า และ ส่งเสริมสังคม
แห่งความรู้ และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
                ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมเข้มแข็ง การศึกษามีคุณภาพ และมีการจัดการสิ่งแวดล้อม อย่าง
ยั่งยืน 
กลยุทธ์ 
                1. พัฒนาโครงสร้างและปัจจัยพื้นฐานรองรับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดี 
                2. เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินของประชาชน และสร้างความเข้มแข็งทางสังคม 
                3. พัฒนาการให้บริการทางการศึกษาและสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ 
                4. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

1.4  ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๑  พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษาอย่างยั่งยืน 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๒  ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานรัฐพิธี 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๓  ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร 

แนวทางการพัฒนาที่  ๔  ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่และการปฏิบัติด้านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 แนวทางการพัฒนาที่  ๕ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นและเคหสถาน 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๖  ส่งเสริมสนับสนุนการเฝูาระวังทางวัฒนธรรมวนครอบครัวสถานศึกษาและชุมชน 
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 ยุทธศาสตร์ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๑  พัฒนาส่งเสริมและฝึกอบรมอาชีพให้กับประชาชน 

แนวทางการพัฒนาที่  ๒  ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 
ผลิตภัณฑ์ 

  ชุมชนและอุตสาหกรรม SME 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๓  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๔  ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานทดแทนและการประหยัดพลังงาน 
 ยุทธศาสตร์ ๓ การพัฒนาด้านสังคม 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๑  ส่งเสริมสนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๒  ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๓  ปูองกันต่อต้านและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๔  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคมและงานสวัสดิการสังคม 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๕  การปูองกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมืองและความปลอดภัยในชีวิต

และ 
   ทรัพย์สิน 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๖  ส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุครุภัณฑ์และ

อุปกรณ์ 
   ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๗  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๘  การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคมและความสามัคคี 
 ยุทธศาสตร์ ๔ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๑  พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนพลังงานทดแทนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
มลภาวะ 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๒  บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลองแหล่งน้ าต่างๆและปูองกันน้ าท่วมและน้ าเสีย 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๓  การดูแลรักษาและพัฒนาที่สาธารณะ 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๔   พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศและเชิงสุขภาพ 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๕  พัฒนาส่งเสริมพ้ืนที่ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ 
 แนวทางการพัฒนาที่  ๖  การเตรียมความพร้อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
 
 
 
 
 
 
 ยุทธศาสตร์ ๕ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

แนวทางการพัฒนาที่ ๑  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ 
   พัฒนาท้องถิ่นและส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
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แนวทางการพัฒนาที่ ๒  ส่งเสริมธรรมาภิบาลการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
การ   ปฏิบัติราชการ 

แนวทางการพัฒนาที่ ๓  ส่งเสริมสวัสดิการแก่ผู้บริหารและผู้ช่วยเหลือ อปท.สมาชิกสภา อปท.ข้าราชการ        
  ลูกจ้าง พนักงาน 

 แนวทางการพัฒนาที่ ๔  ปรับปรุงพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการท างานของบุคลากร 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๕  สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศ 

เครื่องมือเครื่องใช้และอาคารสถานที่ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๖  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๗  ปรับปรุงพัฒนารายได้และจัดการสินทรัพย์ราชการที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์
สูงสุด 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๘  เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๙  สนับสนุน ส่งเสริมการด าเนินงานพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ 

กระบวนการ 
   ยุติธรรมชุมชนและการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี 
 ยุทธศาสตร์ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๑  ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า เส้นทางจักรยาน ท่อระบาย

น้ า   
   ท่าเทียบเรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบบ าบัดน้ าเสียและซ่อมแซมปรับปรุงระบบ 
   สาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๒  พัฒนาระบบจราจรและการคมนาคมขนส่ง 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๓  พัฒนาระบบไฟฟูา ประปา 

แนวทางการพัฒนาที่ ๔  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และปูองกันการ
บุกรุก 

  ที่สาธารณประโยชน์ 
 แนวทางการพัฒนาที่ ๕  พัฒนาแหล่งน้ า คูคลองและระบบชลประทานเพ่ือการอุปโภค-บริโภค การเกษตร

และ 
   อ่ืนๆ 
 
2. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 
 
 หมายถึง ถ้อยแถลงที่ระบุถึงสภาพการณ์ ในอุดมคติซึ่งเป็น “จุดหมาย” ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า เพราะเชื่อว่าหากสถานการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแล้วจะส่งผลให้เกิดคุณค่าหรือค่านิยม
บางประการที่เรายึดถือ เช่น คุณภาพชีวิตของประชาชน การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการกระจายรายได้ที่เท่าเทียม
กัน เป็นต้น องคก์ารบริหารส่วนต าบลห้วยหมอนทอง จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้.- 
 
 “ประชาชนอยู่ ดี กินดี  มีการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเ พียง  ควบคู่ กับการอนุ รั กษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น” 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม หน้า 29 
 

 2.2 ยุทธศาสตร์ (Strategic) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 

 วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น ครอบครัวอบอุ่น 
2) เพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ให้มีสถานภาพในสังคมท่ีดีขึ้น 
3) เพ่ือรังสรรค์ชุมชนให้เข้มแข็ง 
4) เพ่ือพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม และปลอดภัยจากยาเสพติด 

 
  แนวทางการพัฒนา  

1.  แนวทางการส่งเสริมกิจกรรมทางด้านประเพณี วัฒนธรรม รัฐพิธี และท านุบ ารุงศาสนา 
2. แนวทางส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา 

 2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือสร้างรายได้ให้ประชาชนเพิ่มขึ้น 
2) เพ่ือลดภาวะค่าใช้จ่ายของเกษตรกร 
3) เพ่ือให้ประชาชนมีเงินทุนในการประกอบอาชีพ 
4) เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตร 
5) เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับชุมชน 
6) เพ่ือให้ประชาชนรวมกลุ่มกันท างาน 

   แนวทางการพัฒนา 
1) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน   
2) แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง  

 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
2) เพ่ือปูองกันโรคติดต่อทุกชนิดมาสู่คน 
3) เพ่ือให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลตนเองและครอบครัว 

   แนวทางการพัฒนา 
1)  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาและนันทนาการ 
2)  แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการสาธารณสุขและการปูองกันโรคติดต่อ 
3)  แนวทางการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
4)  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการพัฒนาด้านสตรี  เด็ก  เยาวชน   ผู้สูงอายุ   คนพิการ  

ผู้ปุวยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส  และผู้ยากไร้   
5) แนวทางการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ประชาชนมีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใช้อย่างยั่งยืน 
2) เพ่ือปูองกันมิให้เกิดมลภาวะต่าง ๆ 
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3) เพ่ือให้ทราบข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติในด้านต่าง ๆ 
         แนวทางการพัฒนา 

1)  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการก าจัดขยะมูลฝอยและการบ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพ 
2)  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว และอนุรักษ์ บ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

 5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
 วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้ประชาชนมีความพึงพอใจในการบริการสาธารณะ 
2) เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
3) เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ อบต.ให้มากยิ่งขึ้น 

 แนวทางการพัฒนา 
1)  แนวทางการพัฒนาด้านส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
2)  แนวทางการปรับปรุงการบริหารงานขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
3)  แนวทางการพัฒนาด้านศักยภาพ ประสิทธิภาพ และสมรรถนะของพนักงานส่วนต าบล โดย

การจัดอบรมสัมมนา ให้ความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ 
 6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย 
2) เพ่ือให้ทุกครัวเรือนรับการบริการสาธารณะอย่างทั่วถึง 
3) เพ่ือลดมลภาวะทางอากาศ 
แนวทางการพัฒนา 
1)  แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้าง ปรับปรุงถนนและสะพาน 
2)  แนวทางการพัฒนาด้านก่อสร้าง และบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
3)  แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการบริการสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 

 2.3  เป้าประสงค์ (Goals) 
1) ส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
2) ส่งเสริมอาชีพและยกระดับรายได้ให้แก่ประชาชน 
3) การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่มีมูลค่าสูงขึ้น 
4) ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุก ๆ ด้าน 
5) ลดปัญหายาเสพติดและความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นท่ี 
6) ส่งเสริม พัฒนา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7) การค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่มีมูลค่าสูงขึ้น 
8) การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและตามหลักธรรมาภิบาล 
9) ยกระดับคุณภาพคมนาคมและสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้มาตรฐานเพียงพอสะดวกรวดเร็ว 
10)  ลดภาระการขาดแคลนน้ า เพ่ืออุปโภคและบริโภคเพ่ือการเกษตร 
11)  ส่งเสริม พัฒนา ฟ้ืนฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.4  ตัวชี้วัด  (Indicators) 
1) จ านวนเด็กได้รับพัฒนาการในการด้านการศึกษาเพิ่มมากข้ึน 
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2) จ านวนกลุ่มภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการพัฒนาศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน 
3) จ านวนประชากรที่ได้รับความรู้ด้านการรองรับประชาคมอาเซียนเพิ่มมากขึ้น 
4) จ านวนประชากรได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้ยังอยู่ต่อไป 
5) จ านวนประชากรมีงานท าและรายได้เพ่ิม 
6) จ านวนสมาชิกในกลุ่มมีความสามัคคีและรู้จักการท างานเป็นทีม 
7) จ านวนกลุ่มเศรษฐกิจในชุมชนที่เพ่ิมขึ้น 
8) จ านวนประชาชนได้รับองค์ความรู้การประกอบอาชีพเพ่ิม 
9) จ านวนประชาชนมีความรู้ สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีข้ึน 
10)  จ านวนสมาชิกในครอบครัวเข้มแข็ง สังคมน่าอยู่ 
11)  จ านวนกลุ่มในชุมชนปลอดยาเสพติด สังคมเป็นสุข 
12)  จ านวนประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อม 
13)  จ านวนปัญหามลพิษลดลง 
14)  จ านวนชุมชนมีสถานที่ไว้ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจ 
15)  จ านวนประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
16)  จ านวนบุคลากรมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
17)  จ านวนเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 
18)  จ านวนบุคลากรมีจิตส านึกที่ดีต่อการท างาน 
19)  จ านวนเส้นทางคมนาคมได้มาตรฐาน 
20)  จ านวนกลุ่มอาชีพมีน้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตร 
21)  จ านวนประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
22)  จ านวนไฟฟูาครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 

 2.5  ค่าเป้าหมาย  
1) ร้อยละ 90 ของจ านวนเด็กนักเรียนในพื้นที่ที่มีพัฒนาการทางร่างกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
2) ร้อยละ ๑๐๐ ของจ านวนเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพัฒนาการทางสติปัญญาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
3) ร้อยละ ๖๐  ของประชากรได้สืบสานประเพณีวัฒนธรรมให้ยังอยู่ต่อไป 
4) รายได้เฉลี่ยตัวหัวประชากรไม่น้อยกว่า  40,000 บาท/ป ี
5) ร้อยละ ๒๐ ของประชาชนกลุ่มเปูาหมายได้รับองค์ความรู้การประกอบอาชีพเพ่ิม 
6) จ านวนประชาชนที่มีปัญหาด้านสุขภาพลดลงจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 10 
7) ร้อยละ 60 ของประชาชนที่ได้ออกก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ 
8) ดัชนีความสุขของประชาชนในต าบลเฉลี่ยไม่ต่ ากว่าระดับ  ๗ 
9) ร้อยละ 80  ของครัวเรือนในต าบลมีครอบครัวอบอุ่น ไม่มีปัญหาความรุนแรง 
10) ร้อยละ 90 ของหมู่บ้านที่ไม่มีปัญหายาเสพติดกระทบต่อการด าเนินชีวิต   
11) ปริมาณขยะลดลงร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 
12) ร้อยละของจ านวนเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหามลพิษ  สิ่งแวดล้อมลดลงร้อยละ 20 
13) ร้อยละ 60  ของประชาชนที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
14) ร้อยละ ๘๐ ของประชาชนที่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของ อบต. 
15) ร้อยละ 90  ของบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมเพ่ิมความรู้ 
16) ร้อยละ 70  ของจ านวนเส้นทางคมนาคมที่สามารถสัญจรได้อย่างสะดวก 
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17) ร้อยละ 100  ของโครงการพัฒนาที่ไม่มีปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น 
18) ร้อยละ 100 ของบุคลากรทั้งฝุายประจ าและฝุายการเมืองไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต

คอรัปชั่น 
19) ร้อยละ 80 ของเกษตรกรมีน้ าเพียงพอส าหรับท าการเกษตร 
20) ร้อยละ 80 ของคลองสาธารณะที่ไม่มีปัญหา วัชพืช คลองตื้นเขิน 
21) ร้อยละ 90 ของประชาชนที่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
22) ร้อยละ 80 ของจ านวนไฟฟูาสาธารณะสามารถใช้การได้ 
23) ร้อยละ 90 ของจุดเสี่ยง ทางแยก มีไฟฟูาสาธารณะ ไฟส่องสว่าง 
24) ร้อยละ 90 ของจ านวนครัวเรือนมีไฟฟูาใช้ 
25) ร้อยละ ๙๐ ของจ านวนครัวเรือนมีน้ าประปาใช้ 

 
 2.6  กลยุทธ์ 

1) ส่งเสริมกิจกรรมทางด้านประเพณี วัฒนธรรม รัฐพิธี และท านุบ ารุงศาสนา 
2) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา 
3) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน 
4) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
5) ส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาและนันทนาการ 
6) ส่งเสริมกิจกรรมด้านสาธารณสุขและการปูองกันโรคติดต่อ 
7) ส่งเสริมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 
8) ส่งเสริมการพัฒนาด้านสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ปุวยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้ 
9) การพัฒนางานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
10)  ส่งเสริมการก าจัดขยะมูลฝอยและการบ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพ 
11)  ส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์บ ารุงรักษาทรัพยากร 
12)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
13)  ปรับการบริหารงานองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
14)  การพัฒนาด้านศักยภาพ ประสิทธิภาพ และสมรรถนะของพนักงาน 
15)  ด้านก่อสร้าง ปรับปรุงถนนและสะพาน 
16)  ด้านก่อสร้างและบ ารุงรักษาแหล่งน้ า 
17)  ส่งเสริมการบริการสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ 

 
 2.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
 จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  
ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนในการน ามาเป็นแนวทางก าหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะ
เป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการน าภูมิคุ้มกันที่มีอยู่  พร้อมทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียม
ความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชน ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ์
เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ 
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เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลห้วยหมอนทอง จึงได้ก าหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) คือ “ประชาชนอยู่ดีกินดีมีการศึกษา พัฒนา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  แหล่งเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่น” 
 
2.ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
2.1 วิสัยทัศน์ 

“  สระสี่มุมเป็นต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า รักษาประเพณี การศึกษาดี มีคุณธรรม  
 น าพัฒนาอย่างย่ังยืน  ”

พันธกิจ 

 1. จัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 2. ให้มีน้ าเพื่อการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตรอย่างเพียงพอ 
 3. ให้มีการบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
 4. บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร 
 5. ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมอันดีของต าบล 
 6. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
 7. คุ้มครอง  ดูแล  และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในต าบล 
 9. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 10.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล  
 11.พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่มสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
 แนวทางท่ี 1  พัฒนาการศึกษาและส่งเสริมระบบการศึกษา 
   แนวทางท่ี 2    ส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และงานรัฐพิธี 
          แนวทางท่ี 3    สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรมทางศาสนาและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีต 
             ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      แนวทางท่ี 1  การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน 
          แนวทางท่ี 2   การพัฒนาอบรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน 
          แนวทางท่ี 3  การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจาก 
                             สารพิษ ผลิตภัณฑ์ชุมชน อุตสาหกรรม SML 
        แนวทางท่ี 4    การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 
       แนวทางท่ี 1    การพัฒนาก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า  
                             ท่าเทียบเรือ  และระบบบ าบัดน้ าเสีย และซ่อมแซม ปรับปรุงระบบ 
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                             สาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 
          แนวทางท่ี 2    พัฒนาระบบจราจร 
          แนวทางท่ี 3    การพัฒนาระบบไฟฟูา-ประปา 
          แนวทางท่ี 4    การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และปูองกัน 
                            การบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ 
          แนวทางท่ี 5   การพัฒนาแหล่งน้ า คูคลอง และระบบชลประทาน เพื่ออุปโภค บริโภค  
                            การเกษตร และอ่ืน ๆ   
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคม 
     แนวทางท่ี 1   การพัฒนาส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
          แนวทางท่ี 2   การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
          แนวทางท่ี 3   การพัฒนาแก้ไข ปูองกัน และต่อต้านยาเสพติด 
          แนวทางท่ี 4   การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม การสังคมสงเคราะห์ 
          แนวทางท่ี 5   การพัฒนาการปูองกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความ 
                            ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน 
          แนวทางท่ี 6   การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ  
                            ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ ฯลฯ ในการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือผู้ 
                            ประสบสาธารณภัย 
          แนวทางท่ี 7   การพัฒนาการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
    แนวทางท่ี 1 การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ 
                             สิ่งแวดล้อม 
       แนวทางท่ี 2    การพัฒนาบ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่าง ๆ และการปูองกันน้ าท่วม 
                             และน้ าเสีย 
     แนวทางท่ี 3    พัฒนาการดูแลรักษาที่สาธารณะ 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านบริหารจัดการที่ดี 
      แนวทางท่ี 1    การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
                             ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 
       แนวทางท่ี 2    การพัฒนาส่งเสริมธรรมาภิบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
                             วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 การปูองกันและปราบปรามการ 
                             ทุจรติและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
      แนวทางท่ี 3    การพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ 
                             ลูกจา้ง พนักงาน 
       แนวทางท่ี 4    การพัฒนาปรับปรุง และพัฒนาขีดความสามารถ และวัฒนธรรมการท างานของ 
                             บุคลากร 
      แนวทางท่ี 5    การพัฒนาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี่ 
                             สารสนเทศ เครื่องมือเครื่องใช้ อาคาร สถานที่ 
      แนวทางท่ี 6    การพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
          แนวทางท่ี 7    การพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
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 2.3 เป้าประสงค์ 
 จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  (Goals) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาไว้ดังนี้ 
 1.เพ่ือให้ต าบลต าบลสระสี่มุมเป็นต าบลน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ครอบคลุมทั่วถึง    
 2.มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 3.ประชาชนในต าบลทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่   
 4.เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี  วัฒนธรรมของอันดีของ
ต าบล 
 5.  ชุมชนมีความเข้มแข็ง  ร่วมคิด  ร่วมท า  และแก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นรูปธรรม   
 6. ทรัพยากรธรรมชาติภายในต าบลสระสี่มุมได้รับการอนุรักษ์  ฟื้นฟู 
 7. ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี พ่ึงพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
       8.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง  รวดเร็ว  สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ 
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จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
 

 
      ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

                                               1.พัฒนาและส่งเสริมระบบการศึกษา 
                                               2.อนุรักษ์ศิลปประเพณีท้องถิ่น 
                                               3.สนับสนุนการจัดงาน 

ด้านเศรษฐกิจ                                                                             ด้านบริการสาธารณะ 
1.ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร                                                           1.ก่อสร้างปรับปรุงระบบสาธารณู                                              
ปลอดภัย                                                                                        ปโภค 
2.ส่งเสริมการฝึกอาชีพใช้กับประชาชน                                                  2.พัฒนาระบบไฟฟูา ประปา  
3. 
  
 สระสี่มุมเป็นต าบลน่าอยู่ 
                                                มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า รักษาประเพณี 
                                                      การศึกษาดี มีคุณธรรม 
   ด้านสังคม                                          น าพัฒนาอย่างยั่งยืน                 ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
1.สนับสนุนกิจการสาธารณสุข                                                                1.บ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง 
2.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน                                                         2.ส่งเสริมการดูแลทรัพยากร                                          
3.เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิต                                                                ธรรมชาติ                                        
ทรัพย์สิน 
                                             
                                                     ด้านการบริหารจัดการที่ดี 
                                           1.เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน 
                                           2.พัฒนาบุคลากร 
                                           3.บริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
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8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

 โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม พ.ศ.2561-2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเท่ียวเชิง

ประวัติศาสตร์ 

พัฒนาคุณภาพ การเสริมสร้างความปลอดภัย 
และยกระดับมาตรฐานในการผลิด การตลาด และ

การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง 

1.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี่เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและปริมาณการผลิต 

2.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิต 

3.พัฒนาระบบการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ตรวจรับรองมาตรฐาน 

4.ส่งเสริมการค้า การลงทุน และเพ่ิมช่องทางการ
จัดจ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ 

1.พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน/ทรัพยากรธรรมชาติ ฟ้ืนฟู
แหล่งท่องเที่ยว คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.ระบบสาธารณูปโภคเข้าสู่มาตรฐานการ
ท่องเที่ยว 

3.พัฒนผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวการยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 

4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว 

5.พฒันาด้านการตลาดและประชาสมัพนัธ์ 

1.เสริมสร้างภูมิคุ้มกันความเข้มแข็งทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีศักยภาพ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

2.เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 

3.พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานเชิงรุก 

4.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 
และเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 

การพัฒนาด้าน
บริการสาธารณะ 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาการ
บริการสาธารณะ 

การพัฒนาด้าน
สังคม 

 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

เพื่อให้มีาธารณูปโภค

ข้ันพื้นฐาน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
  

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
ต าบล 

 

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และดูแล
สิ่งแวดล้อมภายใน
ต าบลสระสี่มุม 

 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กรให้มี 

ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในต าบล 

 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษา อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา 
ประเพณี วัฒนธรรมอันดี
ของต าบล 

แนวทางการพัฒนา 1.การพฒันาสถานศึกษาและ
ส่งเสริมการศึกษา 

2.การพฒันาส่งเสริมการจัด
งานเฉลมิพระเกียรติฯและงาน
รัฐพิธี 

3.การพฒันาส่งเสริม 
สนับสนุนการเผยแพร่
คุณธรรมทางศาสนา และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญา
ท้องถ่ิน 

 

1.การพฒันาและส่งเสริมอาชี
ประชาชน 

2.การพฒันาอบรมฝึกอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 

3.การพฒันาส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิต/ผลผลิต
ทางการเกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษ 

4.การพฒันาส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกจิ
พอเพียง 

1..การพฒันาก่อสร้าง 
ปรับปรงุ บ ารงุรกัษา
ถนนฯ 

2.พัฒนาระบบจราจร 

3.พัฒนาระบบไฟฟ้า-
ประปา 

4.การพฒันาส่งเสริมการ
จัดท าผงัเมืองรวม 

5.การพฒันาแหลง่น้ า คู
คลอง ฯลฯ 

 

1.การพฒันาส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ 

2.การพฒันาส่งเสริมกิจการ
สาธารณสุข 

3.การพฒันาแก้ไขป้องกันยา
เสพติด 

4.การพฒันาส่งเสริม
สวัสดิการสงเคราะห ์

5.การพฒันาการป้องกัน
ความสงบ 

6.การพฒันา 

1.การพฒันาส่งเสริม
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2.การพฒันา
บ ารุงรักษาแม่น้ าล า
คลอง 

3.การพฒันาดูแล
รักษาที่สาธารณะ 

1การพัฒนาการบรหิาร
จัดการที่ดีในองค์กร 

2.การพฒันาส่งเสริมธรร
มาภิบาล 

3.การพฒันาส่งเสริม
สวัสดิการแก่คณะ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที ่

4.การพฒันาขีด
ความสามารถ 

5.การพฒันาสนบัสนุน
การปฏิบัตงิาน 

6.การพฒันาระบบเทค
โนโลยี ่

ผลผลิต/โครงการ 

1.อุดหนุนเกี่ยวกับ
การศึกษาภายในต าบล 

2. 

 1.ก่อสร้างถนน ท่อ
ระบายน้ า/ปรับปรุง
ซ่อมแซม/ซ่อมสร้าง 

2. 

3.ก่อสร้าง/ปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า/ประปา
หมู่บ้าน 

6.ติดต้ังไฟฟ้าส่องสวา่ง
สาธารณะ 

 1.ส่งเสริม สนับสนุน
รณรงค์อนุรักษ์ ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาต
และสิ่งแวดล้อม 

2.การบริหารจัดการ
ขยะภายในต าบล 

3.ปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ภายต าบลสระ
สี่มุม 

 

การพัฒนาด้าน
สงัคม 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 
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สรุปผลการวิเคราะห์ “SWOT Analysis” องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 

จุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weakness :  W) 

1. มีการจัดเก็บรายได้จากภาษี และค่าบริการรวมทั้ง
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ได้มากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

2. มีความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น ๆ ในด้านวิชาการและ
งบประมาณ เชน่ โครงการก่อสร้างถนนทีไ่ด้รับการ
สนับสนนุจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม  การ
ขยายเขตไฟฟูา(ไฟฟาูพัฒนาการ) จากการไฟฟาูส่วน
ภูมิภาค ความรูด้้านวิชาการจาก
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตก าแพงแสน เปน็ตน้ 

3. มีโครงสร้างการแบง่ส่วนราชการที่ชัดเจนในการแยก
ภารกิจงานของแต่ละส่วนซึ่งเหมาะสมต่อการพฒันา
ท้องถิ่น 

4. มีการมอบอ านาจในการปฏิบตัิราชการแทน ท าให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็วในการปฏบิตัิงาน ในกรณีที่บุคคลนั้น
ไม่อยู่หรือไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ 

5. นโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่จัด
โครงการฝึกอบรมในหลักสูตรตา่ง ๆ ให้กับข้าราชการ 
พนักงานทุกระดับ ก่อให้เกิดการพัฒนาศักยภาพการ
บริหารงานราชการ 

1. การพัฒนาที่มุ่งเนน้ด้านโครงสรา้งพื้นฐานมาก 
(งบประมาณส่วนใหญ่) ท าให้การพัฒนาดา้นอืน่ ๆ 
น้อยลง 

2. การตั้งงบประมาณไม่ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การ
พัฒนา 

3. ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ 
4. หน่วยงานยังขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี ท าให้เกิด

ช่องว่างระหวา่งรัฐกับประชาชน 
5. ขาดจิตส านึกและความร่วมมือในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากร 
6. ผู้น าขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญในด้านวชิาการ

และการบริหารจัดการที่ดี 
7. การจัดเก็บฐานข้อมูลยังไม่เป็นระบบและข้อมูล

พื้นฐานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม ยงั
มีน้อยและไม่เปน็ปจัจุบนั 

8. การบังคับใช้กฎหมายตามข้อบญัญัติต่าง ๆ ไม่
เคร่งครัด ท าให้ประชาชนละเลยไม่ปฏิบตัิตาม 

 

โอกาส (Opportunities  :  O) ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threats : T) 

1. พระราชบญัญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย
อ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ท า
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหนา้ที่ ในการ
จัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น 

2. การเมืองในท้องถิ่นไม่มีความขัดแย้งในระดับรุนแรง ท าให้
การบริหารงานเปน็ไปด้วยความเรียบร้อย 

3. มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติและแหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
4. มีการท าประมงเลี้ยงกุ้งทีส่ามารถพัฒนาคุณภาพ เพื่อ

ส่งออกไปสู่ตลาดตา่งประเทศได ้ 
5.มีกลุ่มอาชีพที่สามารถผลักดนัและสง่เสริมให้เป็นสินคา้การ
ผลิตอาหารเกษตรปลอดภัย 

1. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
2. ขาดการสนบัสนุน สง่เสริมการพัฒนาการผลิตอาหาร

เกษตรปลอดภัยอย่างเป็นรูปธรรม 
3. ปัญหาสารเคมีตกค้างในพืชผักผลไม ้
4. มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติและแหล่งน้ าที่มนษุย์สร้างขึ้น

แต่มีน้ าไม่เพียงพอ เนื่องจากคลองตื้นเขิน มีวัชพชืปก
คลุม 

5. มีปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและมลภาวะ เช่น ขยะมูล
ฝอย ฝุุนละออง การทิ้งของเสียลงแหล่งน้ า น้ าเน่าเสีย 

6. ไม่มีแหล่งท่องเที่ยว 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

1. ด้านการศึกษา    
1.1 งบประมาณไม่

เพียงพอ 
 

-  งบประมาณไม่เพียงพอต่อ
การพัฒนาด้านการศึกษา 

- การสนับสนนุงบประมาณ
เพิ่มข้ึน เพื่อให้สามารถ
ด าเนินงานตามกิจกรรม
ต่าง ๆ ที่ก าหนดได ้

- ด้านการศึกษามีการพัฒนา
เพิ่มข้ึน 

 

1.2 ความไม่แน่นอน
และต่อเนื่องของ
นโยบายทาง
การศึกษา 

 

-  นโยบายการกระจาย
อ านาจให้แก่ อปท.เรื่อง
การจัดการการศึกษา
ท้องถิ่น ไม่มีความชัดเจน 
เนื่องจากสถานการณ์
การเมืองที่มีการ
เปลี่ยนแปลง- ครู อาจารย์
และบุคลากรทางการศึกษา
ส่วนใหญ่ไม่ยอมรับการ
ถ่ายโอนสถานศึกษาให้แก่ 
อปท. 

- ความไม่แนน่อนและชัดเจน
ของนโยบายทางการศึกษา 

- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล เพื่อให้ทุกฝุายมี
ความเข้าใจในข้อมูลที่
ถูกต้องและตรงกัน 

- การพัฒนาทางการศึกษามี
ทิศทางทีช่ัดเจนและการ
กระจายอ านาจ เร่ือง การถ่าย
โอนสถานศึกษาให้แก่ อปท.
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

2. ด้านเศรษฐกิจ    
2.1 ต้นทุนการผลิต

ภาคเกษตรมีราคา
สูง 

 

-  ขาดการส่งเสริมการลงทุน
ในภาคการเกษตร 

- ต้นทุนการผลิตสูง ท าให้
เมื่อหักค่าใช้จ่ายแล้วท าให้
เหลือรายได้น้อยลง 

- ไม่มีสถานที่จ าหน่ายสินค้า
รวมทางการเกษตร 

- ลดต้นทนุการผลิต 
- ส่งเสริมให้เกษตรกรหันมา

ใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือการท า
เกษตร อินทรีย์แทนการใช้
ปุ๋ยเคมี 

- ตลาดขายส่งสนิค้าของ
ต าบล 

- เกษตรกรมีผลผลิตเพิ่มข้ึน 
- ต้นทุนลดลง รายได้เพิ่มข้ึน 
- ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ

มากข้ึนและก่อให้เกิดการ
รวมกลุ่ม เพื่อประกอบอาชีพ
และเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่
ครอบครัว 

- เกษตรกรมีตลาดขายส่งสนิค้า 
2.2 ผลผลิต มีสารพิษ

ตกค้าง 
-  ผลผลติมีสารพษิตกค้าง - ส่งเสริมการปลูกผักปลอด

สารพิษ เพื่อการส่งออกใน
อนาคต 

- จัดโครงการอบรมให้ความรู้
แก่ประชาชนในท้องถิ่น 

- สินค้าเกษตรปลอดภัยเป็นที่
ต้องการของตลาดภายในและ
ภายนอกประเทศ 

2.3 การว่างงานของ
เกษตรกรหลังจาก
ฤดูเก็บเกี่ยว 

-  หลังฤดูเก็บเก่ียวผลผลิต
แล้วเกษตรกรจะขาด
รายได้ เนื่องจากไม่มีอาชพี
เสริม 

- จัดหาอาชีพเสริมหลังฤดู
เก็บเก่ียว 

- สนับสนนุงบประมาณใน
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ 

 
 

- เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน 
- ผลักดันผลผลิตของกลุ่มให้เป็น

สินค้าเพื่อการส่งออกใน
อนาคต 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ การคาดการณ์แนวโน้มในอนาคต 

3. ด้านสังคม    
3.1 การลักทรัพย์ - มีการลักขโมยทรัพย์สิน

ตามบา้นเรือนของ
ประชาชนและของทาง
ราชการเพิ่มข้ึน 

- จัดให้มีการลาดตระเวน 
ดูแลความเรียบร้อยในเวลา
กลางคืนเพิ่มข้ึน 

- ปัญหาการลักทรัพย์ลดลงและ
หมดไปในทีสุ่ด 

 

3.2 งบประมาณในการ
จัดสรรเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายไุม่เพียงพอ 

- จ านวนผู้สงูอายุในต าบลที่
ได้ขึ้นทะเบียนไว้มี
มากกว่างบประมาณที่
สามารถจัดสรรให้ได ้

- จัดสรรงบประมาณเบี้ยยงั
ชีพให้แก่ผู้สูงอายุเพิ่มข้ึน 

- จัดสวัสดิการถุงยงัชีพให้แก่
ผู้สูงอายุทีย่ากจน 

- ภาระค่าใช้จา่ยของบุตรหลาน
ลดลง 

- คุณภาพชีวิตของผูสู้งอายุดีขึ้น 
- ก่อให้เกิดความสุขในครอบครัว 

เพราะผู้สูงอายุไมไ่ด้ถูกทอดทิ้ง
แต่ยังเป็นบุคคลส าคัญของ
ครอบครัว 

- ผู้สูงอายุมสีุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดีขึ้น 

3.3 งบประมาณในการ
ให้ความช่วยเหลือผู้
พิการยังไม่เพียงพอ 

- จ านวนผู้พิการในต าบลที่
ได้ขึ้นทะเบียนไว้มี
มากกว่างบประมาณที่
สามารถจัดสรรให้ได ้

- จัดสรรงบประมาณเบี้ยยงั
ชีพให้เพิ่มข้ึน 

- ส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ผู้
พิการเพื่อให้สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง
ได ้

- สามารถแบ่งเบาภาระของ
ผู้ดูแลผู้พิการ 

- ผู้พิการสามารถประกอบอาชพี
เลี้ยงตนเองได ้

- ผู้พิการสามารถอยู่อย่างมี
ความสุขได้ในสังคมเหมือน
บุคคลปกต ิ

3.4 ยาเสพติด - ปัจจุบนัปัญหายาเสพติด
ก าลังจะกลบัเข้ามาแพร่
ระบาดหลังจากที่มี
มาตรการกวาดลา้ง ท าให้
ปัญหาลดลงไประยะหนึ่ง 

- รายได้จ านวนมากจากยา
เสพติดยังคงเป็นสิ่งล่อใจ
ให้มีผู้กระท าผิดเกิดขึ้น
เสมอ 

- สภาพครอบครัวและสงัคม
ที่ต้องอยู่กันอย่างแข่งขัน
ท าให้คนในครอบครัวขาด
ความเอาใจใส่ซึ่งกันและ
กันท าให้เด็ก เยาวชนรู้สึก
ว่าขาดความอบอุ่น และ
หันไปหาทีพ่ึ่งทีไ่ม่
เหมาะสม 

 

- จัดโครงการรณรงค์
ประชาสัมพนัธ์ ให้
ประชาชนรู้จักโทษและพิษ
ของยาเสพติด 

- สร้างความตระหนักใน
ปัญหา ยาเสพติด 

- จัดอบรมให้ความรู้แก่คนใน
ชุมชนและครอบครัว 

- จัดกิจกรรมชุมชนใน
ลักษณะครอบครัวสัมพันธ ์

- ประชาชนมีความรู้เรื่องโทษ
ของยาเสพติดและห่างไกลจาก
ยาเสพติด 

- ปัญหายาเสพติดลดลงและหมด
ไปในทีสุ่ด 

- เด็กและเยาวชนมสีุขภาพ
ร่างกายที่แข็งแรงปราศจาก
โรคภัยไข้เจ็บ 

- เกิดความรัก ความอบอุ่นขึ้นใน
ครอบครัว 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
การคาดการณ์แนวโน้มใน

อนาคต 
3.5 การแพร่ระบาดของ

โรคไข้เลือดออก 
- มีแหล่งน้ าขังท าให้เป็น

แหล่งเพาะพันธุย์ุงลาย 
- ประชาชนไม่ให้ความ

สนใจอย่างจริงจงัในการ
ปูองกัน 

- รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับ
การปูองกันโรคไข้เลือดออก
อย่างจริงจัง 

- สร้างจิตส านึกให้ประชาชน
เห็นความส าคัญของการ
แก้ไขปัญหาและอันตรายที่
จะเกิดขึ้นหากไม่ปูองกัน 

- ก าจัดแหล่งเพาะพนัธุ์
ยุงลาย 

- จ านวนผูปุ้วยโรคไข้เลือดออก
ลดลงหรือหมดไป 

- แหล่งเพาะพันธุย์ุงลายถูก
ท าลาย 

3.6 การบริหารจัดการ
งานของสภา
วัฒนธรรมต าบล 

- สภาวัฒนธรรมต าบล ยัง
ไม่มีแนวทางบริหารงานที่
ชัดเจน ท าให้องค์กรหยุด
นิ่ง 

- งบประมาณสนับสนนุมี
น้อยไม่เพียงพอ ให้จัด
กิจกรรมได้หลายๆ 
กิจกรรม 

- อบต.ต้องเป็นพี่เลี้ยงสภา
วัฒนธรรมฯ ในการบริหาร
จัดการเพื่อให้มีทิศทางที่
ชัดเจนและสามารถดูแล
องค์กรของตนเองได้ 

- สภาวัฒนธรรมต าบลฯ มีการ
บริหารงานที่เข้มแข็ง 

- มีองค์กรหลักที่เข้มแข็ง เป็น
ผู้น าในการสืบทอด สืบสาน 
อนุรักษ์กิจกรรมทางศาสนา 
ประเพณีและวฒันธรรมอย่าง
ยั่งยืน 

3.7 การใช้ความรุนแรง
ของเด็กและเยาวชน 

 

-  วัยรุ่นจะเปน็กลุ่มที่มี
อารมณ์ค่อนข้างรุนแรง
และให้ก าลังในการตัดสิน
มากกว่าใช้สติก่อให้เกิด
ปัญหาการท ารา้ยร่างกาย 
ปัญหาอาชญากรรม 

- ปรับเปลี่ยนทัศนคติใหม่
เก่ียวกับการใช้ความรุนแรง
แก้ไขปัญหา 

- จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ 
เพื่อให้วัยรุ่นได้ใช้เวลาให้
เป็นประโยชน ์

- ปัญหาความรุนแรงลดลง 
- วัยรุ่นรู้จักการใช้ชีวิตให้มีคุณค่า 
 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม    
4.1 ขยะมูลฝอย 
 

-  มีการลักลอบน าขยะมา
ทิ้งในที่สาธารณะ 

- ไม่มีสถานที่ส าหรับทิ้ง
ขยะ 

- ไม่มีถังขยะ 

- จัดหาถังขยะและสถานที่ทิ้ง
ขยะให้เพียงพอ 

- สร้างจิตส านึกประชาชนใน
เร่ืองของการรักษาความ
สะอาด 

 

- ถนนทุกสายสะอาดไม่มีขยะ 
- ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในที่

สาธารณะลดลงและหมดไป 
 

4.2 แหล่งน้ าตื้นเขิน 
 

- คู คลอง แหล่งน้ าตืน้เขิน 
- วัชพืชปกคลุมเต็มล า

คลอง ท าให้กีดขวางทาง
น้ าไหลและเกิดการสะสม
จนเน่าเสีย 

 
 
 

- ขุดลอกคลองเพื่อก าจัด
วัชพืช 

- มีน้ าใช้เพียงพอ 
- ไม่เกิดน้ าเนา่เสีย 
- สัตว์น้ าสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
การคาดการณ์แนวโน้มใน

อนาคต 
4.3 การทิ้งสิ่งปฏิกูลและ

ปล่อยน้ าเน่าเสียลง
แหล่งน้ า 

 

-  ประชาชนทิ้งขยะลง
แหล่งน้ า 

- ผู้ประกอบการบางราย
ปล่อยน้ าเสียลงแหล่งน้ า 
โดยไม่ผา่นการบ าบัด 

- ท าความเข้าใจกับประชาชน
และผู้ประกอบการไม่ให้ทิ้ง
ขยะ และปล่อยน้ าเสยีลง
คลองและให้ผู้ประกอบการ
จัดสร้างบ่อบ าบัดน้ าเสีย 

- จัดท าข้อบัญญัติห้ามปล่อย
น้ าเสียและทิ้งขยะลงใน
แหล่งน้ า 

- รณรงค์ปลูกจิตส านึกในการ
อนุรักษ์น้ า 

 

- น้ าไม่เน่าเสียและมีคุณภาพดี 
 

5. ด้านการบริหารจัดการ    
5.1 ขาดแคลนบุคลากร 
 

-  บุคลากรมีน้อยกว่า
จ านวนงาน โดย
เฉพาะงานที่ต้องใช้
ความรู้ความเข้าใจเฉพาะ
ด้านท าให้งานออกมาขาด
ประสิทธิภาพ 

- จัดหาบุคลากรเพิ่มเติม โดย
พิจารณาในงานที่มีความ
จ าเป็นต่อองค์กร หรือเป็น
งานทีต่้องใช้ทักษะสูง 

- พัฒนาทักษะและ
ประสบการณ์ในงานที่ต้อง
ปฏิบัติ ในกรณีที่มีความ
จ าเป็นต้องปฏิบัติงานที่
ตนเองไม่มีความรู ้

 

- การปฏิบัติงานเปน็ไปด้วย 
ความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

 

5.2 บุคลากรขาด
จิตส านึก 

 

-  บุคลากรขาดความ
ร่วมมือในการปฏิบัติงาน 
ละเลยงานในหนา้ที่และ
งานของส่วนรวมขาด
จิตส านึกของการเป็น
บุคลากรของรัฐที่ด ี

- จัดอบรมเพื่อพัฒนา 
คุณธรรม และสร้าง
จิตส านึกในการเป็น
บุคลากรของรัฐที่ดีมี
คุณภาพ มีความเสียสละ
เพื่อส่วนร่วม 

- ด าเนินการทางวนิัยอย่าง
เฉียบขาด 

 
 
 

- บุคลากรของรัฐมีคุณภาพ 
- การท างานมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
การคาดการณ์แนวโน้มใน

อนาคต 
5.3 การบริหารประชาชน 
 

-  สถานที่ให้บริการประชาชนไม่
สะดวก เนื่องจากงานที่
เก่ียวข้องกับการบริการไม่อยู่ใน
จุดเดียวกัน 

- รวมหน่วยงานที่
เก่ียวข้องกับการบริการ
ประชาชนให้อยู่ใน
บริเวณเดียวกัน เพื่อ
สะดวกต่อการอ านวย
ความสะดวก 

 

- ประชาชนมีความพึงพอใจ
ต่อบริการขององค์กร 

6. ด้านบริการสาธารณะ    
6.1 การคมนาคมขนส่งไม่

สะดวก 
 

-  สภาพถนนเป็นหลุมเปน็บ่อ - ปรับปรุงหรือซ่อมแซม
ถนน 

- ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอลฟัลท์ติกคอนกรีต
หรือถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก 

- การก่อสร้างถนนลาดยาง
แอลฟัลท์ติกคอนกรีตที่ได้
มาตรฐานอยา่งน้อยปีละ 1 
เส้นทาง โดยเฉพาะทาง
หลักที่ประชาชนใช้เป็น
เส้นทางสัญจรหรือขนส่ง
พืชผลการเกษตร 

 
6.2 อุบัติเหตุบนท้องถนน

ตามทางแยก 
 

-  ถนนสายหลักและสายรอง 
โดยเฉพาะทางแยก ทางโค้งไม่
มีปูายจราจรแสดงท าให้เกิด
อุบัติเหตุ 

 
 
 

- ติดตั้งปาูยจราจร 
 

- อุบัติเหตุลดลง 

 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
การคาดการณ์แนวโน้มใน

อนาคต 
6.3 ไฟฟูาสาธารณะไม่

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ไม่มีไฟส่องสว่างริมถนน
โดยเฉพาะทางแยกทางโค้งใน
เขตชุมชน ก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่
น ามา ซึง่การสูญเสียชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

- ไม่มีไฟฟาูสาธารณะในบริเวณที่
เปลี่ยว ที่เปน็จุดอันตรายหรือ
บริเวณที่ตั้งทรัพย์สนิของทาง
ราชการก่อให้เกิดการลักทรัพย์
หรือก่ออาชญากรรม 

- ซ่อมแซมไฟฟูา
สาธารณะ 

- ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะให้เพิ่มข้ึน 
โดยเฉพาะที่เปลี่ยว จุด
เสี่ยงต่อการเกิด
อาชญากรรม 

 
 
 
 

- อุบัติเหตุลดลง 
- การลักทรัพย์สินของทาง

ราชการและโอกาสก่อ
อาชญากรรมลดลง 

- ไฟฟูาสาธารณะมีสภาพใช้
การได้ปกต ิ
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6.4 น้ าเพื่อการบริโภค
อุปโภค 

 

-  ระบบประปาไม่ครอบคลุมทกุ
หลังคาเรือน 

- เครื่องสูบน้ าชนิดใต้น้ า เกิดการ
ช ารุดเสียหายบ่อย 

- น้ าที่ใช้ในการอุปโภคบรโิภค
ไม่ได้มาตรฐาน มีสนิมมีกลิ่น
เหม็น 

- ขยายระบบประปาให้
ทั่วถึง 

- ดูแลรักษาเครื่องสูบน้ า
ชนิดใต้ดนิให้มีความ
พร้อมและอยู่ ในสภาพ
ดีเสมอ 

- จัดโครงการน้ าประปา
ดื่มได้โดยตดิตั้งเครื่อง
กรองน้ า 

- ประชาชนทุกครัวเรือนมี
น้ าประปาใช้อย่างพอเพียง 

- ประชาชนมีน้ าสะอาดไว้ใช้
เพื่อการอุปโภค บริโภค 

6.5 น้ าท่วมขังที่อยู่อาศัย
และพื้นทีท่ า
การเกษตร 

-  ไม่มีคลองระบายน้ า - ขุดลอกคลองระบายน้ า 
- วางท่อระบายน้ าทิ้ง 

- ปัญหาน้ าท่วมขังลดลง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัด 
ยุทธศาสตร์  (Strategy)  
4.1.1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
พันธกิจ 
 ส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษา  ศาสนา  ภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของต าบล 
เป้าประสงค์ 
 ระบบการศึกษา  ขนบธรรมเนียม  ภูมิปัญญา  ประเพณี  วัฒนธรรมอันดีของต าบลได้รับการ ส่งเสริม  
บริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 

1. ระบบการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพที่เพ่ิมข้ึน 
2. ขนบธรรมเนียม  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

 
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 

1.การพัฒนาสถานศึกษา และส่งเสริมระบบการศึกษา ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนนักเรียนที่ได้รับการส่งเสริม 
จัดการคุณภาพการศึกษา  

2.การพัฒนาส่งเสริมส่งเสริมการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและงานรัฐพิธี 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชานที่เข้าร่วมกิจกรรม
งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

3.การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการเผยแพร่คุณธรรม
ทางศาสนาและการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมประเพณี ประเพณี  ศาสนาและ
วัฒนธรรมท้องถิ่น  

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก    กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคม 
                                           คุณภาพอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา  
                                                                                และวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
พันธกิจ 
  1.สนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
  2. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
เป้าประสงค์ 
  ประชาชนในต าบลมีความอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
                ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในต าบลสระสระสี่มุมเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้ประชาชน จ านวนประชาชนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการประกอบ

อาชีพเสริม 
2.การพัฒนาอบรมฝึกอาชีพให้แก่ประชาชน จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม 

สนับสนุน พัฒนาอาชีพด้านเกษตร ประมงและปศุสัตว์   
3.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิต
ทางการเกษตรปลอดภัยจาก   สารพิษ ผลิตภัณฑ์
ชุมชน อุตสาหกรรม SML 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชาชนที่ได้รับ
ค าแนะน า  ส่งเสริมให้ความรู้เสริมสร้างคุณภาพชีวิต  

4.การพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชาชนที่ได้รับการ
ส่งเสริม สนับสนุนตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัด   
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคุณภาพ การเสริมสร้างความปลอดภัย และยกระดับมาตรฐานในการ
ผลิต การตลาด และส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 
       
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านบริการสาธารณะ 
พันธกิจ 
  1. จัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
  2. จัดให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค  บริโภคและการเกษตรอย่างเพียงพอ 
  3. ให้มีการบ ารุงรักษาท้ังทางบกและทางน้ า  
เป้าประสงค์ 
  ต าบลสระสี่มุมเป็นต าบลน่าอยู่  มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของการพัฒนาสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานภายในต าบล   

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.ก่อสร้าง  ปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาถนน  ท่อ
ระบายน้ า ขุดลอกคลอง  สะพาน และโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่จ าเป็น 

1.จ านวนถนน และท่อระบายน้ าที่เพ่ิมขึ้น 
2.จ านวนถนน ท่อระบายน้ า ฯลฯทีได้รับการ
บ ารุงรักษา 

2.ก่อสร้างและปรับปรุงระบบประปา   จ านวนระบบประปาที่ได้รับการก่อสร้าง /บ ารุงรักษา 
3.พัฒนาระบบไฟฟูาสาธารณะ จ านวนไฟฟูาสาธารณะภายในต าบลที่เพิ่มขึ้น 
4.การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุน การจัดท าผังเมือง  
รวม ผังเมืองเฉพาะ และปูองกัน การบุกรุกท่ี  
สาธารณประโยชน์      
 

ร้อยละการบุกรุกที่สาธารณประโยชน์ลดลง 

5.การพัฒนาแหล่งน้ า คูคลอง และระบบชลประทาน 
เพ่ืออุปโภค บริโภค   การเกษตร และอ่ืน ๆ                                
  

จ านวนแหล่งน้ า คูคลอง และระบบชลประทาน เพ่ือ
อุปโภค บริโภค   การเกษตร และอ่ืน ๆ ที่ได้รับการ
พัฒนา                                

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  กองช่าง 
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพ
อย่างยั่งยืน        
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
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ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาการสังคม 
พันธกิจ 
  1. ส่งเสริม  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
  2. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
  3. พัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
  4. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม 
เป้าประสงค์ 
  ประชาชนในต าบลมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนภายในต าบลสระสี่มุมเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่ได้รับการส่งเสริม  

เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น  
2.การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
  

ร้อยละการพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 

 3.การพัฒนาแก้ไข ปูองกัน และต่อต้านยาเสพติด  จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมที่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน   

4.การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม 
การสังคมสงเคราะห์  

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนเด็ก  สตรี  คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส  คนพิการและผู้ปุวยเอดส์ ที่ได้รับการ
สงเคราะห์ 

5.การพัฒนาการปูองกันและรักษาความสงบเรียบร้อย
ในบ้านเมือง และความ   ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน                                       
 

ร้อยละการพัฒนาการปูองกันและรักษาความสงบ
เรียบร้อยในบ้านเมือง และความ   ปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สิน                                       

6.การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานบรรเทา
สาธารณภัย จัดหาวัสดุ ครุภณัฑ์ อุปกรณ์ ฯลฯ                                         
ในการปูองกัน และบรรเทาสาธารณภัย และช่วยเหลือ
ผู้ประสบสาธารณภัย 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของจ านวนประชาชนที่ได้รับความ
ปลอดภัยในการด าเนินการปูองกันบรรเทาสาธารณภัย   

7.การพัฒนาการสร้างความสมานฉันท์ในสังคม จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมที่ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัด  กองการศึกษาฯ    
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพ
อย่างยั่งยืน 
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาด้านสังคม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจ 
  คุ้มครองดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เป้าประสงค์ 
  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบลสระสี่มุมได้รับการบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในต าบลสระสี่มุมได้รับการจัดการ ดูแล อนุรักษ์และฟ้ืนฟู
เพ่ิมข้ึน 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดล้อม                                           
 

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของกิจกรรมการส่งเสริม  อนุรักษ์  
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2.การพัฒนาบ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ าต่าง ๆ 
และการปูองกันน้ าท่วม  และน้ าเสีย                                          
 

ร้อยละการพัฒนาบ ารุงรักษาแม่น้ าล าคลอง แหล่งน้ า
ต่าง ๆ และการปูองกันน้ าท่วม  และน้ าเสีย                                          

3.การพัฒนาการดูแลรักษาที่สาธารณะ ร้อยละการพัฒนาการดูแลรักษาท่ีสาธารณะ 
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัด     
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด  ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความม่ันคงและสังคมคุณภาพ
อย่างยั่งยืน 
 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
พันธกิจ 
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาต าบล 
เป้าประสงค์ 
  1.ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมคิด ร่วมท า  แก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง  รวดเร็ว  ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์ 
  1.ชุมชนมีศักยภาพเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น 
  2.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์กรเพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1.การพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ  ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น                                       
ส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่แสดงออกในการมี
ส่วนร่วมในระบบการเมืองการปกครอง  

2.การพัฒนาส่งเสริมธรรมาภิบาลตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 การปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

ร้อยละการพัฒนาส่งเสริมธรรมาภิบาลตามพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 การปูองกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

3.การพัฒนาส่งเสริมสวัสดิการแก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ   ลูกจ้าง พนักงาน                                        

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   
 

4.การพัฒนาปรับปรุง และพัฒนาขีดความสามารถ 
และวัฒนธรรมการท างานของ บุคลากร               
 

ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา   
 

5.การพัฒนาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี่    สารสนเทศ เครื่องมือ
เครื่องใช้ อาคาร สถานที่ 

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนและผู้มาติดต่อราชการ
ที่พึงพอใจต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กร  

6.การพัฒนาส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการ
ท้องถิ่น 

จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของประชาชนที่แสดงออกในการมี
ส่วนร่วมในระบบการเมืองการปกครอง 

7.การพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนารายได้ ร้อยละท่ีเพ่ิมขึ้นของรายได้   
 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก  ส านักปลัด  กองการศึกษาฯ  กองช่าง  กองคลัง  
ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด     ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน การเสริมสร้างความมั่นคงและสังคม
คุณภาพอย่างยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1. การพัฒนาด้าน
การศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม 

1. บริการชุมชนและสังคม 1.1 การศึกษา 
1.2 การศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
1.3 เคหะและชุมชน 

กองการศึกษา ฯ 
กองการศึกษา ฯ 
 
กองการศึกษา ฯ 
 

ส านักปลดั 

2. การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

1. การเศรษฐกิจ 2.1 การเกษตร 
2.2 การสร้างความเข้มแข็งของ

ชุมชน 

ส านักปลดั 
ส านักปลดั 
 
 

ส านักปลดั 
ส านักงาน

เกษตรอ าเภอ 

3. การพัฒนาด้านบริการ
สาธารณะ 

1. บริการชุมชนและสังคม 
2. การเศรษฐกิจ 

3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 
3.2 เคหะและชุมชน 
 

กองช่าง 
กองช่าง 

ส านักปลดั/กรม
ส่งเสริมฯ/

อบจ./จังหวัด
นครปฐม 

4. การพัฒนาด้านสังคม 1. บริหารทั่วไป 
2. บริการชุมชนและสังคม 
 
 

4.1 สาธารณสุข 
4.2 งบกลาง 
4.3 การรักษาความสงบภายใน 
4.4 ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
4.5สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ส านักปลดั 
ส านักปลดั/กองช่าง 
ส านักปลดั 
กองการศึกษา ฯ 
 
ส านักปลดั 
 

ส านักปลดั/กรม
ส่งเสริมฯ/ 

5. การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

1. บริการชุมชนและสังคม 
 
 
 

4.1 เคหะและชุมชน  
 

ส านักปลดั/กอง
คลัง/กองช่าง  
 

ส านักปลดั 

6. การพัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ 

1. บริหารทั่วไป 
2. บริการชุมชนและสังคม 
3. การด าเนินงานอ่ืน 
 

5.1 บริหารงานท่ัวไป 
5.2 สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5.3 งบกลาง 

ส านักงานปลัด/กอง
คลัง/ 
กองช่าง/กอง
การศึกษาฯ 
 

ส านักงานปลัด 
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ส่วนที่ 4 

การติดตามและประเมนิผล 
*************************** 

 การบริหารงานที่ประสบความส าเร็จนั้น ส่วนหนึ่งมาจากการน านวัตกรรม (Innovation) และกระบวนการ
บริหารใหม่ ๆ มาประยุกต์ใช้ในองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์และปูาหมายที่ก าหนดไว้ การติดตาม และประเมินผลก็
เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารงาน ซึ่งมีหลักส าคัญ คือ การติดตามความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานและ
ประเมินผลความส าเร็จของงาน อันจะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกันให้บรรลุ เปูาหมาย จึงต้องมีการติดตาม
และประเมินผล เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการด าเนินงานขององค์กรว่าอยู่ในระดับใด เหมาะสมหรือ
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 กระบวนการของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) มีองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ การวางแผน 
(Planning) การน าแผนไปปฏิบัติ (Implementation) และการติดตามประเมินผล (Monitor and Evaluation) 
ฉะนั้นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ สามารถด าเนินการได้ ดังนี้  

 1.ติดตามและประเมินผลกระบวนการ (Process) จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยตรวจสอบกระบวนการ
ด าเนินการว่าเป็นไปตามวิธีการและขั้นตอนที่ก าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ..2561 และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ 
มท. 0810.3/     เป็นกรอบในการปฏิบัติงานติดตามและประเมินผล  

 

 2.ติดตามประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน ต่อการด าเนินงานตามนโยบายขององค์การบริหารส่วน
ต าบล เป็นการประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยออกแบบส ารวจความพึงพอใจ ของ
ประชาชน 

 4.2 การติดตามและประเมินโครงการ 

 เป็นการประเมินผลที่ช่วยให้ทราบถึงความต้องก้าวหน้าในการด าเนินงานว่าแผนงานหรือโครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ มีผลส าเร็จมากน้อย 
เพียงใด เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเปูาหมาย หากมีความล่าช้ามีสาเหตุมาจากอะไร สมควรที่จะได้รับการแก้ไขด้วยวิธีการ
ใด เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเปูาหมายที่ก าหนดไว้ และยังเป็นเครื่องมือชี้วัด ประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ โดยมีประเด็นในการติดตามประเมินผล คือ 
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 1.การติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน โดยมีตัวชี้วัดเชิงปริมาณ คุณภาพ ความพึงพอใจ และขั้นตอน
การด าเนินงาน ซึ่งผู้รับผิดชอบโครงการจะเป็นผู้ก ากับตัวชี้วัด 

 2.การเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการด าเนินงานประจ าปี และเพ่ิมเติม 

 ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม จ าน าข้อมูลที่ได้จากการติดตาม และประเมินผลโครงการมาใช้ใน
การปรับปรุงกระบวนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ และเปูาหมายที่ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ให้สามารถตอบสนอง และแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนเป็นสิ่งส าคัญ 

 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 

 1.ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 2 ประเภท คือ 

      1.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

      1.2 แผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 

 2.ประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 3.ศึกษาความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

 เกณฑ์มาตรฐานตัวชี้วัด 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) และตัวชี้วัด 
(Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐาน และเป็นที่ยอมรับ โดยใช้
เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัด ดังนี้ 

เกณฑ์มาตรฐาน (Standard Criteria) ตัวชี้วัด (Indicators) ตัวแปร (Attributes) 

สัมฤทธิผลและการบรรลุ วัตถุประสงค์
ของโครงการ 

ผลผลิต ผลลัพธ ์ ผลต่างระหว่างจ านวนโครงการที่แล้ว
เสร็จกับจ านวนโครงการทั้งหมด 

การตอบสนองความต้องการของ
ประชาชน 

ระดับความพึงพอใจ สัดส่วนของประชาชน กลุ่มเปูาหมาย
ที่พึงพอใจ และไม่พอใจ ผลสะท้อน
กลับ 

 

 ระบบการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม หน้า 54 
 

 การวางระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมมุติฐานว่าระบบติดตาม
และประเมินผลไม่อาจแยกตัวเองออกจากระบบการบริหารแผนทั้งหมด  
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ส่วนที่ ๔ 
 
 

 
 
 
 

 

 

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้
ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าท่ีในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล  แผนพัฒนา
หมู่บ้านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ร่วมกับคณะกรรมการ
พัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด  ร่วมกันจัดท า  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และเพื่อให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนา
จังหวัด  แผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู้การจัดท างบประมาณ ที่มี
ประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

ดังนั้น  องค์กรปกครองส่าวนท้องถิ่น  จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพื่อน าไปสู่การ  บูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   
จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  
๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ ซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ 
๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ดังนี้     

 

 

แนวทางการ... 

การติดตามและประเมนิผล 

๔.๑  การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
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 แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน์ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๖  เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 

(๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของ
ปุาไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 
 

(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกบัจ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค์เคราะห ์

(๒)  

(๔) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การ
ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การประศสุัตว์ 
การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย/์กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจ าปี ภูมปิัญญาท้องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ปุาไม้ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้
ข้อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคดิ ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ รว่มตรวจสอบ 
ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ไข
ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๓)  

 
 
 
 

ประเด็น... 
 
 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 

(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องยุทธศาสตรจ์ังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถงึความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 
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(๒) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช้ผลของ
การบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ 
กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยู่ท่ัวไป เป็นต้น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะหส์ิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภมูิศาสตร์ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ีมผีลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อ
การด าเนินงานได้แก่ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity 

(โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์

๓.๑ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี  สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 

๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล้องกับแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  

 
ประเด็น... 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

๓.๔ วสิัยทัศน ์
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ์ 

 
 
๓.๖ เปูาประสงค์ของ
แต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร์(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 

วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสัมพันธ์กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหนา้ที่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

(๕)  

เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนนุต่อกลยุทธ์
ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใด (๕)  
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๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเปูาประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่
การท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกล่าว 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

๔.๒  การติดตาม... 

 

 

 

 

 

ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จะต้องมีการติดตาม
และประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่นเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย  รายละเอียดแนวทาง
การพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด  ท่ี มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้     

 

 

 

 

๔.๒  การติดตามและประเมินผลโครงการขององคก์รปกครองสวนท้องถิ่น 
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แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  ก าหนดวัตถุประสงคส์อดคล้องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

            สังคมแห่งชาติ 
(๕) 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคลอ้งกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร้างให้ประเทศชาตมิั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลคาดว่าที่จะไดร้ับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
 
 
 

แนวทาง... 
แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจดัท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 

และ Trend ปัจจัยและสถานการณก์ารเปลีย่นแปลงท่ีมผีลต่อการพัฒนา อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขต่างๆ เพือ่น ามาใช้วัดผลในเชิงปรมิาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานตา่งๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองว่าเป็นไปตามที่
ตั้งเปูาหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ีด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไวเ้ท่าไร 
จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการไดม้ีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ท่ีได้
ก าหนดไว ้

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง

๑๐  
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ปริมาณ (Qualitative) 
๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอา
เทคนิคๆ มาใช้เพื่อวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการใน
พื้นที่น้ันๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจ
หน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้
ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัตริาชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค์  และเปูาหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดร้ับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

๒) วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ มคีวามสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท า
โครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand/ 

Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
มีพิ้นท่ีติดต่อกัน 

๒) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ท่ีสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั 

๑๐  

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 
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๕. โครงการพัฒนา 

๕.๑ ความชัดเจนของ
ช่ือโครงการ 

 
 
๕.๒ ก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับโครงการ 

๕.๓ เปูาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
ชัดเจนน าไปสู่การตั้ง
งบประมาณได้ถูกต้อง 

๕.๔ โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี 
 
 
๕.๕ เปูาหมาย (ผลผลติ
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาต ิ
 
 
 
 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 
เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงคส์นองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อใหก้ารพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ช่ือโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้ว
เข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

๖๐ 
(๕) 

 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตผุล วิธีการด าเนินงาน
ต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มคีวามเป็นไปได้ชัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

(๕)  

สภาพที่อยากให้เกดิขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน 
สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเปาูหมายคืออะไร มผีลผลติอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย 
พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน 
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมือ่ไร ใครคือกลุม่เปูาหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุม่ ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเปาูหมายหลายหลัก ใคร
คือกลุ่มเปูาหมายรอง 

(๕)  

โครงการสอดคล้องกับ (๑) ความมั่นคง (๒) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(๓) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (๕) การสรา้งการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) การปรับสมดลุและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อใหเ้กิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

(๕)  

โครงการมคีวามสอดคล้องแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตฉิบับท่ี ๑๒ โดย 
(๑) ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางพัฒนา (๓) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (๔) ยดึเปูาหมายอนาคตประเทศไทย ๒๕๗๙ 
(๕) ยึดหลักการน าไปสู่ปฏิบัติให้เกดิผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (๑) การยกระดับ
ศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายไดสู้ง (๒) การ
พัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏริูประบบเพื่อสร้างสังคมสงูวัยอย่างมี
คุณภาพ (๓) การลดความเลื่อมล้ าทางสังคม (๔) การรองรับการเช่ือมโยงภูมภิาค
และความเป็นเมือง (๕) การสรา้งความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๖) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

(๕)  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม หน้า 63 
 

  



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม หน้า 64 
 

ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

๕.๗ โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

 

 

 

๕.๘ โครงการแกไ้ข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้
ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลัก
ประชารัฐ 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล้องกับเปาูหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ Value-

Based Economy หรือเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนด้วยนวตักรรม ท าน้อย ไดม้าก เช่น (๑) 
เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภณัฑ์ไปสูส่ินค้าเชิงนวัตกรรม (๒) เปลี่ยนจากการ
ขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วนเทคโนโลยี ความคิด
สร้างสรรค์และนวตักรรม (๓) เปลีย่นจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้น
ภาคบริการมากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวจิัยและพัฒนาแล้วต่อยอดความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น ด้านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

(๕) ๕ 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่
ได้ก าเนดิขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพฒันาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนา
จังหวัด ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดสว่นหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนา
ท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตรจ์ังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕) ๕ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเอง
หรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชน
ต้องการเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความมัน่คง มั่งคั่ง ยั่งยืน 
เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้วด้วยการพฒันาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

(๕) ๕ 

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ ๕ ประการในการจัดท า
โครงการได้แก่ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมีประสิทธิภาพ (Effciency) 
(๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

(๕) ๕ 

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ์ 

(๕) ๕ 
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ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๕.๑๑ มีการก าหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และผลที่คาดวา่จะได้รับ 

 

๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

มีการก าหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได้ 
(measurable)  ใ ช้บอกประสิทธิผล ( effectiveness)  ใ ช้บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์ คาดว่าจะ
ได้รับ) 

(๕)  

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตาม
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความส าเร็จได้ (๓) ระบุสิ่งที่ต้องการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได้ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (๕) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเปูาหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดใน
การแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ก่อให้เกิดประโยชน์และสามารถตอบสนองความต้องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุ
โครงการในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของท้องถิ่น  เป็นการติดตามผลการน ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่าเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  อย่างไร  ซึ่งสามารถวัดผลได้ทั้งเชิงสถิติต่างๆ ตาราง กราฟ และ
การพรรณนา ดังนี ้

 

(๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  (๑.๑)  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
          -  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ  มีดังนี้ 

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) 
ได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   

ยุทธศาสตร์ อปท.  
ในเขตจังหวัด 

๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๔ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

๑. ด้านการบริหาร
ราชการให้มี
ประสิทธิภาพ
คุณภาพตาม
หลักธรรมมาภิบาล 

        

  

๒. ด้านการลด
ความเหลื่อมล้ าทาง
สังคมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต
ประชาชน 

        

  

๓.  ด้านการพัฒนา
ด้านการเกษตร 
เศรษฐกิจ 
อุตสาหกรรม 

        

  

๔.  ด้านการพัฒนา
ด้านทรัพยากรและ
สิ่งแวดล้อม 

        
  

รวม           

   

สรุปรายงานผลการด าเนินการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................... 

๔.๓  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
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ล าดับ
ที ่

รายการ โครงการ งบประมาณ โครงการที่สามารถด าเนินการได้ (.......... โครงการ) 
คิดเป็นร้อยละ
ของแผนพัฒนา

ท้องถิ่นสี่ป ี

คิดเป็นร้อยละ
ของแผนการ
ด าเนินงาน 

คิดเป็นร้อยละ
ของข้อบัญญัติ+ 

เงินสะสม 
๑ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น     

   

๒ ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ   
๓ จากเงินสะสม   
๔ จัดท าแผนการด าเนินงาน 

- ข้อบัญญัติ = .......... +  
- เงินสะสม  = .......... 

  

๕ สามารถด าเนินการได ้
- ข้อบัญญัติ = ......... + 

- เงินสะสม = .......... 

  

 
      (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม   

โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

(๑)  ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  อันได้แก่  ภัยแล้ง  วาตะภัย  น้ า
ท่วม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  แนวทางการแก้ไข คือ
พิจารณาวางแผนการด าเนินการปูองกัน  ก่อนเกิดเหตุ  ระหว่างเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  กิจกรรม การให้ความ
ช่วยเหลือต่างๆ  จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อสามารถด าเนินการได้ทันท่วงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว์  ที่ส่งผลอันตราย หรือคร่าต่อชีวิตประชาชน  และ
สัตว์ต่างๆ ในต าบล  ซึ่งได้แก่  โรคไข้หวัดใหญ่  ไข้หวัดนก  โรคมือ เท้า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ้า  แนวทางการแก้ไข
ปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ์  รณรงค์การปูองกัน  ลงพ้ืนท่ีระงับการเกิดโรคระบาด  การท าลาย  การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได้น้อย  การศึกษาต่ า  ประชาชนในต าบลยังมีคนรายไดน้้อย มีหนี้สินเยอะ  
ไม่เพียงพอในการด ารงชีวิต  ค่าครองชีพสูง  แนวทางการแก้ไขปัญหา  ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิตการประกอบอาชีพ  

๔.๔  ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นใน
อนาคต 



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม หน้า 69 
 

ช่วยเหลือประชาชนซ่อมแซมบ้านคนจน  ผู้มีรายได้น้อย  ส่งเสริมด้านการศึกษาโดยการจัดบริการสาธารณด้านการศึกษา การจัดตั้ง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้กับเด็กนักเรียน  จ้างเด็กนักเรียนในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อมีรายได้   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในต าบล  ในพ้ืนท่ียังไม่พบว่ามีการค้ายาเสพติด และยังไม่พบรายงานว่ามีผู้ติดยา
เสพติด แต่เพื่อเป็นการปูองกัน  มีแนวทางการปูองกัน  โดยการลงพื้นที่ค้นหา  การรณรงค์ปูองกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้
ทราบถึงโทษของยาเสพติด  

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในต าบล  เนื่องจาก ในต าบลด้านโครงสร้างพื้นฐาน เส้นทาง
การคมนาคมบางหมู่บ้านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ช่วงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบ่อ เกิดปัญหาในการสัญจรไปมาของประชาชน 
เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมล่าช้า แนวทางการแก้ไข  จัดท าแผนงาน โครงการก้อสร้างถนนในเส้นทางส าคัญ  พิจารณา
เสนอสนับสนุนจากหน่วยงานอ่ืน   

(๒)  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
   (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการส ารวจข้อมูล การลงพื้นที่ในต าบล จะเห็นว่าประชาชนยังมีปัญหาที่จะต้อง
ด าเนินการแก้ไขอยู่มาก ดังนี้  ด้านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การศาสนาศิลปวัฒนธรรม   
ประเพณี  กีฬา  สถานที่ผ่อนหย่อนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนาอาชีพ  เส้นทางคมนาคม
ขนส่ง/ไฟฟูา/น้ าประปา/แหล่งน้ าเพื่ออุปโภค – บริโภค  ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม  ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด้าน
ต่างๆ ประชาชนไม่สามารถแก้ไขปัญหาเองได้จึงต้องเสนอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแก้ไข ท าให้มีการเสนอโครงการเข้ามาเป็น
จ านวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นมีจ ากัดไม่เพียงพอต่อการจัดการได้ 
   (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข้อสังเกตดังกล่าว  มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาต่างๆ  ดังนี้  ปัญหา
ต่างๆ ท่ีถูกเสนอมายังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น ควรน ามาพิจารณาจัดล าดับความส าคัญโดยประชาคมท้องถิ่น  ซึ่งมีหลายภาค
ส่วน  ประกอบไปด้วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ผู้น าหมู่บ้าน  ตัวแทนส่วนราชการ  
รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ประชาชนทั่วไป ร่วมกันพิจารณาจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  และพิจารณาบรรจุเข้า
แผนพัฒนาท่องถิ่นต่อไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่น 

(๒.๓)  ผลจาก... 
 
   (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แก้ไขปัญหา
ให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด้าน  มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหา
ที่จะต้องแก้ไขต่อไป  ไม่ว่าจะเป็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ยังมีการเผาหญ้า อ้อย ตอข้าวในช่วงเวลาเก็บเกี่ยว  การเลี้ยงสัตว์ วัว  ควาย หมู  
ที่ส่งกลิ่นเหม็นร าคาญ  การพนันที่ยังมีในพื้นที่  เส้นทางคมนาคมยังไม่ครบ  ผลการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีที่ผ่าน
มา สรุปได้ดังนี้ 
 

  

ล าดับที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 

๑ โครงการจดัท าทะเบียนแผนท่ีภาษีและทะเบยีนทรัพยส์ินต าบลวังโพธ์ิ 198,000.00 

๒ โครงการวัน  อปพร.  (22  มีนาคม  ของทุกปี) 10,000.00 

๓ โครงการเสรมิสร้างความรู้เกี่ยวกับอัคคีภัยและการปูองกันอัคคีภยัแกป่ระชาชน 29,700.00 

๔ โครงการอบรมรณรงค์ปูองกันปราบปรามยาเสพตดิ 2,350.00 

๕ โครงการตั้งจุดตรวจและบริการประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล 6,600.00 
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สงกรานต ์

๖ จัดซื้อสญัญาณไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย ์ 90,000.00 

๗ โครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาช่วงปิดภาคเรียน 35,800.00 

๘ โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 246,600.00 

๙ โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 8,500.00 

๑๐ โครงการโรงเรยีนผูสู้งอาย ุ 20,000.00 

๑๑ โครงการปูองกันและแก้ไขปญัหาความรุนแรงต่อเด็กสตรีและบุคคลในครอบครัว 19,820.00 

๑๒ โครงการฝึกทักษะอาชีพให้กับประชาชน 30,000.00 

๑๓ โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่เพิ่มประสิทธิภาพให้กับผู้น าชุมชนและประชาชน 250,000.00 

๑๔ โครงการจดัการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านยาเสพติด ต าบลวังโพธ์ิ 119,856.00 

๑๕ โครงการวันปีใหมไ่ทยผู้สูงวัยช่ืนบาน 36,000.00 

๑๖ โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 16,200.00 
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ล าดับที ่ โครงการ 
งบประมาณ 

ที่ด าเนินการ 

๑๗ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านห้วยชงโค ม.1 สายไปวัดบ้านห้วยชงโค 400,000.00 

๑๘ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากสี่แยกถนนด าไปสายบ้านนายสมาน  หวัง
แอบกลาง  ม.2 บ้านวังโพธิ ์

255,000.00 

๑๙ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายเฉลมิ ไปศาลปูุตา  ม.4 บ้านโนน
ทองหลาง 

359,000.00 

๒๐ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังแร ่ ม.5 68,000.00 

๒๑ โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังท่ีช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อภายในเขตบ้านนา ม.3 420,000.00 

๒๒ โครงการก าจดัวัชพืชในแหล่งน้ าสาธารณะ 13,800.00 

๒๓ โครงการปลูกปุาเฉลิมพระเกียรต ิ 15,385.00 

๒๔ โครงการรณรงค์และส่งเสริมการคดัแยกขยะที่ต้นทาง 9,970.00 

    

 

     

************************************ 
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4.1 การศึกษา 
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตความรับผิดชอบ 

สังกัด ท้องถิ่น สพฐ รวม 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2  2 
ระดับก่อนศึกษา 2   
1.จ านวนโรงเรียน - 3 3 
2.จ านวนห้องเรียน    
3.จ านวนนักเรียน    
4.จ านวน ครู อาจารย์    
ระดับประถมศึกษา    
1.จ านวนโรงเรียน  3 3 
2.จ านวนห้องเรียน  18 18 
3.จ านวนนักเรียน  445 445 
4.จ านวน ครู อาจารย์  30 30 
 

 

 

 4.2 สาธารณสุข 

 1.โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่  
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลสระสี่มุม  เตียงคนไข้   เตียง 
 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหนองพงกลาง   เตียงคนไข้    เตียง 
 2.คลีนิคเอกชน   จ านวน  2  แห่ง 
 3. ศูนย์บริการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลทุกแห่ง  ทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่ 
      - แพทย์ 
      - ทันตแพทย์ 
      - พยาบาล 
      - เภสัชกร 
      - เจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ 
      - เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
      - พนักงานอนามัย 
      - นักวิชาการสุขภิบาล 
      - อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
 4.3 อาชญากรรม 
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 4.4 ยาเสพติด 

 

 

 4.5 การสังคมสงเคราะห์ 

 ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม  อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีผู้ที่ได้รับการสังคม
สงเคราะห์ต่าง ๆ  ดังนี้.- 

(4) ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ านวน 1,343  คน 
(5) ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้พิการ จ านวน 219  คน 
(6) ผู้มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ จ านวน            3  คน 

 
ที่มา  :  ส่วนสวัสดิการสังคม (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

 

 

 

 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 

 5.2 การไฟฟ้า 

 

 5.3 การประปา 

 

 5.4 โทรศัพท์ 

 

6. ระบบเศรษฐกิจ 
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 6.1 การเกษตร 

 6.2 การประมง 

 6.3 การปศุสัตว์ 
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