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บทที่ 1 
บทนํา 
 

แผนเป็นเครื่องมือสําคัญของผู้บริหาร  ท่ีใช้เป็นกรอบและแนวทางการบริหารงานของท้องถ่ิน
ให้มีความคล่องตัว  สอดคล้องกันศักยภาพของท้องถ่ิน  สามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของคณะผู้บริหาร  ยุทธศาสตร์การพัฒนา
อําเภอ   ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  นโยบายรัฐบาล  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ซึ่งตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548  ได้
กําหนดประเภทของแผนพัฒนาท้องถ่ินไว้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดําเนินการจัดทําเป็น  3  ประเภท  คือ  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และแผนการดําเนินงาน 
  

1.1 ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี 

  แผนพัฒนาสามปี  เป็นการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ  มีความสัมพันธ์
ใกล้ชิดกับงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  โดยใช้การวางแผนพัฒนาเป็นเครื่องมือในการนําโครงการ/กิจกรรม
จากแผนพัฒนาสามปีไปจัดทํางบประมาณรายจ่ายด้วยความรอบคอบ  และผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

  แผนพัฒนาสามปี  หมายถึง  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดโครงการพัฒนาท่ีจัดทําข้ึน
สําหรับปีงบประมาณแต่ละปี  ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปี  โดยมีการ
ทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี 

 

1.2    วัตถุประสงค์ของการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

1. เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการวางแผนในการพัฒนาเพ่ือเป็นแนวทางในการนําโครงการ/
กิจกรรมไปจัดทําเป็นงบประมาณรายจ่าย 

2. เพ่ือความรอบคอบและคุ้มค่า  และให้สอดคล้องกับแผนทุกระดับ 
3. เพ่ือให้สามารถนําไปสู่การแก้ไขปัญหาและสนองตอบความต้องการของประชาชนในท้องถ่ินได้

อย่างแท้จริง 
 

1.3    ข้ันตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

 การจัดทําแผนพัฒนาสามปี  ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ.2548  โดยมีข้ันตอนดําเนินการดังนี้ 

1) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินประชุมร่วมกับประชาคมท้องถ่ิน  กําหนดประเด็น
หลักการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  
รวมท้ังสอดคล้องกับปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยให้นําข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาจาก
หน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา
ปัญหา  ความต้องการ  และข้อมูลนํามาจัดทําร่างแผนพัฒนาสามปี  แล้วเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
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3) คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินพิจารณาร่างแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 
4) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติร่างแผนพัฒนาสามปี และประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี

สําหรับองค์การบริหารส่วนตําบลให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอร่างแผนพัฒนาสามปีต่อสภาท้องถ่ินองค์การบริหาร
ส่วนตําบล เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถ่ินจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี
ต่อไป 
 

1.2    ประโยชนข์องการจัดทําแผนพัฒนาสามปี 

  การจัดทําแผนพัฒนาสามปี  เป็นเครื่องมือท่ีช่วยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้พิจารณา
อย่างรอบคอบให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างแนวทางการดําเนินงานต่างๆ ท่ีอาจจะมีความเชื่อมโยงและ
ส่งผลท้ังในเชิงสนับสนุนและเป็นอุปสรรคต่อกัน  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนํามาตัดสินใจกําหนดแนว
ทางการดําเนนิงาน  และใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ  เพ่ือให้เกิดประโยชน์
สาธารณะสูงสุด
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 บทที่ 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมา 

 
 

2.1   การสรุปสถานการณพ์ัฒนาด้วยเทคนิค  SWOT Analysis  (จุดอ่อน  จุดแข็ง  โอกาส  และ
อุปสรรค) 

 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจํากัดอันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถ่ิน  อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพ่ือพิจารณาศักยภาพการพัฒนา
ของแต่ละยุทธศาสตร์   ดังนี ้

 

ปัจจัยภายใน   
การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength  :  S) 
1. มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการดีพอสมควร 
2. มีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวก  ครอบคลุมท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ีหมู่บ้าน   
3. การเมืองมีความเข้มแข็ง  มีการประสานงานกับอําเภอและจังหวัดได้อย่างด ี
4. ประชาชนมีความสนใจการเมืองพอสมควร 
5. ผู้นําท้องถ่ินมีบทบาทต่อการพัฒนาท้องถ่ินมาก 
6. เจ้าหน้าท่ีเข้าใจบทบาท  หน้าท่ีของตนเองในการวางแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
7. การทํางานในองค์การบริหารส่วนตําบลมีลักษณะร่วมมือกันดี  ทํางานเป็นทีม 
8. ประชาชนมีการรักษาภูมิปัญญาชาวบ้าน  รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินเป็นอย่างด ี
 

การวิเคราะห์จุดอ่อน (Weakness  :  W) 
1. ประชาชนบางส่วนขาดการตื่นตัว  และให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถ่ินน้อย 
2. งบประมาณมีจํานวนจํากัด  ไม่สามารถพัฒนาท้องถ่ินได้ตามความต้องการของประชาชนได้อย่าง

ครอบคลุมและท่ัวถึง 
3. มีการแทรกแซงทางการเมือง  จนทําให้การพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่เป็นระบบและไม่กระจาย

ครอบคลุมตามความต้องการ 
4. ประชาชนขาดความสามัคคีและการรวมกลุ่ม  เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5. ไม่มีแหล่งท่องเท่ียว  และไม่เป็นเมืองผ่าน  และไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 
6. มีพ้ืนท่ีน้อย  ขาดสถานท่ีนันทนาการ   เช่น  สวนสาธารณะ  สวนสุขภาพ  สานกีฬา   สนามกีฬา

ในพ้ืนท่ี 
7. ยังขาดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ท่ีทันสมัยท่ีจะบริหารจัดการในพ้ืนท่ี 
8. มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย  ทําให้ไม่มีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
9. บุคลากรในหน่วยงานมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานท่ีเพ่ิมมากข้ึน 
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ปัจจัยภายนอก 
การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity  :  O) 
1. อยู่ในจังหวัดท่ีมีชื่อเสียงท่ีเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว  อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมและ

เกษตรกรรม 
2. เป็นเมืองท่ีสงบ  ประชาชนมีความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย  ปราศจากเหตุการณ์รุนแรง 
3. เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีขนาดเล็ก  เหมาะสมแก่การพัฒนา 
4. ประชาชนในท้องถ่ินมีศักยภาพสูง  สามารถพ่ึงพาตนเองได ้
5. มีการสร้างเครือข่ายการติดตามและประเมินผลท้องถ่ิน  เพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านต่างๆ 
6. นโยบายการกระจายอํานาจของรัฐบาล  ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและ

สังคม 
7. มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ทําให้เป็นการร่วมดําเนินงานในเชงิบูรณาการร่วมกัน 
 
 

การวิเคราะห์อุปสรรค (Threat  :  T) 
1. อบต. มีรายได้จํากัด  งบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาไม่เพียงพอ  ยังต้องขอรับการสนับสนุนจาก

ส่วนกลางและหน่วยงานอ่ืน 
2. สภาพเศรษฐกิจตกต่ํา  ทําให้การจัดเก็บรายได้มีน้อย 
3. ประชาชนยังขาดระเบียบวินัยและขาดความร่วมมือ  ทําให้ยากแก่การพัฒนา 
4. ยังไม่มีความพร้อมท่ีจะรับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง 
5. ขาดข้อมูลท่ีจําเป็นสําหรับการพัฒนาท้องถ่ิน  ยังกระจัดกระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ  
6. ขาดการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อมูล  และความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ 
7. ประชาชนยังไม่เข้าถึงระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
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2.2   การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงปริมาณ 

 

ยุทธศาสตร ์

จํานวนโครงการ 
ตามแผนพัฒนาสามป ี

จํานวนโครงการ 
ตามแผนดําเนนิงาน 

จํานวนโครงการ 
ทีด่ําเนนิการแล้วเสร็จ 

จํานวนโครงการที่อยู่
ระหว่างดําเนนิการ/ขอ

อนุมัตกินัเงิน 

จํานวนโครงการที่ไม่ได้
ดําเนนิการหรือยกเลิก 

 
จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน/สาธารณูปโภค 

44 21,410,373 14 7,023,960 2 2.50 8 10.00 2 2.50 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่
เศรษฐกิจพอเพียง 

34 12,318,000 34 1,135,000 11 13.75 - - 11 13.75 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร/
อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 

12 1,680,000 4 110,000 - - - - - - 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

8 695,000 22 7,245,400 - - - - - - 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์/พื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

3 250,000 1 20,000 - - - - 1 1.25 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

28 10,790,000 20 3,564,000 10 12.50 - - 4 5.00 

รวม 129 47,143,373 77 19,098,360 54 67.50 8 10.00 18 22.50 
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2.3   การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ 
2.3.1  รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการแล ้วเสร็จ 

 
ยุทธศาสตร ์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบตามข้อบญัญตั ิ

(หลังโอนเพิ่ม/ลด) 
งบทีด่ําเนนิการ หน่วยดําเนนิการ 

1.ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน/
สาธารณูปโภค 

1. โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  สาย
บ้านนายสุนทร  หมู่ท่ี 9 

123,000 80,659.00 ส่วนโยธา 

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายวาน  หมู่ท่ี 4 

667,000 665,000.00 ส่วนโยธา 

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
บ้านนายวิมูล  เหลืองอ่อน  หมู่ท่ี 
7 

151,200 141,000.00 ส่วนโยธา 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย
เข้าระบบประปา  หมู่ท่ี 8 

179,200 179}000.00 ส่วนโยธา 

5. โครงการวางท่อระบายนํ้า  สาย
บ้านนางสมบูรณ์  หมู่ท่ี 5 

120,000 119,500.00 ส่วนโยธา 

6. โครงการวางท่อระบายนํ้า  สาย
บ้านนายสมจิตร ตีหล้า  หมู่ท่ี 7 

109,000 109,000.00 ส่วนโยธา 

7. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
ตามโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรง
ตํ่า  หมู่ท่ี 2, 6, 8, 10 

540,000 538,438.00 ส่วนโยธา 

8. อุดหนุนระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ท่ี 2 , 9 

100,000 100,000.00 ส่วนโยธา 

9. ค่าติดต้ังประตูม้วน  ระบบมือดึง 21,150 19,700.00 ส่วนโยธา 
2.  ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต คู่เศรษฐกิจ
พอเพยีง 

10. โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 70,000 65,970.00 ส่วนการศึกษาฯ 
11. โครงการสงเคราะห์เด็กด้อย

โอกาสทางการศึกษา 
90,000 90,000.00 ส่วนการศึกษาฯ 

12. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)  สําหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท่ีได้รับการถ่ายโอนจาก พช., 
สปช. และสังกัด อปท. 

924,000 654,374.68 ส่วนการศึกษาฯ 

 13. ค่าอาหารเสริม (นม) 1,639,400 1,593,521.40 ส่วนการศึกษาฯ 
 14. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ

บริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)   

2,892,000 2,400,000.00 ส่วนการศึกษาฯ 

 15. โครงการป้องกันโรคติดต่อตาม
ฤดูกาล 

7,000 7,000.00 ส่วนสาธารณสุขฯ 

 16. โครงการสงเคราะห์และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอาย ุ

100,000 98,000.00 สํานักงานปลัด 

 17. โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าท่ี 

100,000 12,279.00 สํานักงานปลัด 

 18. โครงการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยของ อปพร. 

209,200 209,200.00 สํานักงานปลัด 
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ยุทธศาสตร ์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบตามข้อบญัญตั ิ
(หลังโอนเพิ่ม/ลด) 

งบทีด่ําเนนิการ หน่วยดําเนนิการ 

2.  ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิต คู่เศรษฐกิจ
พอเพยีง (ต่อ) 

19. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์ 

50,000 49,779.00 สํานักงานปลัด 

20. โครงการส่งเสริมการประชุม
ประชาคมเพ่ือสนับสนุนการทํา
แผนพัฒนา อบต. และแผนชุมชน 

40,000 30,400.00 สํานักงานปลัด 

21. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

13,000 12,080.00 สํานักงานปลัด 

22. โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพ
ติด 

239,000 238,843.00 สํานักงานปลัด 

23. สมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ 

150,000 150,000 สํานักงานปลัด 

24. อุดหนุนศูนย์อํานวยความ
ปลอดภัยอําเภอพนัสนิคม  ใน
การดําเนินการรณรงค์ป้องกัน
อุบัติเหตุและอุบัติภัยบนท้องถนน 

10,000 10,000 สํานักงานปลัด 

25. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ
พนัสนิคม  โครงการป้องกันโรค
เอดส์และช่วยเหลือผู้ป่วยโรค
เอดส์  และผู้ติดเชื้อ H.I.V. 
อําเภอพนัสนิคม 

5,000 5,000 สํานักงานปลัด 

26. อุดหนุน อสม.ตําบลสระส่ีเหล่ียม  
ตามโครงการพัฒนาสาธารณสุข
มูลฐานตําบลสระส่ีเหล่ียม 

165,000 165,000 สํานักงานปลัด 

27. อุดหนุนศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอําเภอพนัส
นิคม  ตามโครงการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

30,000 30,000 สํานักงานปลัด 

 28. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ
พนัสนิคม  ตามโครงการส่งเสริม
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 

10,000 10,000 สํานักงานปลัด 

29. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ
พนัสนิคม  ตามโครงการส่งเสริม
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

10,000 10,000 สํานักงานปลัด 

30. อุดหนุนศูนย์อํานวยการพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
ชลบุรี  ตามโครงการเพ่ิม
ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

20,000 20,000 สํานักงานปลัด 

 31. อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ประจํา
หมู่บ้าน  หมู่ท่ี 1 – 11 

110,000 110,000 สํานักงานปลัด 

 32. อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตําบลสระ
ส่ีเหล่ียม 

20,000 20,000 สํานักงานปลัด 
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ยุทธศาสตร ์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบตามข้อบญัญตั ิ
(หลังโอนเพิ่ม/ลด) 

งบทีด่ําเนนิการ หน่วยดําเนนิการ 

3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตร/
อุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน 

33. โครงการอบรมเกษตรปลอด
สารพิษ 

20,000 20,000.00 ส่วนส่งเสริม
การเกษตร 

4. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณีและการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยนื 

34. โครงการจัดขบวนแห่งาน
ประเพณีบุญกลางบ้าน 

70,000 70,000.00 ส่วนการศึกษาฯ 

35. โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา 35,000 33,750.00 ส่วนการศึกษาฯ 
36. โครงการจัดงานวันลอยกระทง 90,000 90,000.00 ส่วนการศึกษาฯ 
37. โครงการจัดงานประจําปี  การ

อนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีวัน
สงกรานต์ 

47,000 46,965.00 ส่วนการศึกษาฯ 

38. โครงการจัดงานประจําปี  
บวงสรวงพระรถตําบลสระ
ส่ีเหล่ียม 

132,000 131,375.00 ส่วนการศึกษาฯ 

39. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ  12  สิงหา 

110,000 106,981.25 ส่วนการศึกษาฯ 

 40. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา 

140,500 140,435.80 ส่วนการศึกษาฯ 

 41. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ
พนัสนิคม  ตามโครงการจัด
กิจกรรมสนับสนุนงานประจําปี  
ประจําจังหวัด 

90,000 90,000.00 สํานักงานปลัด 

 42. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ
พนัสนิคม  ตามโครงการจัดงาน
รัฐพิธีและงานเฉลิมพระเกียรติ 

5,000 5,000.00 สํานักงานปลัด 

 43. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ
พนัสนิคม  เกี่ยวกับการส่งเสริม
และอนุรักษ์วัฒนธรรม  ประเพณี
ท้องถิ่นและการจัดงานประจําปี
อําเภอพนัสนิคม 

20,000 20,000.00 สํานักงานปลัด 

 44. อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลสระ
ส่ีเหล่ียม 

30,000 30,000.00 สํานักงานปลัด 

6.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บรหิารจดัการตาม
หลักธรรมาภบิาล 

45. โครงการพัฒนาศักยภาพ 151,440 141,840.00 สํานักงานปลัด 
46. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ราชการ 
64,160 41,955.00 สํานักงานปลัด 

47. โครงการจัดทําแผนท่ีภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

3,000 2,795,000 กองคลัง 

48. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ
พนัสนิคม   ตามโครงการบริหาร
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซ้ือ
และการจ้างฯ 

10,000 10,000.00 สํานักงานปลัด 
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ยุทธศาสตร ์ ที ่ โครงการ/กิจกรรม งบตามข้อบญัญตั ิ
(หลังโอนเพิ่ม/ลด) 

งบทีด่ําเนนิการ หน่วยดําเนนิการ 

6.  ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาด้านการ
บรหิารจดัการตาม
หลักธรรมาภบิาล 
(ต่อ) 

49. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ
พนัสนิคม   ตามโครงการ
พัฒนาการให้บริการของ
ประชาชน 

10,000 10,000.00 สํานักงานปลัด 

50. อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอ
พนัสนิคม   ตามโครงการ
นายอําเภอพบประชาชน 

10,000 10,000.00 สํานักงานปลัด 

51. โครงการจัดซื้อครภุัณฑ์สํานกังาน 
 เก้าอี้สํานักงาน จํานวน 5 ตัว 12,500 12,500.00 ส่วนการศึกษาฯ 
 โต๊ะเหล็กทํางาน  จํานวน  3  ตัว 16,500 16,500.00 ส่วนการศึกษาฯ 
 พัดลมโคจรติดเพดาน  จําวน 3 

เครื่อง 
5,400 5,400.00 ส่วนการศึกษาฯ 

 พัดลมต้ังโต๊ะ  จํานวน 10 เครื่อง 10,000 10,000.00 ส่วนการศึกษาฯ 
52. โครงการจัดซื้อครภุัณฑค์อมพิวเตอร ์
 เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับงาน

ประมวลผล  แบบท่ี 2  จํานวน 
2 เครื่อง 

32,000 30,000.00 สํานักงานปลัด 

 เครื่องสํารองไฟฟ้า  ขนาด 1 
kVA จํานวน  4  เครื่อง 

5,300 5,000.00 สํานักงานปลัด 

53. โครงการจัดซื้อครภุัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
 ชุดเครื่องเสียงสําหรับเคล่ือนท่ี  

จํานวน 1 ชุด 
32,000 30,000.00 สํานักงานปลัด 

 กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล  
จํานวน 4 เครื่อง 

5,300 5,000.00 สํานักงานปลัด 

54. โครงการจัดซื้อครภุัณฑง์านบ้านงานครัว 
 ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต  จํานวน 

2 เครื่อง 
19,500 13,000.00 ส่วนการศึกษาฯ 
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บทที่ 3 
การนําแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัต ิ

 
 

3.1  แนวทางการพัฒนาหรือกลยุทธ์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

- วิสัยทัศน ์ (Vision) 

 “ตําบลน่าอยู่  คู่เศรษฐกิจพอเพียง   ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี   
                      ใส่ใจสิ่งแวดล้อม   พร้อมพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล   ” 
 

- พันธกิจ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน / สาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน  และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส / ขาดโอกาสในสังคมให้ได้รับสวัสดิการ  มีอาชีพท่ีเหมาะสม  

และเด็กเยาวชนมีทักษะท่ีดี 
3. ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถ่ินให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
4. ส่งเสริมการเกษตร / อุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพ / สนับสนุนการรวมกลุ่มวิสาหกิจและเข้าถึง

ตลาด 
5. อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรท่ีคงความอุดมสมบูรณ์  และพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน

โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
6. พัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวท่ีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี 
7. พัฒนาเครือข่าย / สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังภัยทางสิ่งแวดล้อมและ

ภัยธรรมชาติ   
8. ส่งเสริมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิต/ทรัพย์สิน 
9. บริหาร / จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล  และยกระดับความรู้  ทักษะบุคลากร  ตลอดจน

รูปแบบการทํางานท่ีมุ่งเน้นสัมพันธภาพท่ีดี 
 

- จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

1. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง  มีการศึกษาท่ีเหมาะสม  และมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี
2. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ   

ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
3. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ , การคมนาคมท่ีได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความ      

ต้องการของประชาชน 
4. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ท่ีเพียงพอต่อการดํารงชีวติ 
5. สร้างจิตสํานึกในการคุ้มครอง ดูแลและบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

ตลอดจนการจัดการขยะในชุมชน 
6. องค์กรมีการบริหารจัดการท่ีดี  มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม

นโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล 
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- ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค 
1.1 พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน  ให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกทุก

ฤดูกาล 
1.2 ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางคมนาคม  พัฒนาระบบจราจรและความปลอดภัยบนท้อง

ถนน 
1.3 จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอและท่ัวถึงท้ังตําบล 
1.4 จัดการแหล่งน้ําให้เพียงพอ  เพ่ือเป็นต้นทุนสําหรับใช้ในด้านการเกษตร / อุตสาหกรรม 

และอุปโภค-บริโภค 
1.5 พัฒนาประปาชุมชนท่ีสะอาด / พอเพียงและมีคุณภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง 
2.1 ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผูด้้อยโอกาสให้มีสวัสดิการท่ีดี ได้มาตรฐาน  

มีอาชีพทางเลือกท่ีเหมาะสม 
2.2 ส่งเสริมเด็ก / เยาวชนให้มีทักษะชีวิตท่ีดี  และเพ่ิมพ้ืนท่ีสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสม 
2.3 พัฒนาการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
2.4 พัฒนาการกีฬาของเด็ก / เยาวชน / ประชาชน  พร้อมท้ังจัดหาสถานท่ี / บํารุงรักษา  

ซ่อมแซมให้พร้อมรองรับการพัฒนา 
2.5 ส่งเสริมด้านสุขภาพ  การป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ  การดูแลอนามัยของ

ประชาชน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร / อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 

3.1 ยกระดับความรู้ / ทักษะด้านการเกษตร  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
3.2 เพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน  และรวมกลุ่มวิสาหกิจในการบริการจัดการ 
3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ตามนโยบาย 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์ 

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรม  ประเพณีและการท่องเท่ียวท่ีย่ังยืน 
4.1 ส่งเสรมิศาสนา  ศิลปะ  จารีตประเพณีของท้องถ่ินให้ยั่งยืน 
4.2 ยกระดับภูมิปัญญาท้องถ่ิน / วัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับการท่องเท่ียว  และคง

เอกลักษณ์ชุมชน 
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ / ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 

5.1 พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ / น้ําเสีย และมลภาวะอ่ืนๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
5.2 ปลูกจิตสํานึกเด็ก / เยาวชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
5.3 อนุรักษ์  ฟ้ืนฟูทรัพยากรท่ีดิน  ป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์  และส่งเสริมการใช้

พลังงานท่ีเหมาะสม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

6.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
6.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังด้านยาเสพติด 
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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7. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร 
7.1 พัฒนาทักษะผู้นํา  บุคลากรท้องถ่ินให้มีทักษะ / ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและ

สามารถประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานท่ีมีประสทิธิภาพ 
7.2 พัฒนาการให้บริการประชาชนท่ีสะดวก  รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อ

ราชการ 
7.3 พัฒนาเทคโนโลย ี จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและระบบการทํางานให้มี

ประสิทธิภาพ 
7.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของ

รัฐบาล 
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บทที่ 4 
แนวทางการติดตามประเมินผล 

 
 

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

      -   องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2546 หมวด 6 ข้อ 28   กําหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

  (1)  สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือกจํานวน 3 คน    
  (2)  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินท่ีประชาคมท้องถ่ินคัดเลือกจํานวน 2 คน 
  (3)  ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวน 2 คน 
  (4)  หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวน 2 คน 
  (5)  ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจํานวน   2 คน 
 

  โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหน้าท่ีประธานกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง
คนทําหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
 

- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 

(1)  กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2)  ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3)  รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา

ท้องถ่ิน ผู้บริหารท้องถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
ให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบโดยท่ัวกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ให้     ติด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 
4.2  ระเบียบ  วิธีการ  และเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 

- การติดตาม 

 เครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามคือ Gant Chat ซึ่งจะทําให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาสามปีมีการดําเนินกิจกรรมในช่วงใด ตรงกําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 

- การประเมินผล 

การประเมินผลแผนพัฒนาสามปีจําเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดเพ่ือเป็นกรอบในการประเมิน
เพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีสําคัญ ใน 2 ระดับ
คือ เกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ 
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- เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลหน่วยงาน 

1. เกณฑ์สัมฤทธิ์ผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย  เป็นการประเมินควาสําเร็จโดย
พิจารณาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานของหน่วยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ใน
นโยบาย  โดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2 ส่วนคือ ผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการดําเนินงาน
จะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง อย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอและมีกําหนดระยะเวลาท่ี
ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการดําเนินงานประจําปีสัมฤทธิผลรวมถึงการดําเนินงานท่ีมุ่งบรรลุ
เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว  

2.  เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม 
3.  เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการ 
4.  เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน 
5.  เกณฑ์การตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 
6.  เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้า 
7.  เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม 

 

เกณฑ์มาตรฐานการประเมินผลโครงการ 

1. เกณฑ์ความก้าวหน้า 
เปน็การพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเป้าหมายท่ีกําหนดตามแผนการ

ประเมินความก้าวหน้ามุ่งท่ีจะตอบคําถามว่า การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ี
กําหนดหรือไม่ เป็นไปตามกรอบเวลาหรือไม่และประสบกับปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง  

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพ  
การประเมินประสิทธิภาพเป็นการเปรียบเทียบผลลัพธ์ท่ีไดกั้บทรัพยากรท่ีใช้ไปในการ 

ดําเนินงาน ทรัพยากรท่ีใช้นอกจากงบประมาณแล้ว ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางการจัดการ
และเวลาท่ีใช้ไปในการดําเนินงาน  

3. เกณฑ์ประสิทธิผล 
การประเมินประสิทธิผล เป็นเกณฑ์พิจารณาระดับการบรรลุวัตถุประสงค์เฉพาะด้าน โดยดูจาก

ผลลัพธ์จากการดําเนินงาน ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากรกลุ่มเป้าหมายตามโครงการ 
4. เกณฑ์ผลกระทบ 

เป็นการพิจารณาผลกระทบโดยรวมต่อประชากรกลุ่มเป้าหมาย ชุมชน สังคมและหน่วยงานใน
ภาพรวม เป็นผลกระทบระยะยาว ผลกระทบอาจมีท่ีมุ่งหวงั และผลกระทบท่ีไม่ได้มุ่งหวัง ซึ่งอาจเป็น
ผลกระทบด้านบวกหรือด้านลบก็ได้ 

5. เกณฑ์ความสอดคล้อง 
เกณฑ์การประเมินความสอดคล้องมุ่งพิจารณาว่าวัตถุประสงค์ของโครงการสอดคล้องกับความ

ต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาตามท่ีกําหนดไว้แต่ต้นหรือไม่ ซึ่งจําเป็นต้องมีการประเมินความต้องการท่ี
แท้จริง ตลอดจนจะต้องตอบคําถนด้วยว่า แนวทางและกลยุทธ์ท่ีใช้ในการดําเนินงานสอดคล้องกับการแก้ไข
ปัญหาท่ีเป็นจริงได้หรือไม่  
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6. เกณฑ์ความยั่งยืน 
เป็นเกณฑ์การพิจารณาทีสืบเนื่องจากความสอดคล้อง โดยพิจารณาระดับความต่อเนื่องของ

กิจกรรมว่าสามารถดําเนินต่อไปได้โดยไม่มีการใช้งบประมาณจากภายนอกโครงการ ความสามารถในการเลี้ยง
ตัวเองได้ นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนท่ีแห่งใหม่ 

7. เกณฑ์ความเป็นธรรม 
เป็นเกณฑ์ท่ีมุ่งให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม โดยพิจารณาถึงผลลัพธ์และผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการ โดยยึดหลักการว่าประชากรกลุ่มเป้าหมายจะได้รับหลักประกันเรื่องความเป็น
ธรรม ความเสมอภาค ความท่ัวถึง ในการรับบริการ การจัดสรรคุณค่า และการกระจาย
ผลตอบแทนท่ีเสมอภาคเท่าเทียมกัน  

8. เกณฑ์ความเสียหายของโครงการ 
เป็นเกณฑ์ท่ีสําคัญในการประเมินโครงการเพ่ือเป็นหลักประกันว่า การดําเนินโครงการจะก่อให ้

เกิดความเสียหายหรือผลกระทบด้านลบต่อสังคม หรือชุมชน 
 

การกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 คณะติดตามและประเมินผลกําหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ โดยคํานึงถึง
ความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการละ 1 ครั้ง และ
ประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ในท้องถ่ิน 
 



ผ.03

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 1. พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน  ให้สามารถ
ใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
 - ถนนลูกรัง 5 1,277,000 3 341,000 7 1,462,200 15 3,080,200
 - ถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต 2 2,246,400 2 3,542,000 2 25,738,000 6 31,526,400
 - ถนน คสล. 14 7,093,490 7 7,861,400 21 16,048,500 42 31,003,390
 - ท่อระบายน้ํา 12 4,598,800 9 9,801,800 10 4,965,520 31 19,366,120
 - อื่นๆ  -  -  -  - 1 307,900 1 307,900

แนวทางการพัฒนาที่ 2. ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางคมนาคม พัฒนา
ระบบจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน

2 330,000  -  -  -  - 2 330,000

แนวทางการพัฒนาที่ 3. จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอและทั่วถึง
ทั้งตําบล

2 1,000,000 2 1,000,000 2 1,000,000 6 3,000,000

แนวทางการพัฒนาที่ 4. จัดการแหล่งน้ําให้เพียงพอ  เพื่อเป็นต้นทุน
สําหรับใช้ด้านการเกษตร/อุตสาหกรรม  และ
อุปโภค-บริโภค

2 1,795,000 1 900,000 1 32,000 4 2,727,000

แนวทางการพัฒนาที่ 5. พัฒนาระบบประปาที่สะอาด/พอเพียงและมี
คุณภาพ

2 400,000 2 4,035,000 2 700,000 6 5,135,000

41 18,740,690 26 27,481,200 46 50,254,120 113 96,476,010

บัญชีโครงการพัฒนา
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)

ยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี

รวม



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 1. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  
ผู้ด้อยโอกาสให้มีสวัสดิการที่ดี  ได้มาตรฐาน  มี
อาชีพทางเลือกที่เหมาะสม

6 690,000 6 690,000 6 690,000 18 2,070,000

แนวทางการพัฒนาที่ 2. ส่งเสริมเด็ก/เยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดี 4 450,000 3 270,000 3 270,000 10 990,000
แนวทางการพัฒนาที่ 3. ส่งเสริมด้านสุขภาพ การป้องกันโรคระบาดและ

โรคติดต่อ  การดูแลอนามัยของประชาชน
7 707,500  -  -  -  - 7 707,500

แนวทางการพัฒนาที่ 4. พัฒนาการกีฬาของเด็ก/เยาวชน/ประชาชน  
พร้อมทั้งจัดหาสถานที/่บํารุงรักษา  ซ่อมแซม
ให้พร้อมรองรับการพัฒนา

4 1,600,000 2 400,000 2 400,000 8 2,400,000

แนวทางการพัฒนาที่ 5. พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ 7 7,190,000 10 10,380,000 6 6,690,000 23 24,260,000

28 10,637,500 21 11,740,000 17 8,050,000 66 30,427,500

ยุทธศาสตร์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง

รวม



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 1. ยกระดับความรู/้ทักษะด้านการเกษตร  และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

4 370,000 4 370,000 4 370,000 12 1,110,000

แนวทางการพัฒนาที่ 2. เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน  และ
รวมกลุ่มวิสาหกิจในการบริหารจัดการ

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

แนวทางการพัฒนาที่ 3. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ตาม
นโยบาย  1  ตําบล  1  ผลิตภัณฑ์

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

6 570,000 6 570,000 6 570,000 18 1,710,000รวม

รวม 3 ปี
ยุทธศาสตร์

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 1. ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  จารีตประเพณีของ
ท้องถิ่นให้ยั่งยืน

12 995,000 12 995,000 12 995,000 36 2,985,000

แนวทางการพัฒนาที่ 2. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรมให้
เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว  และคงเอกลักษณ์
ชุมชน

2 580,000 1 80,000 1 80,000 4 740,000

14 1,575,000 13 1,075,000 13 1,075,000 40 3,725,000รวม

ยุทธศาสตร์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี

4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม  ประเพณีและการท่องเที่ยวที่
ยั่งยืน



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะ  น้ําเสีย  
และมลภาวะอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ

1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

แนวทางการพัฒนาที่ 2. ปลูกจิตสํานึกเด็ก/เยาวชนและประชาชนให้มี
ส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

2 40,000 2 40,000 2 40,000 6 120,000

แนวทางการพัฒนาที่ 3. อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรดิน  ป่าไม้ให้คงความ
สมบูรณ์และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เหมาะสม

 -  -  -  -  -  -  -  -

3 140,000 3 140,000 3 140,000 9 420,000

5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน

รวม

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี
ยุทธศาสตร์



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและการ
บรรเทาสาธารณภัย

6 5,850,000 5 850,000 5 850,000 16 7,550,000

แนวทางการพัฒนาที่ 2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และเฝ้าระวังยาเสพติด

3 90,000 3 90,000 3 90,000 9 270,000

แนวทางการพัฒนาที่ 3. สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน

2 60,000 2 60,000 2 60,000 6 180,000

11 6,000,000 10 1,000,000 10 1,000,000 31 8,000,000

6. ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

รวม

ยุทธศาสตร์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี



จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท)

แนวทางการพัฒนาที่ 1. พัฒนาทักษะผู้นํา บุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะ/
ความเชื่ยวชาญเฉพาะทางและสามารถประยุกต์
ความรัในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

2 430,000 2 430,000 2 430,000 6 1,290,000

แนวทางการพัฒนาที่ 2. พัฒนาการให้บริการประชาชนที่สะดวก  
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชนที่มีติดต่อ
ราชการ

11 780,000 11 780,000 11 780,000 33 2,340,000

แนวทางการพัฒนาที่ 3. พัฒนาเทคโนโลยี  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการ
ปฏิบัติงานและระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพ

7 3,092,000 1 500,000 1 500,000 9 4,092,000

แนวทางการพัฒนาที่ 4. ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงาน
ต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของ
รัฐบาล

4 1,550,000 3 50,000 3 50,000 10 1,650,000

24 5,852,000 17 1,760,000 17 1,760,000 58 9,372,000

127 43,515,190 96 43,766,200 112 62,849,120 335 150,130,510

รวม

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์
ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม 3 ปี

รวมทั้งสิ้น



ผ.01

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

ถนนลูกรัง
(ลําดับที่ 5 หมู่ที่ 1)

1 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  สาย ส.
พัฒนาภรณ์ - แปลงกระถิน

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว 1,146 
เมตร  หนา 0.20 เมตร  หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า  6,876  ตารางเมตร (ตามแบบ 
อบต.กําหนด)

 - 100,000  - ถนนลูกรังระยะทาง 
 1,146  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 10 หมู่ที่ 1)

2 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้าน
นายแจ้ง - ติดเขตหมู่ที่ 2

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 1,121 
เมตร  หนา 0.20 เมตร   (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 -  - 193,400 ถนนลูกรังระยะทาง 
 1,121  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 2 หมู่ที่ 2)

3 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา สายบ้านนางแวว  หนูแย้ม

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 93 
เมตร  หนา 0.60 เมตร   พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา Ø 0.80 x 1.00 เมตร  ตลอดสาย  หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า  372  ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

299,000  -  - ถนนลูกรังระยะทาง 
 93  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561)

องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม  อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 7  พัฒนาระบบผังเมือง  ระบบ Loggistics  โครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ําเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
    1.1  แนวทางการพัฒนา :  การพัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน  ให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก

หนา้ 1/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

(ลําดับที่ 5 หมู่ที่ 2)

4 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา สายบ้านนายเลียบ - ท้อง
นา

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 83 
เมตร  หนา 0.60 เมตร   พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา Ø 0.60 x 1.00 เมตร  ตลอดสาย  หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า  332  ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

 - 212,000  - ถนนลูกรังระยะทาง 
83  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่  2 หมู่ที่ 3)

5 โครงการก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง 
พร้อมวางท่อระบายน้ําลอดใต้ถนนสาย
ทางเข้าระบบประปา

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 191 
เมตร  หนา 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 955  ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

105,000  -  - ถนนลูกรังระยะทาง 
 191  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่  6 หมู่ที่ 4)

6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้าน
นางชัน - บ้านนายชาลี  จุมจันทร์

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 100 
เมตร  หนา 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า  400  ตารางเมตร (ตามแบบ 
อบต.กําหนด)

 - 29,000  - ถนนลูกรังระยะทาง 
 100  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่  7 หมู่ที่ 4)

7 โครงการก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง 
สายบ้านนางชัน - บ้านนายหวัน (เกาะ
ปูน)

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 5 เมตร ยาว 765 
เมตร  หนา 0.40 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ํา
 Ø 0.60 x 1.00 เมตร  จํานวน 5 จุด  หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า  3,825  ตาราง
เมตร (ตามแบบ อบต.กําหนด)

 -  - 581,000 ถนนลูกรังระยะทาง 
765  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ 2/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

(ลําดับที่ 14 หมู่ที่ 4)

8 โครงการก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง 
สายบ้านนายสี  มีวงค์วาร - เขตตําบล
หัวถนน

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง กว้าง 6 เมตร ยาว
 2,000 เมตร  หนา 0.40 เมตร   หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  8,220 ตารางเมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

828,000  -  - ถนน คสล. ระยะทาง
 2,000 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 15 หมู่ที่ 4)

9 โครงการก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง 
สายเนินแพง - เชื่อมต่อหมู่ที่  6

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว
 850 เมตร  หนา 0.40 เมตร   หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  3,400 ตารางเมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

 -  - 298,000 ถนน คสล. ระยะทาง
 850 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 20 หมู่ที่ 4)

10 โครงการก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง 
สายหนองผักไหม

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว
 850 เมตร  หนา 0.10 เมตร   หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  3,400 ตารางเมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

 -  - 135,000 ถนน คสล. ระยะทาง
 850 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่  14 หมู่ที่ 6)

11 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง สายศาล
ยายแก่

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 154 
เมตร  หนา 1.70 เมตร  หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า  462  ตารางเมตร (ตามแบบ 
อบต.กําหนด)

 -  - 101,800 ถนนลูกรังระยะทาง 
 154  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่  2 หมู่ที่ 9)

12 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้าน
นายเจือ  นพโสภณ

 - เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

 - ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 4 เมตร ยาว 150 
เมตร  หนา 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า  600  ตารางเมตร (ตามแบบ 
อบต.กําหนด)

35,000  -  - ถนนลูกรังระยะทาง 
150 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

(ลําดับที่  3 หมู่ที่ 9)

13 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้าน
นายเจือ  นพโสภณ

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง 3 เมตร ยาว 50 
เมตร  หนา 0.50 เมตร  หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า  150  ตารางเมตร (ตามแบบ 
อบต.กําหนด)

10,000  -  - ถนนลูกรังระยะทาง 
50 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่  13 หมู่ที่ 10)

14 โครงการก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง  
สายเข้าระบบประปาหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง กว้าง 3.5 เมตร 
ยาว 230 เมตร  หนา 0.10 เมตร  หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า  805  ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

 -  - 18,000 ถนนลูกรังระยะทาง 
230 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่  16 หมู่ที่ 11)

15 โครงการก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง  
สายโรงหอย

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

 - ก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง กว้าง 6 เมตร 
ยาว 624 เมตร  หนา 0.20 เมตร  หรือมี
พื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า  3,744  ตาราง
เมตร (ตามแบบ อบต.กําหนด)

 -  - 135,000 ถนนลูกรังระยะทาง 
624 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

ถนน คสล.
(ลําดับที่ 1 หมู่ที่ 1)

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นางละมัย (คาร์แคร)์  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 424 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า  6,876  ตารางเมตร (ตามแบบ 
อบต.กําหนด)

1,309,400  -  - ถนน คสล. ระยะทาง
  1,146  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 4 หมู่ที่ 1)

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายอําพัน  หิ้งทอง - สามแยกบ้านนาย
สมพงษ์

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 333 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า  6,665  ตารางเมตร (ตามแบบ 
อบต.กําหนด)

 - 1,024,000  - ถนน คสล. ระยะทาง
  333  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

(ลําดับที่ 9 หมู่ที่ 1)

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายออด - บ้านนายอําพัน  หิ้งทอง

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 -  - 770,000 ถนน คสล. ระยะทาง
  200 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 11 หมู่ที่ 1)

19 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายเกษม สําอางค์อินทร์

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 343 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 -  - 795,000 ถนน คสล. ระยะทาง
  343  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 3 หมู่ที่ 2)

20 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายระบบ
ประปา - บ้านนายเจือ

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 263 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 1,315 ตารางเมตร พร้อมเสริม
ลูกรังไหล่ทาง (ตามแบบ อบต.กําหนด)

838,000  -  - ถนน คสล. ระยะทาง
  263  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 6 หมู่ที่ 2)

21 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา  สายโรงหล่อพระ (ทาง
แยกไปวัดแหลมประดู)่

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 787 
เมตร  หนา 0.20 เมตร  พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา Ø 0.80 x 1.00 เมตร ระยะทาง 679  
เมตร หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 4,772
 ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.กําหนด)

 - 5,192,000  - ถนน คสล. ระยะทาง
  4,772  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 7 หมู่ที่ 2)

22 โครงการก่อสร้างถนน คสล. วัดแหลม
ประดู่

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 74 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  370  ตารางเมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

 -  - 227,500 ถนน คสล. ระยะทาง
 74  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ 5/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

(ลําดับที่ 8 หมู่ที่ 2)

23 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวัด
แหลมประดู่ เชื่อมต่อเขตอําเภอบ้านโพธิ์
 จังหวัดฉะเชิงเทรา

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 1,143 
เมตร  หนา 0.20 เมตร   หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  6,858  ตารางเมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

 -  - 5,159,000 ถนน คสล. ระยะทาง
 6,858  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 5 หมู่ที่ 3)

24 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นางวิไล - บ้านนางฉอ้อน

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 200 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  1,200 ตารางเมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

587,000   -  - ถนน คสล. ระยะทาง
 1,200  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 8 หมู่ที่ 3)

25 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นางลําไย - บ้านนางวิไล

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 234 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  936 ตารางเมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

 -  - 543,000 ถนน คสล. ระยะทาง
 234  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 3 หมู่ที่ 4)

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นางเน้ย - บ้านนางพุด

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 274 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  1,370 ตารางเมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

842,000  -  - ถนน คสล. ระยะทาง
 257  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 8 หมู่ที่ 4)

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา  สายบ้านนายวิเชียร  
เหลืองอ่อน

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 257 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  1,285 ตารางเมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

 -  - 581,000 ถนน คสล. ระยะทาง
 257  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ 6/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

(ลําดับที่ 9 หมู่ที่ 4)

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเข้า
ระบบประปาหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 400 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  1,600 ตารางเมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

 -  - 762,000 ถนน คสล. ระยะทาง
 257  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 13 หมู่ที่ 4)

29 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
เนินแพง - เชื่อมเขตแปลงถิน

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 420 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  2,520 ตารางเมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

 -  - 1,549,000 ถนน คสล. ระยะทาง
 420 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 13 หมู่ที่ 4)

30 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายประมวล  วงศ์พรประดิษฐ์

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 227 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   พร้อมวางท่อลอด  1
 จุด  จํานวน 5 ท่อน   (ตามแบบ อบต.กําหนด)

 -  - 704,000 ถนน คสล. ระยะทาง
 227 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 17 หมู่ที่ 4)

31 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ
หน้าอาคารหลังใหม่โรงเรียนวัดแก้วศิลา
ราม

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว
 80 เมตร  หนา 0.10 เมตร   ช่วงที่ 2 กว้าง 
6 เมตร ยาว 3 เมตร  หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า  338 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 -  - 133,000 ถนน คสล. ระยะทาง
 338 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 1 หมู่ที่ 5)

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายธง - บ้านนางคล้าย

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 131 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

327,500  -  - ถนน คสล. ระยะทาง
 131 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ 7/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

(ลําดับที่ 5 หมู่ที่ 5)

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย พร้อม
วางท่อระบายน้ํา สายซอยสุทธิ

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 115 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 - 429,000  - ถนน คสล. ระยะทาง
 115 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 5 หมู่ที่ 6)

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายพีระชาย - บ้านนายทศ  องอาจ

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 221 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 - 414,000  - ถนน คสล. ระยะทาง
 221 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 2 หมู่ที่ 6)

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นางเสงี่ยม  ชะลูด

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 66 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

123,700  -  - ถนน คสล. ระยะทาง
 66 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 3 หมู่ที่ 6)

36 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายสมชาย  มีน

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 70 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

131,000  -  - ถนน คสล. ระยะทาง
 70 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 7 หมู่ที่ 6)

37 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงถ่าน เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 -  - 500,000 ถนน คสล. ระยะทาง
 200 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 8 หมู่ที่ 6)

38 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายชนะชัย - บ้านนางอิสริยาภรณ์

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 เมตร ยาว 320 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 -  - 700,000 ถนน คสล. ระยะทาง
 320 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ 8/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

(ลําดับที่ 9 หมู่ที่ 6)

39 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไร่นา เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 200 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 -  - 625,000 ถนน คสล. ระยะทาง
 200 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 1 หมู่ที่ 7)

40 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายเหล็ง

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 80 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

143,000   -  - ถนน คสล. ระยะทาง
 80 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 2 หมู่ที่ 7)

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายชม  ชูศรี

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 29 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

53,000   -  - ถนน คสล. ระยะทาง
 29 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 7 หมู่ที่ 7)

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย
ทางเข้าศูนย์ กศน.ตําบลสระสี่เหลี่ยม

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 80 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 - 429,000  - ถนน คสล. ระยะทาง
 80 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 11 หมู่ที่ 7)

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายหยด  แซ่เซียว

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 58 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 -   - 138,000 ถนน คสล. ระยะทาง
 58 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 2 หมู่ที่ 8)

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวาง
ท่อระบายน้ํา  สายบ้านนางเรณู  พ่วง
พันธ์

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 111 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  พร้อมวางท่อระบาย
น้ํา Ø 0.30 x 1.00 เมตร จํานวน 2 จุดๆ ละ
 3 ท่อน  หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า 
333 ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.กําหนด)

210,900   -  - ถนน คสล. ระยะทาง
 111 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ 9/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

(ลําดับที่ 3 หมู่ที่ 8)

45 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นางยวง

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 73 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 219 ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

134,600   -  - ถนน คสล. ระยะทาง
 73 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 6 หมู่ที่ 9)

46 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นางจันทร์  วิลาส - บ้านนายถาวร  แซ่
เซียว

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 6 เมตร ยาว 150 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 -  52,000  - ถนน คสล. ระยะทาง
 150 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 7 หมู่ที่ 9)

47 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นางจันทร์  วิลาส - บ้านนายถาวร  แซ่
เซียว

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 500 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร  (ตามแบบ 
อบต.กําหนด)

 -   - 813,000 ถนน คสล. ระยะทาง
 500 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 8 หมู่ที่ 9)

48 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลสระ
สี่เหลี่ยม

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5 เมตร ยาว 130 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า 650 ตารางเมตร  (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 -   - 318,000 ถนน คสล. ระยะทาง
 130 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 10 หมู่ที่ 9)

49 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายทวีป

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 150 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 -   - 30,000 ถนน คสล. ระยะทาง
 150 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ 10/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

(ลําดับที่ 12 หมู่ที่ 9)

50 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายทวีป (นายแกละ)

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 460 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 -   - 1,070,000 ถนน คสล. ระยะทาง
 460 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 13 หมู่ที่ 9)

51 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นางสุมาลี  ดอนมอญ

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 54 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 -   - 96,000 ถนน คสล. ระยะทาง
 54 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 2 หมู่ที่ 10)

52 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายสวง  นามทอง

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 191 
เมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า  764  ตารางเมตร (ตามแบบ 
อบต.กําหนด)

460,000   -  - ถนน คสล. ระยะทาง
 191 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 3 หมู่ที่ 10)

53 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบ
คลองตัววี

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 เมตร ยาว 446 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

913,000   -  - ถนน คสล. ระยะทาง
 191 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 6 หมู่ที่ 11)

54 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นายแดง - ติดต่อเขตอําเภอแปลงยาว

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3.5 เมตร ยาว 446 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

1,020,390   -  - ถนน คสล. ระยะทาง
 446 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 7 หมู่ที่ 11)

55 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้าน
นางสิริวรรณ

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 340 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 -  221,400  - ถนน คสล. ระยะทาง
 340 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ 11/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

(ลําดับที่ 18 หมู่ที่ 11)

56 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวน
ป่ารุกชาติ

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 270 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 -   - 69,000 ถนน คสล. ระยะทาง
 270 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 19 หมู่ที่ 11)

57 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ่อดิน
นายกเผ่า

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 200 
เมตร  หนา 0.15 เมตร   (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 -   - 466,000 ถนน คสล. ระยะทาง
 200 เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

ถนนลาดยางแอสฟัลส์ติกคอนกรีต
(ลําดับที่ 6 หมู่ที่ 1)

58 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายบ้าน
นายบุญรอด  สมจิต - ที่
สาธารณประโยชน์หนองคิ่ม

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 
1,200 เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  7,200  ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

 - 2,342,000  - ถนน คสล. ระยะทาง
  1,200  เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 18 หมู่ที่ 4)

59 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์
ติกคอนกรีต  สายเนินแพง  - เชื่อมต่อ
ถนนทางหลวงสาย 331

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 
3,500 เมตร  พร้อมไหล่ทางข้างละ 1 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า  21,000  
ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กําหนด)

 -  - 8,400,000 ถนนลาดยาง 
ระยะทาง  3,500 
เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 19 หมู่ที่ 4)

60 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์
ติกคอนกรีต  สายวัดแก้วศิลาราม  - 
เชื่อมต่อถนนทางหลวงสาย 331

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 
8,000 เมตร  พร้อมไหล่ทางข้างละ 1 เมตร 
หรือมีพื้นที่ดําเนินการไม่น้อยกว่า  48,000  
ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กําหนด)

 -  - 17,338,000 ถนนลาดยาง 
ระยะทาง  3,500 
เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ 12/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

(ลําดับที่ 4 หมู่ที่ 9)

61 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์
ติกคอนกรีต  สาย อบต.เก่า - บ้านนาย
แอ๋ว  โผงเผง

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,043  เมตร  หนา 0.30  เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  5,215 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

1,199,400  -  - ถนนลาดยาง 
ระยะทาง  1,043  
เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 5 หมู่ที่ 9)

62 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลส์
ติกคอนกรีต  สาย อบต.เก่า - สายหน้า 
รพ.สต.สระสี่เหลี่ยม

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ปรับปรุงถนนลาดยาง กว้าง 5 เมตร ยาว 
1,126 เมตร  หนา 0.30  เมตร หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า  5,630 ตารางเมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

 - 1,200,000  - ถนนลาดยาง 
ระยะทาง  1,126  
เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 1 หมู่ที่ 11)

63 โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายเข้า
ระบบประปาหมู่บ้าน

เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น

ก่อสร้างถนนลาดยาง กว้าง 6 เมตร ยาว 755 
เมตร  หนา 0.05 เมตร  หรือมีพื้นที่ดําเนินการ
ไม่น้อยกว่า  4,530  ตารางเมตร (ตามแบบ 
อบต.กําหนด)

 - 1,047,000  - ถนนลาดยาง 
ระยะทาง  755  
เมตร

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการคมนาคม

ส่วนโยธา

วางท่อระบายน้ํา
(ลําดับที่ 2 หมู่ที่ 1)

64 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายสาม
แยกบ้านนายสมพงษ์  พรมศรี - บ้าน
ข่างดํา

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 0.60 x 1.00 
เมตร  ระยะทาง 525  เมตร  (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

834,000  -  - ท่อระบายน้ํา  
ระยะทาง 525 เมตร

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 7 หมู่ที่ 1)

65 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายบ้าน
นายสําเภา  ซื่อตรง - บ้านนายบุญรอด 
 สมจิต

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 1.00 x 1.00 
เมตร  ระยะทาง 185  เมตร  (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 - 687,000  - ท่อระบายน้ํา  
ระยะทาง 185 เมตร

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ 13/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

(ลําดับที่ 7 หมู่ที่ 1)

66 โครงการวางท่อระบายน้ํา  พร้อมบ่อ
พักสายหน้าโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม -
 ทางระบายน้ํา (ติดบ้านกํานัน)

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 1.00 x 1.00 
เมตร  พร้อมบ่อพัก  ระยะทาง 1,138  เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

 - 3,945,000  - ท่อระบายน้ําพร้อม
บ่อพัก  ระยะทาง 
1,138เมตร

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 1 หมู่ที่ 2)

67 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายบ้าน
นางอัมพร

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 0.80 x 1.00 
เมตร  พร้อมเทหลังคอนกรีตหลังท่อ  (ตามแบบ
 อบต.กําหนด)

16,800  -  - ท่อระบายน้ําพร้อม
บ่อพัก  ระยะทาง 
1,138 เมตร

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 4 หมู่ที่ 2)

68 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายบ้าน
นายสนิท  ยิ้มอยู่

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 0.40 x 1.00 
เมตร  ระยะทาง 15 เมตร  (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 - 6,000  - ท่อระบายน้ําพร้อม
บ่อพัก  ระยะทาง 
15 เมตร

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 1 หมู่ที่ 3)

69 โครงการก่อสร้างบล็อคคอนกรีต สาย
เลียบคลองชลประทาน

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

บล็อคคอนกรีต ขนาด Ø 1.50x 1.50 เมตร  
จํานวน 6 จุด  (ตามแบบ อบต.กําหนด)

543,000  -  - ก่อสร้างบล็อค
คอนกรีต  จํานวน 6
 จุด

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 4 หมู่ที่ 3)

70 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายบ้านนาง
เง็ก  แซ่กี๊

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา พร้อมบ่อพัก  ขนาด Ø 0.80 
x 1.00 เมตร  ระยะทาง 749 เมตร  (ตาม
แบบ อบต.กําหนด)

 - 1,824,000  - ท่อระบายน้ําพร้อม
บ่อพัก  ระยะทาง 
749 เมตร

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 10 หมู่ที่ 4)

71 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายศูนย์ 
ศสมช. - บ้านนางพัน  ศรสง่า

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 0.80 x 1.00 
เมตร  ระยะทาง 988 เมตร  (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 -  - 2,648,000 ท่อระบายน้ํา  
ระยะทาง 988 เมตร

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ 14/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

(ลําดับที่ 3 หมู่ที่ 5)

72 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายบ้าน
นายนาวิน  จุกสีดา

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 0.30 x 1.00 
เมตร  ระยะทาง 522 เมตร  (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

460,000  -  - ท่อระบายน้ํา  
ระยะทาง 522 เมตร

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 4 หมู่ที่ 5)

73 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายบ้าน
นายศิลปชัย - คลองชลประทาน

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 1.00 x 1.00 
เมตร  พร้อมบ่อพัก ระยะทาง 525 เมตร  
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

 - 1,949,000  - ท่อระบายน้ํา  
ระยะทาง 525 เมตร

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 4 หมู่ที่ 6)

74 โครงการวางท่อระบายน้ํา  ลอดถนน
เข้าคลองชลประทาน

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

ตามแบบ อบต.กําหนด 1,000,000  -  - ท่อระบายน้ํา มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 6 หมู่ที่ 6)

75 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายบ้าน
นายพีระชาย

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 0.80 x 1.00 
เมตร  จํานวน 2 แถวๆ ละ 6 เมตร  (ตามแบบ
 อบต.กําหนด)

 - 30,000  - ท่อระบายน้ํา มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 10 หมู่ที่ 6)

76 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายบ้าน
นายวัฒนา

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 1.00 x 1.00 
เมตร  จํานวน 70 ท่อน พร้อมถมดิน  (ตาม
แบบ อบต.กําหนด)

 -  - 310,000 ท่อระบายน้ํา  
จํานวน 70 ท่อน

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 11 หมู่ที่ 6)

77 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ํา  สาย
บ้านนายบรรจบ  อินแม่ว

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

ปรับปรุงท่อระบายน้ํา  และประตูเปิด/ปิดน้ํา 
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

 -  - 55,240 ปรับปรุงท่อระบายน้ํา มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ 15/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

(ลําดับที่ 15 หมู่ที่ 6)

78 โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ํา  สาย
ศาลยายดํา

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

ปรับปรุงท่อระบายน้ํา  และประตูเปิด/ปิดน้ํา 
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

 -  - 55,240 ปรับปรุงท่อระบายน้ํา มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 4 หมู่ที่ 7)

79 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายหนอง
ไผ่ล้อม - บ้านนายพิม

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 0.60 x 1.00 
เมตร  พร้อมบ่อพัก  ระยะทาง 550 เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

486,000  -  - ท่อระบายน้ํา 
ระยะทาง 550 เมตร

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 6 หมู่ที่ 7)

80 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายบ้าน
นายคณินธรณ์  เหลืองอ่อน

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 0.60 x 1.00 
เมตร  พร้อมบ่อพัก  ระยะทาง 346 เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

 - 305,800  - ท่อระบายน้ํา 
ระยะทาง 346 เมตร

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 8 หมู่ที่ 7)

81 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายบ้านนาย
เทิด - สนามกีฬา

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 0.60 x 1.00 
เมตร  พร้อมบ่อพัก  ระยะทาง 115 เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

129,000  -  - ท่อระบายน้ํา 
ระยะทาง 115 เมตร

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 10 หมู่ที่ 7)

82 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายบ้าน
นางแต๋ว - คลองชลประทาน

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 0.80 x 1.00 
เมตร  ระยะทาง 84 เมตร (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 -  - 197,340 ท่อระบายน้ํา 
ระยะทาง 84 เมตร

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 1 หมู่ที่ 8)

83 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายบ้าน
นางอํานวย  ใสสะอาด

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 0.60 x 1.00 
เมตร  พร้อมบ่อพัก  จํานวน  12  ท่อน (ตาม
แบบ อบต.กําหนด)

62,000  -  - ท่อระบายน้ํา พร้อม
บ่อพัก  จํานวน 12 
ท่อน

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ 16/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

(ลําดับที่ 10 หมู่ที่ 8)

84 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายบ้านนาง
ไฉไล

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 0.30 x 1.00 
เมตร  ระยะทาง  95 เมตร (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

62,000  -  - ท่อระบายน้ํา 
ระยะทาง  95 เมตร

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 14 หมู่ที่ 8)

85 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายบ้าน
นายทวีป (นายแกละ)

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 0.60 x 1.00 
เมตร  ระยะทาง  130 เมตร (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 -  - 219,000 ท่อระบายน้ํา 
ระยะทาง  130 เมตร

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 4 หมู่ที่ 10)

86 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายบ้าน
นายแสวง - บ้านนางวัลลา

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 0.80 x 1.00 
เมตร  พร้อมบ่อพัก  ระยะทาง  350  เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

521,000  -  - ท่อระบายน้ํา 
ระยะทาง  350 เมตร

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 5 หมู่ที่ 10)

87 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายสหกรณ์
 - บ้านนางสังวาลย์

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 0.60 x 1.00 
เมตร  พร้อมบ่อพัก  ระยะทาง  201  เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

 - 308,000  - ท่อระบายน้ํา 
ระยะทาง  201 เมตร

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 6 หมู่ที่ 10)

88 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายบ้าน
นางทองอยู่ - ทางแยกบ้านนางอุบล  มี
สุข

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 0.80 x 1.00 
เมตร  จํานวน 41 ท่อน  ระยะทาง  200  
เมตร (ตามแบบ อบต.กําหนด)

 - 747,000  - ท่อระบายน้ํา 
ระยะทาง  200 เมตร

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 7 หมู่ที่ 10)

89 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายบ้าน
นายไพรัช - คลองคอนกรีต

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 0.80 x 1.00 
เมตร  ระยะทาง  192  เมตร (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 -  - 179,700 ท่อระบายน้ํา 
ระยะทาง  192 เมตร

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ 17/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

(ลําดับที่ 2 หมู่ที่ 11)

90 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายบ้าน
นางรําเพย - บ้านนายฉัตร  ทาอ่อน

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 0.60 x 1.00 
เมตร  พร้อมบ่อพัก ระยะทาง  405  เมตร 
(ตามแบบ อบต.กําหนด)

365,000  -  - ท่อระบายน้ํา 
ระยะทาง 405 เมตร

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 3 หมู่ที่ 10)

91 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายบ้าน
นายทวีป - บ้านนายทวี

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 0.60 x 1.00 
เมตร   ระยะทาง  100  เมตร (ตามแบบ 
อบต.กําหนด)

120,000  -  - ท่อระบายน้ํา 
ระยะทาง 100 เมตร

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 17 หมู่ที่ 11)

92 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายลาดยาง
 - ฝายชุมนุมล่าง

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 0.80 x 1.00 
เมตร   ระยะทาง  375  เมตร (ตามแบบ 
อบต.กําหนด)

 -  - 881,000 ท่อระบายน้ํา 
ระยะทาง 375 เมตร

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 20 หมู่ที่ 11)

93 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายบ้าน
นายจ้อย

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 0.60 x 1.00 
เมตร   ระยะทาง  7  เมตร (ตามแบบ อบต.
กําหนด)

 -  - 12,000 ท่อระบายน้ํา 
ระยะทาง 7 เมตร

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 21 หมู่ที่ 11)

94 โครงการวางท่อระบายน้ํา  สายบ้าน
นางทองสุข

เพื่อให้มีการระบายน้ําที่
รวดเร็วและสะดวกยิ่งขึ้น

วางท่อระบายน้ํา  ขนาด Ø 1.00 x 1.00 
เมตร   ระยะทาง  114  เมตร (ตามแบบ 
อบต.กําหนด)

 -  - 408,000 ท่อระบายน้ํา 
ระยะทาง 114 เมตร

มีการระบายน้ําได้อย่าง
สะดวกรวดเร็ว  ลดปัญหา
น้ําท่วมในพื้นที่

ส่วนโยธา

อื่นๆ
(ลําดับที่ 8 หมู่ที่ 11)

95 โครงการเทลานคอนกรีตบริเวณระบบ
ประปาหมู่บ้าน

เพื่อให้พื้นที่บริเวณระบบ
ประปาหมู่บ้านมี
ความสามารถใช้ประโยชน์
ได้มากขึ้น

เทคอนกรีตบริเวณระบบประปา  พื้นที่ 701 
ตารางเมตร  หนา 0.15 เมตร  หรือมีพื้นที่
ดําเนินการไม่น้อยกว่า 368 ตารางเมตร (ตาม
แบบ อบต.กําหนด)

 -  - 307,900 ลานคอนกรีต พื้นที่ 
710 ตารางเมตร

สามารถใช้ประโยชน์จาก
พื้นที่ระบประปาได้มากขึ้น

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ 18/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

96 โครงการติดตั้งกระจกนูน  กระจกโค้ง
บริเวณทางแยก

เพื่อความปลอดภัยในการ
ใช้รถใช้ถนนของประชาชน

ติดตั้งกระจกนูน  กระจกโค้งบริเวณทางแยกใน
พื้นที่หมู่ที่ 1  - 11

30,000  -  - กระจกนูน  กระจก
โค้งบริเวณทางแยก

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยในการขับขี่มากขึ้น

ส่วนโยธา

97 โครงการติดตั้งป้ายบอกเส้นทาง เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้แก่ผู้สัญจรไปมา

ติดตั้งป้ายบอกเส้นทาง  จํานวน  3  จุด (สาย
ท่าข้าม , สาย 331 , สายวัดแก้วศิลาราม)  
ตามมาตรฐานทางหลวง

300,000  -  - ป้ายบอกเส้นทาง  
จํานวน 3 จุด

ประชาชนได้รับความ
สะดวกในการเดินทางมาก
ยิ่งขึ้น

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
    1.2  แนวทางการพัฒนา : ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางคมนาคม  พัฒนาระบบจราจรและความปลอดภัยบนท้องถนน

หนา้ 19/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

98 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา (ลําดับที่ 10 หมู่ที่ 1) สายบ้านนางละมัย 500,000 500,000 500,000 ปีละ 3 สาย ส่วนโยธา
(ลําดับที่ 11 หมู่ที่ 1) สายบ้านนางสาวสมพร  
หมื่นยุทธ์

(ลําดับที่ 12 หมู่ที่ 1) สายบ้านนายนิรัตน์ - 
บ้านนายอําพัน  หิ้งทอง

(ลําดับที่ 10 หมู่ที่ 2) ระบบประปาหมู่บ้าน (ไฟ
 3 เฟส และติดตั้งหม้อแปลง)

(ลําดับที่ 3 หมู่ที่ 3) สายบ้านนางทวาย  รอด
เงิน - บ้านนางล้อม  แซ่เซียว

(ลําดับที่ 7 หมู่ที่ 3) สายบ้านนางวิไล ฉิมมา - 
บ้านนางอรสา  อุ่นฉิม

(ลําดับที่ 9 หมู่ที่ 3) สายบ้านนางแก้ว
(ลําดับที่ 10 หมู่ที่ 3) สายบ้านนางวิไล - บ้าน
นายคํารณ

(ลําดับที่ 1 หมู่ที่ 4) สายบ้านนายจินดา  ณีวงค์
 - บ้านนางอัญชัน

(ลําดับที่ 4 หมู่ที่ 4) สายบ้านนายชั้น - บ่อ 54

(ลําดับที่ 5 หมู่ที่ 4) สายบ้านนางอัญชัน - 
บ้านนายลี

(ลําดับที่ 6 หมู่ที่ 5) สายบ้านนางจําปา - บ้าน
นางสมบูรณ์

(ลําดับที่ 7 หมู่ที่ 5) สายบ้านนายศิลปชัย

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
    1.3  แนวทางการพัฒนา : จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอและทั่วถึงทั้งตําบล

งบประมาณและที่ผ่านมา

เพื่อให้มีไฟฟ้าและแสง
สว่างทั่วถึงทั้งตําบล

ตําบลสระสี่เหลี่ยมมีไฟฟ้า
และแสงสว่างครอบคลุม
ทั้งตําบล

หนา้ 20/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา (ต่อ) (ลําดับที่ 12 หมู่ที่ 6) สายบ้านนายชนะชัย - 
บ้านนางอิสริยาภรณ์

(ลําดับที่ 14 หมู่ที่ 6) สายโรงน้ํามันดํา - บ้า
นางประไพ

(ลําดับที่ 15 หมู่ที่ 6) สายบ้านนางประไพ - 
บ้านนางริ้ว หมื่นเดช

(ลําดับที่ 15 หมู่ที่ 7) สายบ้านนายวิมูล  
เหลืองอ่อน

(ลําดับที่ 21 หมู่ที่ 7) สายวัดแก้วศิลาราม - 
บ้านนางวรนุช

(ลําดับที่ 4 หมู่ที่ 8) สายหนองไผ่ล้อม
(ลําดับที่ 5 หมู่ที่ 8) สายบ้านนางไฉไล - บ้าน
นายเหรียญ

(ลําดับที่ 6 หมู่ที่ 8) สายศาลา SML - บ้าน
นายมัย  แซ่เจ็ง

(ลําดับที่ 9 หมู่ที่ 9) สายบ้านนายล้วน - นาย
เสมียน  มีสุข

(ลําดับที่ 16 หมู่ที่ 9) สายบ้านนายโกมล - 
บ้านนายทิวา

(ลําดับที่ 1 หมู่ที่ 10) ระบบประปาหมู่บ้าน (ไฟ
 3 เฟส  พร้อมหม้อแปลง)

(ลําดับที่ 8 หมู่ที่ 10) สายบ้านนายบุญชู  มา
สุข - บ้านนายณรงค์  พรหมเปี่ยม

(ลําดับที่ 9 หมู่ที่ 10) สายบ้านนายวิชัย  มีสุข -
 คลองชลประทาน

(ลําดับที่ 14 หมู่ที่ 10) สายบ้านนายสวงษ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ 21/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ํา (ต่อ) (ลําดับที่ 9 หมู่ที่ 11) สายศาลา SML - บ้าน
นายสน

(ลําดับที่ 10 หมู่ที่ 11) สายบ้านนายจรูญ - 
ฝายชุมนุมล่าง

(ลําดับที่ 11 หมู่ที่ 11) สายสามแยกโรงเรียน
บ้านเขาดินวังตาสี - บ้านนายแดง

(ลําดับที่ 12 หมู่ที่ 11) สายระบบประปา
หมู่บ้าน - บ้านเลขที่ 55

(ลําดับที่ 13 หมู่ที่ 11) สายบ้านนายอนันต์  
สากล - ระบบประปาหมู่บ้าน

99 500,000 500,000 500,000 ปีละ 3 สาย ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 3 หมู่ที่ 3) สายบ้านนางทวาย  รอด
เงิน - บ้านนางล้อม  แซ่เซียว

(ลําดับที่ 9 หมู่ที่ 3) สายบ้านนางแก้ว
(ลําดับที่ 21 หมู่ที่ 4) สายบ้านนายประมวล  
วงศ์พรประดิษฐ์

(ลําดับที่ 22 หมู่ที่ 4) สายบ้านนางอัญชัน - 
บ้านนายลี

(ลําดับที่ 23 หมู่ที่ 4) สายเนินแพง - เชื่อมต่อ
แปลงกระถิน

(ลําดับที่ 2 หมู่ที่ 4) สายเนินแพง - เชื่อมต่อ
แปลงกระถิน

(ลําดับที่ 2 หมู่ที่ 5) สายบ้านนายนาวิน จุกสีดา
 - บ้านนางคล้าย

(ลําดับที่ 13 หมู่ที่ 6) สายบ้านนายชนะชัย - 
บ้านนางอิสริยาภรณ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

เพื่อให้มีไฟฟ้าและแสง
สว่างทั่วถึงทั้งตําบล

โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ

ตําบลสระสี่เหลี่ยมมีไฟฟ้า
และแสงสว่างครอบคลุม
ทั้งตําบล

(ลําดับที่ 13 หมู่ที่ 1) สายกุดทอง - ส.พัฒนา
ภรณ์

หนา้ 22/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

(ลําดับที่ 16 หมู่ที่ 6) สายหนองโสน
(ลําดับที่ 14 หมู่ที่ 7) สายบ้านนางชม
(ลําดับที่ 15 หมู่ที่ 7) สายบ้านนางปราณีต
(ลําดับที่ 16 หมู่ที่ 7) สายบ้านนางเฉวียน
(ลําดับที่ 15 หมู่ที่ 7) สายบ้านนายมานิด
(ลําดับที่ 18 หมู่ที่ 7) สายบ้านนายสัญญา
(ลําดับที่ 19 หมู่ที่ 7) สายบ้านนางสนิท
(ลําดับที่ 20 หมู่ที่ 7) สายบ้านนายฉลอม
(ลําดับที่ 7 หมู่ที่ 8) สายหนองไผ่ล้อม
(ลําดับที่ 8 หมู่ที่ 8) สายบ้านนางไฉไล - บ้าน
นายเหรียญ

(ลําดับที่ 9 หมู่ที่ 8) สายศาลา SML - บ้าน
นายมัย  แซ่เจ็ง

(ลําดับที่ 15 หมู่ที่ 9) สายบ้านนายทวีป (นาย
แกละ)

(ลําดับที่ 10 หมู่ที่ 10) สายบ้านนายบุญชู  มา
สุข - บ้านนายณรงค์  พรหมเปี่ยม

(ลําดับที่ 11 หมู่ที่ 10) สายบ้านนายวิชัย  มีสุข
 - คลองชลประทาน

(ลําดับที่ 15 หมู่ที่ 10) สายบ้านนายสวงษ์
(ลําดับที่ 14 หมู่ที่ 11) สายบ้านนายจรูญ - 
ฝายชุมนุมล่าง

(ลําดับที่ 15 หมู่ที่ 11) สายบ้านนายอนันต์  
สากล - ระบบประปาหมู่บ้าน

งบประมาณและที่ผ่านมา

โครงการขยายเขตและติดตั้งไฟฟ้า
สาธารณะ (ต่อ)
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

(ลําดับที่ 3 หมู่ที่ 1)

100 โครงการก่อสร้างฝายน้ําล้น เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่างพอเพียง

จํานวน 2 จุด บริเวณบ้านนายคมศักดิ์ และ
คลองแปลงบึ้ง

1,295,000  -  - ฝายน้ําล้น  จํานวน 2
 จุด

ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การเกษตรอย่างพอเพียง

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 4 หมู่ที่ 11)

101 โครงการขุดบ่อบาดาล เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การอุปโภค/บริโภคอย่าง
พอเพียง

จํานวน 1 จุด  - 900,000  - บ่อบาดาล  จํานวน 1
 จุด

ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภค/บริโภคอย่าง
พอเพียง

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 11 หมู่ที่ 2)

102 โครงการปรับปรุงสระเก็บกักน้ําระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ 2,9

เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การอุปโภค/บริโภคอย่าง
พอเพียง

ขุดลอกสระ  1,260  ตารางเมตร  -  - 32,000 ขุดลอกสระเก็บกักน้ํา
  จํานวน 1 แห่ง

ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภค/บริโภคอย่าง
พอเพียง

ส่วนโยธา

103 โครงการจัดซื้อถังเก็บน้ําพลาสติกเพื่อ
บรรเทาปัญหาภัยแล้ง

เพื่อให้ประชาชนมีแหล่งน้ํา
สํารองไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง

จัดซื้อถังเก็บน้ําพลาสติก ขนาด 6,000 ลิตร  
จํานวน  22   ถัง

500,000  -  - ถังเก็บน้ําพลาสติก 
ขนาด 6,000 ลิตร  
จํานวน  22   ถัง

ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภค/บริโภคอย่าง
พอเพียง

ส่วนโยธา

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค
    1.4  แนวทางการพัฒนา : จัดการแหล่งน้ําให้เพียงพอ  เพื่อเป็นต้นทุนสําหรับใช้ในด้านการเกษตร/อุตสาหกรรม  และอุปโภค-บริโภค

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ 24/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

(ลําดับที่ 1 หมู่ที่ 6)

104 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การอุปโภค/บริโภคอย่าง
พอเพียง

สายระบบประปาหมู่บ้าน - สายโรงถ่าน  
ระยะทาง 906 เมตร

200,000  -  - ขยายเขตระบบ
ประปา  1  สาย

ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภค/บริโภคอย่าง
พอเพียง

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 12 หมู่ที่ 7)

105 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การอุปโภค/บริโภคอย่าง
พอเพียง

สายระบบประปาหมู่บ้าน - สายท่าข้าม แยก
ศาลาคู่

 -  - 100,000 ขยายเขตระบบ
ประปา  1  สาย

ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภค/บริโภคอย่าง
พอเพียง

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 1 หมู่ที่ 9)

106 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การอุปโภค/บริโภคอย่าง
พอเพียง

ระบบประปาหมู่ที่ 2,9 200,000  -  - ปรับปรุงระบบประปา
 1 แห่ง

ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภค/บริโภคอย่าง
พอเพียง

ส่วนโยธา

(ลําดับที่ 5 หมู่ที่ 11)

107 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การอุปโภค/บริโภคอย่าง
พอเพียง

สายระบบประปาหมู่บ้าน - บ้านนางซิ้ม  
สร้อยทอง  ระยะทาง 1,470  เมตร

 - 283,000  - ขยายเขตระบบ
ประปา  1  สาย

ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภค/บริโภคอย่าง
พอเพียง

ส่วนโยธา

(ลําดับที่  6 หมู่ที่ 3)

108 โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้ใน
การอุปโภค/บริโภคอย่าง
พอเพียง

เพิ่มโรงกรองน้ําและขยายท่อเมนระบบประปา 
 ขนาด 8 นิ้ว

 - 3,752,000  - ปรับปรุงระบบประปา
  1 แห่ง

ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภค/บริโภคอย่าง
พอเพียงและมีคุณภาพ

ส่วนโยธา

(ลําดับที่  12 หมู่ที่ 4)

109 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน  - เพื่อให้ประชาชนมีน้ําใช้
ในการอุปโภค/บริโภค
อย่างพอเพียง

สายบ้านนางเทียมจันทร์ - บ้านนายพล และ
สายบ้านนางกัญญา - บ้านนายเน้ย

 -  - 600,000 ขยายเขตระบบ
ประปา  2  สาย

ประชาชนมีน้ําใช้ในการ
อุปโภค/บริโภคอย่าง
พอเพียงและมีคุณภาพ

ส่วนโยธา

    1.5  แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบประปาที่สะอาด  พอเพียงและมีคุณภาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา

1.  ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค

หนา้ 25/48



    2.1 แนวทางการพัฒนา : ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสให้มีสวัสดิการที่ดี  ได้มาตรฐาน  มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

110 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ในตําบลสระสี่เหลี่ยม

ผู้ติดเชื้อเอดส์ในตําบลสระสี่เหลี่ยม 50,000 50,000 50,000 ผู้ติดเชื้อเอดส์ จํานวน
  9  คน

ผู้ติดเชื้อเอดส์ได้รับการ
สงเคราะห์ และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

111 โครงการสงเคราะห์และส่งเสริม
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุด้อยโอกาส

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุที่
ยากไร้และด้อยโอกาสใน
ตําบลสระสี่เหลี่ยม

ผู้สูงอายุที่ยากไร้และด้อยโอกาสในตําบลสระ
สี่เหลี่ยม

200,000 200,000 200,000 ผู้สูงอายุที่ยากไร้และ
ด้อยโอกาส  จํานวน 
500 คน

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น

สํานักงานปลัด

112 โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว
ตําบลสระสี่เหลี่ยม

เพื่อส่งเสริมสตรีและ
ครอบครัวในตําบลสระ
สี่เหลี่ยม

จัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนาสตรีและครอบครัว 100,000 100,000 100,000 สตรีและครอบครัว
ในตําบลสระสี่เหลี่ยม
 จํานวน  50  คน

สตรีและครอบครัวได้เข้า
ร่วมกิจกรรมและมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น

สํานักงานปลัด

113 โครงการก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านเทิด
ไท้องค์ราชันให้แก่ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส
ให้มีที่อยู่ที่เหมาะสม

ก่อสร้างและซ่อมแซมบ้านให้แก่ผู้ด้อยโอกาส 200,000 200,000 200,000 ก่อสร้างและ
ซ่อมแซมปีละ 1 ครั้ง

ผู้ด้อยโอกาสได้มีที่อยู่ที
เหมาะสม

สํานักงานปลัด

114 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุตําบลสระสี่เหลี่ยม เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้
ทํากิจกรรมร่วมกัน

ผู้สูงอายุตําบลสระสี่เหลี่ยม 30,000 30,000 30,000 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

ผู้สูงอายุได้ทํากิจกรรม
ร่วมกัน

สํานักงานปลัด

115 อุดหนุนชมรมศูนย์สงเคราะห์ราษฏร
ประจําหมู่บ้าน

เพื่อสงเคราะห์และ
ช่วยเหลือราษฏรที่ได้รับ
ความเดือดร้อนในเบื้องต้น

ศูนย์สงเคราะห์ราษฏร หมู่ที่ 1 - 11 110,000 110,000 110,000 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ดําเนินการ

ราษฏรในพื้นที่ได้รับการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือ

สํานักงานปลัด

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 2 การเสริมสร้างระบบชุมชนและสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข  ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม  น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง  เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

งบประมาณและที่ผ่านมา

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 4 การพัฒนาคุณภาพชชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  คู่เศรษฐกิจพอเพียง
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    2.2 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีทักษะชีวิตที่ดี

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

116 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน
ในตําบลสระสี่เหลี่ยม

จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี เด็กและเยาวชนได้รับการ
ส่งเสริมในเรื่องคุณธรรม
และจริยธรรม

ส่วนการศึกษาฯ

117 โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 100,000 100,000 100,000 จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี เด็กและเยาวชนได้ร่วม
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

ส่วนการศึกษาฯ

118 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์ให้กับเด็กและ
เยาวชน

จัดกิจกรรมอบรมวิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กนักเรียน 70,000 70,000 70,000 จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี เด็กและเยาวชนมีความรู้
ในด้านวิทยาศาสตร์มากขึ้น

ส่วนการศึกษาฯ

119 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนร่วมกันอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็ก
นักเรียนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม

180,000  -  - จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

เด็กและเยาวชนมีความรู้
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่วนการศึกษาฯ

งบประมาณและที่ผ่านมา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  คู่เศรษฐกิจพอเพียง
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    2.3 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมด้านสุขภาพ  การป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ  การดูแลอนามัยของประชาชน

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

120 โครงการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล เพื่อป้องกันการระบาดของ
โรคติดต่อ

ป้องกันโรคระบาดในพื้นที่หมู่ที่ 1 - 11 100,000 100,000 100,000 ดําเนินการในพื้นที่  
11  หมู่บ้าน

ประชาชนในพื้นที่
ปลอดภัยจากโรคติดต่อ
ตามฤดูกาล

ส่วน
สาธารณสุขฯ

121 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า

เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและ
แมว

สุนัขและแมวในพื้นที่หมู่ที่ 1 - 11 150,000 150,000 150,000 สุนัขและแมวที่ได้รับ
วัคซีน  จํานวน 
1,000 ตัว

ประชาชนและสัตว์เลี้ยง
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ส่วน
สาธารณสุขฯ

122 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

เพื่อป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก

ฉีดพ่นหมอกควันและหยอดทรายอะเบท 150,000 150,000 150,000 ดําเนินการในพื้นที่  
11  หมู่บ้าน

ประชาชนในพื้นที่
ปลอดภัยจากโรค
ไข้เลือดออก

ส่วน
สาธารณสุขฯ

123 โครงการตรวจเยี่ยมและบริการตรวจ
สุขภาพให้กับผู้สูงอายุ , ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส

เพื่อตรวจเยี่ยมและดูแล
สุขภาพผู้สูงอายุ , ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส

ผู้สูงอายุ , ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส  หมู่ที่ 1 - 
11

20,000 20,000 20,000 ผู้สูงอายุ , ผู้พิการ
และผู้ด้อยโอกาส 
จํานวน 3 ราย/เดือน

ผู้สูงอายุ , ผู้พิการและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับการตรวจ
เยี่ยมและดูแลสุขภาพ
อย่างทั่วถึง

ส่วน
สาธารณสุขฯ

124 โครงการสมทบกองทุนหลักประกัน
สุขภาพตําบลสระสี่เหลี่ยม

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลสระสี่เหลี่ยม

กองทุนหลักประกันสุขภาพตําบลสระสี่เหลี่ยม 200,000 200,000 200,000 จัดกิจกรรมด้าน
สุขภาพอย่างทั่วถึง

ประชาชนได้รับการดูแล
สุขภาพอย่างทั่วถึง

ส่วน
สาธารณสุขฯ

125 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพนัส
นิคม ตามโครงการรณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์ และ
ผู้ติดเชื้อ HIV

เพื่อรณรงค์ป้องกันโรค
เอดส์และช่วยเหลือผู้ป่วย
โรคเอดส์ และผู้ติดเชื้อ HIV

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครอง
อําเภอนพนัสนิคม

5,000 5,000 5,000 จัดกิจกรรมตาม
รายละเอียดอําเภอ
พนัสนิคม

ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการป้องกัน
โรคเอดส์และผู้ติดเชื้อเอดส์
ได้รับการช่วยเหลืออย่าง
ทั่วถึง

ส่วน
สาธารณสุขฯ

126 ออุดหนุน อสม.ตําบลสระสี่เหลี่ยมตาม
โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ
ด้านสาธารณสุขให้แก่ อสม.

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ อสม.ตําบลสระ
สี่เหลี่ยมตามโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน

82,500 82,500 82,500 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

อสม.ตําบลสระสี่เหลี่ยม
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข

ส่วน
สาธารณสุขฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  คู่เศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ 28/48



    2.4 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการกีฬาของเด็ก/เยาวชน/ประชาชน  พร้อมทั้งจัดหาสถานที/่บํารุงซ่อมแซมให้พร้อมรองรับการพัฒนา

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

127 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด
ตําบลสระสี่เหลี่ยม

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ออกกําลังกายและห่างไกล
ยาเสพติด

จัดการแข่งขันกีฬาเพื่อให้ประชาชาเข้าร่วมการ
แข่งขัน

200,000 200,000 200,000 จัดกิจกรรม 1 ครั้ง/ปี ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมแข่งขันกีฬาต้านยา
เสพติด

ส่วนการศึกษาฯ

128 โครงการส่งเสริมการออกกําลังกาย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน
ออกกําลังกายมากขึ้น

จัดหาสถานที่ออกกําลังกายและเครื่องออก
กําลังกายให้กับประชาชน

200,000 200,000 200,000 พื้นที่หมู่ที่ 1 - 11 ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายและมีสุขภาพ
แข็งแรง

ส่วนการศึกษาฯ

129 โครงการปรับปรุงสนามกีฬา เพื่อปรับปรุงสถานที่ออก
กําลังกายสําหรับประชาชน

ปรับปรุงพื้นสนามกีฬา กว้าง 80 เมตร  ยาว 
60 เมตร  พร้อมปรับเกลี่ย  และสร้างห้องน้ํา  
พร้อมจัดหาเครื่องออกกําลังกาย

1,000,000  -  - ปรับปรุงสนามกีฬา  
หมู่ที่ 7

ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายที่เหมาะสม

ส่วนการศึกษาฯ

130 โครงการติดตั้งไฟสปอร์ตไลน์สนามกีฬา
โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม

เพื่อให้มีไฟส่องสว่างให้
ประชาชนออกกําลังกาย

ติดตั้งไฟสปอร์ตไลน์  จํานวน  4  จุด 200,000  -  - ติดตั้งไฟสปอร์ตไลน์ 
 จํานวน  4  จุด

ประชาชนมีสถานที่ออก
กําลังกายที่เหมาะสม

ส่วนการศึกษาฯ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  คู่เศรษฐกิจพอเพียง

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ 29/48



    2.5 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบ

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

131 โครงการสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสทาง
การศึกษา

เพื่อเป็นการสงเคราะห์เด็ก
ด้อยโอกาสทางการศึกษา

เด็กด้อยโอกาสในตําบลสระสี่เหลี่ยม  จํานวน  
180  คน

90,000 90,000 90,000 เด็กด้อยโอกาสได้รับ
การสงเคราะห์  
จํานวน  180  คน

เด็กด้อยโอกาสได้รับการ
สงเคราะห์อย่างทั่วถึง

ส่วนการศึกษาฯ

132 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก , วัดแก้วศิลาราม ,
 บ้านเขาดินวังตาสี

900,000 900,000 900,000 เด็กนักเรียน  จํานวน
 170 คน

เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึงและถูก
หลักโภชนาการ

ส่วนการศึกษาฯ

133 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารเสริม (นม))

เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน
สําหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
และโรงเรียน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก , วัดแก้วศิลาราม ,
 บ้านเขาดินวังตาสี , โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม
 , โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม , โรงเรียนบ้านเขา
ดินวังตาสี

1,700,000 1,700,000 1,700,000 เด็กนักเรียน  จํานวน
 900 คน

เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
เสริม(นม)อย่างทั่วถึงและ
ถูกหลักโภชนาการ

ส่วนการศึกษาฯ

134 โครงการพัฒนาภาษาเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน (AEC)

เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
ได้เรียนรู้ภาษาต่างชาติ

นักเรียนในพื้นที่ตําบลสระสี่เหลี่ยม 500,000 500,000 500,000 เด็กนักเรียน จํานวน
 300 คน

เด็กนักเรียนมีทักษะทาง
ภาษาต่างชาติที่ดี

ส่วนการศึกษาฯ

135 อุดหนุนโรงเรียนตามโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน)

เพื่อเป็นค่าอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนชั้นอนุบาล -
 ป.6

โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม , โรงเรียนวัดแก้ว
ศิลาราม , โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี

3,000,000 3,000,000 3,000,000 เด็กนักเรียน  จํานวน
  750  คน

เด็กนักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึงและถูก
หลักโภชนาการ

ส่วนการศึกษาฯ

136 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ดนตรีไทย เพื่อส่งเสริมให้เด็กนักเรียน
ได้เรียนรู้และอนุรักษ์ดนตรี
ไทย

นักเรียนในพื้นที่ตําบลสระสี่เหลี่ยม 500,000 500,000 500,000 เด็กนักเรียน จํานวน
 300 คน

เด็กนักเรียนมีความรู้และมี
ทักษะด้านดนตรีไทย

ส่วนการศึกษาฯ

137 โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกีฬา
ต้านยาเสพติด

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
ทํากิจกรรมต่างๆ

โรงเรียนวัดแก้วศิลาราม  - 2,740,000  - หลังคาคลุมลานกีฬา
 จํานวน 1 หลัง

เด็กนักเรียนได้รับความ
สะดวกสบายในการทํา
กิจกรรมต่างๆ มากขึ้น

ส่วนโยธา

งบประมาณและที่ผ่านมา

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต  คู่เศรษฐกิจพอเพียง

หนา้ 30/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

138 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
หลังคาโค้งไร้โครงสร้าง

เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
ความสะดวกสบายในการ
ทํากิจกรรมต่างๆ

ก่อสร้างบริเวณโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี  - 3,500,000  - อาคารเอนกประสงค์
 จํานวน 1 หลัง

เด็กนักเรียนได้รับความ
สะดวกสบายในการทํา
กิจกรรมต่างๆ มากขึ้น

ส่วนโยธา

139 โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซมและต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.สระสี่เหลี่ยม

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
สถานที่ศึกษาที่ได้
มาตรฐานและมี
สภาพแวดล้อมที่ดี

ปรับปรุง,ซ่อมแซมและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก อบต.สระสี่เหลี่ยม  (ตามแบบ อบต.กําหนด)

500,000  -  - ปรับปรุง,ซ่อมแซม
และต่อเติมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
จํานวน 1 แห่ง

เด็กนักเรียนมีสถานที่
ศึกษาที่ได้มาตรฐานและมี
สภาพแวดล้อมที่ดี

140 โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซมและต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดินวังตาสี

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
สถานที่ศึกษาที่ได้
มาตรฐานและมี
สภาพแวดล้อมที่ดี

ปรับปรุง,ซ่อมแซมและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเขาดินวังตาสี (ตามแบบ อบต.กําหนด)

 - 300,000  - ปรับปรุง,ซ่อมแซม
และต่อเติมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
จํานวน 1 แห่ง

เด็กนักเรียนมีสถานที่
ศึกษาที่ได้มาตรฐานและมี
สภาพแวดล้อมที่ดี

141 โครงการปรับปรุง,ซ่อมแซมและต่อเติม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคก

เพื่อให้เด็กนักเรียนมี
สถานที่ศึกษาที่ได้
มาตรฐานและมี
สภาพแวดล้อมที่ดี

ปรับปรุง,ซ่อมแซมและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านโคก  (ตามแบบ อบต.กําหนด)

 - 300,000  - ปรับปรุง,ซ่อมแซม
และต่อเติมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
จํานวน 1 แห่ง

เด็กนักเรียนมีสถานที่
ศึกษาที่ได้มาตรฐานและมี
สภาพแวดล้อมที่ดี

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ 31/48



    3.1 แนวทางการพัฒนา : ยกระดับความรู้/ทักษะด้านการเกษตร และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

142 โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้าน
การเกษตรปลอดสารพิษ
ให้แก่เกษตรกร

เกษตรกรหมู่ที่ 1 - 11 200,000 200,000 200,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

เกษตรกรได้รับความรู้ใน
การทําการเกษตรปลอด
สารพิษ

สํานักงานปลัด

143 โครงการส่งเสริมกลุ่มยุวเกษตรใน
โรงเรียน

เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้
เรียนรู้การทําการเกษตร
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ร.ร.บ้านสระสี่เหลี่ยม,วัดแก้วศิลาราม,บ้านเขา
ดินวงัตาสี

50,000 50,000 50,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

นักเรียนมีความรู้ในการทํา
การเกษตรมากขึ้น

สํานักงานปลัด

144 โครงการส่งเสริมการดําเนินงานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

ประชาชนหมู่ที่ 1-11 110,000 110,000 110,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

ประชาชนดําเนินชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักงานปลัด

145 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพนัส
นิคม  ตามโครงการส่งเสริมการพัฒนา
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อส่งเสริมการพัฒนาตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง

เป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอ
พนัสนิคม (ตามรายละเอียดอําเภอพนัสนิคม)

10,000 10,000 10,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

ประชาชนดําเนินชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง

สํานักงานปลัด

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 3 การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 5 พัฒนาอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 6 ปรับเปลี่ยนภาคเกษตรสู่ระบบเกษตรคุณภาพสูงและมูลค่าสูง และพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

146 โครงการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชน หมู่ที่
 1-11

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ทุนในการประกอบอาชีพ

กลุ่มอาชีพ หมู่ที่ 1 -11 100,000 100,000 100,000 กลุ่มอาชีพที่ได้รับ
การสนับสนุนจํานวน
 2 กลุ่ม/ปี

ประชาชนมีอาชีพและมี
รายได้เพิ่มขึ้น

สํานักงานปลัด

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
    3.2 แนวทางการพัฒนา : เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน และรวมกลุ่มวิสาหกิจในการบริหารจัดการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

147 โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับผู้ว่างงาน
และผู้มีรายได้น้อย

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
อาชีพและมีรายได้เพิ่มขึ้น

ประชาชนที่ว่างงานและผู้มีรายได้น้อยในพื้นที่ 
หมู่ที่ 1-11

100,000 100,000 100,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

ประชาชนมีอาชีพและมี
รายได้เพิ่มขึ้น

ส่วนสํานักปลัด

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน
    3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ตามนโยบาย 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ 34/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

148 โครงการจัดงานประจําปี การอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์

เพื่ออนุรักษ์ประเพณี
สงกรานต์ตําบลสระสี่เหลี่ยม

จัดงานประเพณีวันสงกรานต์ในช่วงเดือน
เมษายนของทุกปี

200,000 200,000 200,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

อบต.และประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดงานประจําปี
 การอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีวันสงกรานต์

ส่วนการศึกษา

149 โครงการจัดงานประจําปีบวงสรวงพระ
รถตําบลสระสี่เหลี่ยม

เพื่ออนุรักษ์งานประจําปี
บวงสรวงพระรถตําบลสระ
สี่เหลี่ยม

จัดงานประจําปี บวงสรวงพระรถในช่วงเดือน 
เมษายนของทุกปี

150,000 150,000 150,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

อบต.และประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดงานประจําปี
 บวงสรวงพระรถตําบล
สระสี่เหลี่ยม

ส่วนการศึกษา

150 โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง เพื่ออนุรักษ์งานประเพณี
วันลอยกระทง

จัดงานประเพณีวันลอยกระทง 90,000 90,000 90,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

อบต.และประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดงานประเพณี
วันลอยกระทง

ส่วนการศึกษา

151 โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษาเนื่องใน
วันเข้าพรรษา

เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีทางศาสนา

จัดขบวนแห่เทียนพรรษาเพื่อถวายวัดในพื้นที่
ตําบลสระสี่เหลี่ยม

40,000 40,000 40,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

อบต.และประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดงานแห่เทียน
พรรษาเนื่องในวัน
เข้าพรรษา

ส่วนการศึกษา

152 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีทางศาสนา

จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตร  เวียนเทียนเนื่องใน
วันวิสาขบูชา

40,000 40,000 40,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

อบต.และประชาชนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมเนื่อง
ในวันวิสาขบูชา

ส่วนการศึกษา

153 โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและ
ประชาชนได้มีส่วนร่วมใน
การปฏิบัติธรรม

เยาวชนและประชาชนร่วมปฏิบัติธรรมในวัน
สําคัญทางศาสนา

30,000 30,000 30,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

เยาวชนและประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติธรรม
เพื่อพัฒนาจิตใจ

ส่วนการศึกษา

4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
    4.1 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณีท้องถิ่นให้ยั่งยืน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน สามารถรองรับความต้องการของตลาด
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 2 การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่
2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ
(บาท) (บาท) (บาท)

154 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 5 ธันวา

เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 5 ธันวา

จัดงานวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร 150,000 150,000 150,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

อบต.และประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  5 ธันวา

สํานักงานปลัด

155 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา

เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจ้าพระบรมราชินี
นารถ 12 สิงหา

จัดงานวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร 150,000 150,000 150,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

อบต.และประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดงานวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนามเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 12 
สิงหา

สํานักงานปลัด

156 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพนัส
นิคมตามโครงการจัดกิจกรรมสนับสนุน
งานประจําปีประจําจังหวัด

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
กิจกรรมประจําปีประจํา
จังหวัด

เป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอ
พนัสนิคม (ตามรายละเอียดอําเภอพนัสนิคม)

90,000 90,000 90,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

อบต.สระสี่เหลี่ยม มีการ
ส่งเสริมและอนุรักษ์
กิจกรรมประจําปีประจํา
จังหวัด

ส่วนการศึกษา

157 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลสระ
สี่เหลี่ยม

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมตําบลสระ
สี่เหลี่ยม

เป็นเงินอุดหนุนให้แก่สภาวัฒนธรรมตําบลสระ
สี่เหลี่ยม

30,000 30,000 30,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

มีการส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรม
ตําบลสระสี่เหลี่ยม

ส่วนการศึกษา

158 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพนัส
นิคม  ตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและ
งานเฉลิมพระเกียรติ

เพื่อส่งเสริมการดําเนินงาน
ในการจัดงานรัฐพิธี

เป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอ
พนัสนิคม (ตามรายละเอียดอําเภอกําหนด)

5,000 5,000 5,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

อบต.สระสี่เหลี่ยม มีการ
ส่งเสริมงานรัฐพิธีและ
เฉลิมพระเกียรติ

สํานักงานปลัด

159 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพนัส
นิคม  เกี่ยวกับการส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นและการจัด
งานประจําปีอําเภอพนัสนิคม

เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรมและประเพณี
ท้องถิ่น

เป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอ
พนัสนิคม (ตามรายละเอียดอําเภอพนัสนิคม)

20,000 20,000 20,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

อบต.สระสี่เหลี่ยมมีการ
ส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

ส่วนการศึกษา

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
160 โครงการจัดขบวนแห่ร่วมงานบุญ

กลางบ้านอําเภอพนัสนิคม
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีงาน
บุญกลางบ้านอําเภอพนัส
นิคม

ตกแต่งรถจักสานและให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
ขบวนแห่งานบุญกลางบ้านอําเภอพนัสนิคม

80,000 80,000 80,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

อบต.และประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในขบวนแห่งาน
บุญกลางบ้านอําเภอพนัส
นิคม

ส่วนการศึกษา

161 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โบราณสถาน
สระสี่เหลี่ยม

เพื่อส่งเสริมให้เป็นสถานที่
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโบราณสถานสระ
สี่เหลี่ยม  หมู่ที่ 6

500,000  -  - จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

บริเวณโบราณสถานสระ
สี่เหลี่ยมมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

ส่วนการศึกษา

    4.2 แนวทางการพัฒนา : ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และคงเอกลักษณ์ชุมชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

4. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

หนา้ 37/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
162 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะมูล

ฝอยและเผยแพร่ความรู้ในการกําจัด
ขยะที่ถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ความรู้ในการกําจัดขยะที่
ถูกสุขลักษณะ

เด็ก เยาวชนและประชาชน หมู่ที่ 1-11 100,000 100,000 100,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

ประชาชนมีการกําจัดขยะ
ที่ถูกวิธี

ส่วน
สาธารณสุขฯ

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิดความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 5 การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
    5.1 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ/น้ําเสีย และมลภาวะอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ 38/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
163 โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์รักษ์

พื้นที่สีเขียว
เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการดูแล
สิ่งแวดล้อม

พื้นที่ว่างเปล่าหรือบริเวณสองข้างทางในตําบล
สระสี่เหลี่ยม

20,000 20,000 20,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

มีการปลูกต้นไม้บริเวณ
พื้นที่ว่างเปล่ามากขึ้น

สํานักงานปลัด

164 โครงการอบรมสร้างจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

เพื่อปลูกจิตสํานึกให้
เยาวชนและประชาชนใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม

เยาวชนและประชาชนตําบลสระสี่เหลี่ยม 20,000 20,000 20,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

เยาวชนและประชาชน
ตําบลสระสี่เหลี่ยมใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น

สํานักงานปลัด

5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน
   5.2 แนวทางการพัฒนา : ปลูกจิตสํานึกเด้ก/เยาวชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
165 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณ

ภัยของ อปพร.
เพื่อเตรียมพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยให้กับประชาชน

ออกตรวจเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ 100,000 100,000 100,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยจากสาธารณภัย
ต่างๆ

สํานักงานปลัด

166 โครงการป้องกันและบรรเทาปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจาก
สาธารณภัยต่างๆ

เพื่อป้องกันและบรรเทา
ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากสา
ธารณภัย

บรรเทาสาธารณภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆ 50,000 50,000 50,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ช่วยเหลือ
ประชาชนจากสา
ธารณภัยต่างๆ

ประชาชนได้รับความ
ปลอดภัยจากสาธารณภัย
ต่างๆ และได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว

สํานักงานปลัด

167 โครงการฝึกอบรม/ทบทวน อปพร. เพื่อเตรียม อปพร.ให้มี
ความพร้อมในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

ฝึกอบรม/ทบทวน อปพร.ต.สระสี่เหลี่ยมตาม
หลักสูตรที่กําหนด

300,000 300,000 300,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

อปพร.มีความพร้อมในการ
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย

สํานักงานปลัด

168 โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน้าที่

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับความเดือดร้อนตาม
อํานาจหน้าที่ของ อบต.

ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนใน
ด้านต่างๆ ตามอํานาจหน้าที่ของ อบต.

200,000 200,000 200,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ช่วยเหลือ
ประชาชน

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

สํานักงานปลัด

169 โครงการส่งเสริมการดําเนินงานและ
บริหารจัดการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน

เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบภัย

จัดทีมแพทย์ฉุกเฉินและวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็น
สําหรับบริการประชาชน

300,000 300,000 300,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

ประชาชนได้รับความ
ช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

ส่วน
สาธารณสุขฯ

170 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิงแบบ
เอนกประสงค์ ขนาดความจุ 12,000  
ลิตร

เพื่อใช้ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย

รถยนต์บรรทุกน้ําดับเพลิง ชนิดถังเหลี่ยม
ดับเพลิงอาคาร ขนาดความจุ  12,000  ลิตร 
 ชนิด 10  ล้อ  เครื่องยนต์  230  แรงม้า  
จํานวน 1 คัน

5,000,000  -  - รถยนต์บรรทุกน้ํา
ดับเพลิงแบบ
เอนกประสงค์ ขนาด
ความจุ  12,000  
ลิตร  จํานวน 1 คัน

สามารถป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยได้
อย่างรวดเร็วและทันท่วงที

สํานักงานปลัด

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 7  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
    6.1 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 1 พัฒนา ส่งเสริมความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย มั่นคง เพื่อให้ชลบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ รองรับความเปลี่ยนแปลง

หนา้ 40/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
171 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ

ติด
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด
ของยาเสพติด

จัดทําโครงการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในพื้นที่

40,000 40,000 40,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

ตําบลสระสี่เหลี่ยมปลอด
จากการแพร่ระบาดของยา
เสพติด

สํานักงานปลัด

172 อุดหนุนศูนย์ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดอําเภอพนัสนิคม ตามโครงการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เพื่อป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดในอําเภอพนัสนิคม

เป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอ
พนัสนิคม(ตามรายละเอียดอําเภอ)

30,000 30,000 30,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

อบต.สระสี่เหลี่ยมมีการ
ส่งเสริมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

สํานักงานปลัด

173 อุดหนุนศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดินเพื่อ
เอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี ตาม
โครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามยา
เสพติดในจังหวัดชลบุรี

เป็นเงินอุดหนุนให้กับศูนย์อํานวยการพลัง
แผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี
(ตามรายละเอียดศูนย์อํานวยการพลังแผ่นดิน
เพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุร)ี

20,000 20,000 20,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

อบต.สระสี่เหลี่ยมมีการ
ส่งเสริมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

สํานักงานปลัด

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   6.2 แนวทางการพัฒนา: ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้าระวังด้านยาเสพติด

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
174 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง

ถนน
เพื่อป้องกันอุบัติเหตุและ
ลดอุบัติภัยทางถนน

ตั้งจุดบริการประชาชนในเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์

50,000 50,000 50,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

อุบัติเหตุจากการขับขี่ลดลง สํานักงานปลัด

175 อุดหนุนศูนย์อํานวยความปลอดภัย
อําเภอพนัสนิคม ในการดําเนินการ
รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยทาง
ถนน

เพื่อส่งเสริมการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุทางถนน

เป็นเงินอุดหนุนให้แก่ศูนย์อํานวยความ
ปลอดภัยอําเภอพนัสนิคม (ตามรายละเอียด
อําเภอพนัสนิคม)

10,000 10,000 10,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

ประชาชนปลอดภัยจาก
การใช้รถใช้ถนน

สํานักงานปลัด

    6.3 แนวทางการพัฒนา: สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

งบประมาณและที่ผ่านมา

6. ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
176 โครงการฝึกอบรมสัมมนาศึกษาดูงาน

เพิ่มทักษะให้แก่ผู้บริหาร,สมาชิก อบต.,
พนักงานส่วนตําบลและลูกจ้าง

เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ใน
การปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น

ผู้บริหาร,สมาชิก อบต.,พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้าง และผู้นําชุมชน

400,000 400,000 400,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

บุคลากรและผู้นําชุมชนมี
ความรู้และความสามารถ
ในการปฎิบัติงานมากขึ้น

สํานักงานปลัด

177 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายและระเบียบต่างๆ ให้แก่
ผู้บริหาร,สมาชิก อบต.,พนักงานส่วน
ตําบลและลูกจ้าง

เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ใน
การปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น

ผู้บริหาร,สมาชิก อบต.,พนักงานส่วนตําบล
ลูกจ้าง ผู้นําชุมชนและประชาชน

30,000 30,000 30,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

บุคลากรและผู้นําชุมชนมี
ความรู้และความสามารถ
ในการปฎิบัติงานมากขึ้น

สํานักงานปลัด

    7.1 แนวทางการพัฒนา: พัฒนาทักษะผู้นํา บุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะ/ความเชี่ยวชาญพาะทางและสามารถประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 8  ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีการดําเนินงานดดยยึดหลักธรรมาภิบาล
 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ 6 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กร
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
178 โครงการส่งเสริมการประชุมประชาคม

เพื่อสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา 
อบต. และแผนชุมชน

เพื่อส่งเสริมการประชุม
ประชาคมในการจัดทํา
แผนพัฒนา อบต.และแผน
ชุมชน

จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีและแผนชุมชน

50,000 50,000 50,000 จัดประชุมในพื้นที่ 
ม.1-11

ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การประชุมประชาคม
หมู่บ้านเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาสามปีและแผน
ชุมชน

สํานักงานปลัด

179 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บรายได้ให้
ครอบคลุมและทั่วถึง

สํารวจพื้นที่ ม. 1-11 30,000 30,000 30,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

อบต.สระสี่เหลี่ยมมี
ประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษีมากขึ้น

กองคลัง

180 โครงการสร้างความรู้ ความเข้าใจคืน
กําไรภาษีท้องถิ่น

เพื่อให้ประชาชนมีความ
เข้าใจในเรื่องการจัดเก็บภาษี

จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการจัดเก็บภาษี
ให้แก่ประชาชน

50,000 50,000 50,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

ประชาชนมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
มากขึ้น

กองคลัง

181 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งและการรณรงค์
ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนไป
ใช้สิทธิ์เลือกตั้ง

รณรงค์ให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 100,000 100,000 100,000 ร้อยละของ
ประชาชนที่ไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง

ประชาชนไปใช้สิทธ์
เลือกตั้งมากขึ้น

สํานักงานปลัด

182 โครงการ อบต.สัญจร เพื่อรับฟังความคิดเห็นและ
บริการประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง

จัดกิจกรรม อบต.สัญจรในพื้นที่ ม.1-11 110,000 110,000 110,000 จัดกิจกรรมในพื้นที่ 
ม.1-11

อบต.สระสี่เหลี่ยม ได้
ใกล้ชิดประชาชนและ
บริการประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง

สํานักงานปลัด

183 โครงการขยายเขตและซ่อมแซมเสียงไร้
สาย ม.1-11

เพื่อให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารจาก อบต.
อย่างทั่วถึง

ขยายเขตเสียงไร้สายหมู่ละ 1-2 จุด 300,000 300,000 300,000 เสียงไร้สายหมู่ละ 
1-2 จุด

ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

ส่วนโยธา

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กร
    7.2 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาการให้บริการประชาชนที่สะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรมแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
184 โครงการจัดหาหนังสือพิมพ์สารสารต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ข้อมูลข่าวสารจาก อบต.
อย่างทั่วถึง

สําหรับที่ทําการ อบต.ที่อ่านหนังสือพิมพ์
ประจําหมู่บ้าน ม.1-11

100,000 100,000 100,000 หนังสือพิมพ์วันละ 1
 ฉบับ

ประชาชนได้รับรู้ข่าวสาร
อย่างทั่วถึง

สํานักงานปลัด

185 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพนัส
นิคม  ตามโครงการส่งเสริมวิถุชีวิตแบบ
ประชาธิปไตย

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมี
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย

เป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอ
พนัสนิคม (ตามรายละเอียดอําเภอพนัสนิคม)

10,000 10,000 10,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

อบต.สระสี่เหลี่ยม มีส่วน
ร่วมในการส่งเสริมวิถีชีวิต
แบบประชาธิปไตย

สํานักงานปลัด

186 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพนัส
นิคม  ตามโครงการบริหารศูนย์รวม
ข้อมูลข่าวสารการซื้อและการจ้างของ 
อปท.

เพื่อส่งเสริมให้การซื้อและ
การจ้างมีความโปร่งใสมาก
ยิ่งขึ้น

เป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอ
พนัสนิคม (ตามรายละเอียดอําเภอพนัสนิคม)

10,000 10,000 10,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

อบต.สระสี่เหลี่ยม มีส่วน
ร่วมในการสนับสนุนการ
ซื้อหรือการจ้างมีความ
โปร่งใสมากยิ่งขึ้น

สํานักงานปลัด

187 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพนัส
นิคม  ตามโครงการพัฒนาการ
ให้บริการของประชาชน

เพื่อส่งเสริมการให้บริการ
แก่ประชาชนของอําเภอ
พนัสนิคม

เป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอ
พนัสนิคม (ตามรายละเอียดอําเภอพนัสนิคม)

10,000 10,000 10,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

อบต.สระสี่เหลี่ยม ได้มีการ
ส่งเสริมการให้บริการแก่
ประชาชนของอําเภอพนัส
นิคม

สํานักงานปลัด

188 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพนัส
นิคม  ตามโครงการนายอําเภอพบ
ประชาชน

เพื่อส่งเสริมให้มีการพบ
ประชาชนอย่างทั่วถึง

เป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอ
พนัสนิคม (ตามรายละเอียดอําเภอพนัสนิคม)

10,000 10,000 10,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

อบต.สระสี่เหลี่ยมได้มีการ
ส่งเสริมให้มีการพบปะ
ประชาชนอย่างทั่วถึง

สํานักงานปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
189 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตําบล
เพื่อให้การปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน,ครุภัณฑ์การศึกษา,
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง,ครุภัณฑ์
การเกษตร ,ครุภัณฑ์ก่อสร้าง,ครุภัณฑ์ไฟฟ้า
และวิทยุ, ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ,
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์, ครุภัณฑ์
งานบ้านงานครัว ,ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง , 
ครุภัณฑ์กีฬา,ครุภัณฑ์สํารวจ ,ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์

500,000 500,000 500,000 จัดซื้อครุภัณฑ์ของ
ส่วนต่างๆ

การบริการประชาชนมี
ความสะดวกและมีประสิทิ
ภาพมากขึ้น

สํานักงานปลัด,
กองคลัง,ส่วน

โยธา,ส่วน
การศึกษา,ส่วน

สาธารณสุข

190 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ  แบบ
แยกส่วน

เพื่ออํานวยความสะดวก
ให้กับผู้ปฏิบัติงานและผู้มา
ติดต่อราชการ

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิด
แขวน  เพื่อติดตั้งบริเวณอาคารหลังที่ทําการ 
อบต.

500,000  -  - เครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วนชนิด
แขวน

การบริการประชาชนมี
ความสะดวกและมีประสิทิ
ภาพมากขึ้น

สํานักงานปลัด

191 จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) เพื่อรองรับภารกิจที่มากขึ้น
และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริการประชาชนได้
รวดเร็ว

จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน  ปริมาตร
กระบอกสูบไม่ต่ํากว่า  2,400 ซีซี  ขับเคลื่อน 
4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ  จํานวน  2  คัน

1,792,000  -  - รถบรรทุก (ดีเซล) 
ขนาด 1 ตัน    
จํานวน  2  คัน

สามารถปฏิบัติหน้าที่และ
บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น

สํานักงานปลัด ,
 กองคลัง

192 จัดซื้อรถจักรยานยนต์  ขนาด 120 ซีซี 
 แบบเกียร์อัตโนมัติ

เพื่อรองรับภารกิจที่มากขึ้น
และเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริการประชาชนได้
รวดเร็ว

จัดซื้อรถจักรยานยนต์  ขนาด 120 ซีซี  แบบ
เกียร์อัตโนมัติ   จํานวน  2  คัน

110,000  -  - รถจักรยานยนต์  
ขนาด 120 ซีซี  
แบบเกียร์อัตโนมัติ   
จํานวน  2  คัน

สามารถปฏิบัติหน้าที่และ
บริการประชาชนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและรวดเร็ว
มากยิ่งขึ้น

สํานักงานปลัด ,
 กองคลัง

193 โครงการปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต. เพื่อให้การปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชนมี
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงอาคารสํานักงาน อบต. 900,000  -  - ปรับปรุงอาคาร
สํานักงาน อบต.

การบริการประชาชนมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนโยธา

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กร
    7.3 แนวทางการพัฒนา : พัฒนาเทคโนโลยี จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพ

งบประมาณและที่ผ่านมา

หนา้ 46/48



ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
194 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทํา

การ อบต.
เพื่อให้การปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชนมี
ความสะดวกมากยิ่งขึ้น

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทําการ อบต 500,000  -  - ปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณที่ทําการ อบต

การบริการประชาชนมี
ความสะดวกและมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่วนโยธา

195 โครงการติดตั้งและปรับปรุงระบบเสียง
ไร้สาย

เพื่อให้ประชาชนตําบลสระ
สี่เหลี่ยมได้รับข้อมูล
ข่าวสารอย่างทั่วถึง

ปรับปรุงระบบเสียงไร้สาย  และติดตั้งเครื่อง
กระจายเสียงเพิ่มเติม  ในพื้นที่หมู่ที่ 1 - 11

500,000  -  - ปรับปรุงระบบเสียง
ไร้สายและเครื่อง
กระจายเสียง

การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนทราบ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น

สํานักงานปลัด

งบประมาณและที่ผ่านมา
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ที่ โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงานที่

2559 2560 2561 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)
196 โครงการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้

ประชาชนเทิดทูนสถาบัน
สําคัญของชาติ

จัดกิจกรรมในการปกป้องสถาบันสําคัญของชาติ 20,000 20,000 20,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

ประชาชนเทิดทูนสถาบัน
สําคัญของชาติ

สํานักงานปลัด

197 โครงการสร้างความปรองดองและสมาน
ฉันฑ์ระดับท้องถิ่น

เพื่อเป็นการสร้างทัศนะคติ
และจิตสํานึกที่ดีให้กับ
ประชาชน

จัดกิจกรรมสร้างทัศนะคติและจิตสํานึกที่ดีงาม
ในการอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันฑ์

20,000 20,000 20,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

ประชาชนมีทัศนคติที่ดีอยู่
ร่วมกันอย่างสมานฉันฑ์

สํานักงานปลัด

198 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอพนัส
นิคม  ตามโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพื่อร่วมกันปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์

เพื่อส่งเสริมการให้บริการ
แก่ประชาชนของอําเภอ
พนัสนิคม

เป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ทําการปกครองอําเภอ
พนัสนิคม (ตามรายละเอียดอําเภอพนัสนิคม)

10,000 10,000 10,000 จํานวนกิจกรรม/
โครงการที่ดําเนินการ

อบต.สระสี่เหลี่ยม ได้มีการ
ส่งเสริมการให้บริการแก่
ประชาชนของอําเภอพนัส
นิคม

สํานักงานปลัด

199 โครงการติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

เพื่อเป็นการเฉลิมพระ
เกียรติและประชาสัมพันธ์
พระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

ติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  จํานวน 3 จุด  
บริเวณที่ทําการ อบต. , ทางหลวงสาย 331 , 
ถนนสายวัดแก้วศิลาราม

1,500,000  -  - ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ  
จํานวน 3 จุด

อบต.และประชาชนได้ร่วม
เฉลิมพระเกียรติและ
ประชาสัมพันธ์พระราช
กรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระ
นางเจ้าพระบรมราชินีนาถ

สํานักงานปลัด

    7.4 แนวทางการพัฒนา : ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล

งบประมาณและที่ผ่านมา

7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการองค์กร

หนา้ 48/48



แบบ ผ.02

ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 รวม

1 โครงการบริหารจัดการ
ระบบประปาภายในตําบล
สระสี่เหลี่ยม

20,000,000 20,000,000 25,000,000 65,000,000 อบจ.ชลบุรี และ 
อบต.สระสี่เหลี่ยม

20,000,000 20,000,000 25,000,000 65,000,000

บัญชีประสานโครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม  อําเภอพนัสนิคม  จังหวัดชลบุรี

ตามกรอบการประสานท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด

รวมจํานวนท้ังสิ้น  1  โครงการ

งบประมาณ (บาท)
โครงการหลัก/โครงการย่อยลําดับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ



 

 1 

ภาคผนวก ก. 
โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบรหิารส่วนตําบล 

   
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวดั
ชลบุรี 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
พัฒนาส่งเสริมความ
สงบเรียบร้อย  ความ
ปลอดภัย  มั่นคง
เพื่อให้ชลบุรีเป็น
เมืองน่าอยู่ รองรับ
ความเปลี่ยนแปลง 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การเสริมสร้างระบบ
ชุมชนและสถาบัน
ครอบครัวให้เข้มแข็ง
และยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้มี
ความสุข ฯ 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมด้วย
กระบวนการมีส่วน
ร่วมให้เกิดความ
สมดุลในระบบ
นิเวศน์และการใช้
ประโยชน ์

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว
ให้เกิดความยั่งยืน  
สามารถรองรับความ
ต้องการของตลาด 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
พัฒนาอุตสาหกรรม
ให้ได้มาตรฐาน เป็น
มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม
และเพิ่มขีด
ความสามารถในการ
แข่งขนั 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
ปรับเปลี่ยนภาค
เกษตรสู่ระบบเกษตร
คุณภาพสูงและมูลค่า
สูง และพัฒนา
เกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกรให้
เข้มแข็ง 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 7 
พัฒนาระบบผังเมือง  
ระบบ Logistics 
โครงสร้างพื้นฐานและ
แหล่งน้ํา  เพื่อรองรับ
การขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและสังคม
ของจังหวดั 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 8 
ส่งเสริมทกุภาคส่วน
ให้มีการดําเนนิงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิ
บาล 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาองคก์ร
ปกครองสว่น
ท้องถิ่น 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน/สาธารณูปโภค 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การส่งเสรมิวัฒนธรรม
และการทอ่งเที่ยวยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การพัฒนาการเกษตร/
อุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การพัฒนาคุณภาพชวีิตคู่
เศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การอนรุักษ์/ฟื้นฟู
สิ่งแวดลอ้ม และพลังงาน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 7 
ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อบต.สระ
สี่เหลี่ยม 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน/สาธารณูปโภค 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2 
การพัฒนาคุณภาพชวีิต
คู่เศรษฐกิจพอเพียง 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 
การพัฒนาการเกษตร/
อุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 
การส่งเสรมิวัฒนธรรม 
ประเพณแีละการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 5 
การอนรุักษ์/ฟื้นฟู
สิ่งแวดลอ้ม และพลังงาน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 6 
ด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 7 
การบริหารจัดการองค์กร 



 

 2 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาจังหวดั

ชลบุร ี

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนาส่งเสริมความสงบเรียบร้อย  ความ
ปลอดภัย  ม่ันคงเพ่ือให้ชลบุรีเป็นเมืองน่าอยู่ 
รองรับความเปล่ียนแปลง 

 
 
 

สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน  รวมท้ังให้การคุ้มครองตามสิทธิแห่ง
กฎหมาย 

 
 
 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาองคก์ร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
 
 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา อบต.    
สระสี่เหลี่ยม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 
 
 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

2. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและระวังยาเสพติด 

3. สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 
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ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาจังหวดั

ชลบุร ี

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การเสริมสร้างระบบชุมชนและสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็งและ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความสุข ประชาชนมีความรู้
คู่คุณธรรม  น้อมนําเศรษฐกิจพอเพียง เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

 
 
 

จัดการองค์ความรู้ท้ัง
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและองค์ความรู้
สมัยใหม่ให้สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการ
ดําเนินชีวิต 

พัฒนาระบบ
สุขภาพอย่างครบ
วงจรและเสริมสร้าง
คนให้ลด ละ เลิก
พฤติกรรมเส่ียงต่อ
สุขภาพ 

ส่งเสริมระบบและ
ประสานงานการจัด
สวัสดิการสังคม
ให้แก่ทุก
กลุ่มเป้าหมาย 

ส่งเสริมการมีงาน
ทําให้เกิดความ
ม่ันคงในอาชีพและ
รายได้ 

ส่งเสริม พัฒนาระบบ
และคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือยก 
ระดับผลสัมฤทธ์ิด้าน
การศึกษา 

เสริมสร้างศักยภาพ
ชุมชนให้มีภูมิคุ้มกัน
ทางสังคม พร้อม
เผชิญการ
เปล่ียนแปลง 

 
 
 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาองคก์ร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา อบต.    
สระสี่เหลี่ยม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต  คู่เศรษฐกิจพอเพียง 

 
 
 

1. ยกระดับคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
ผู้ด้อยโอกาสให้มีสวัสดิการท่ี
ดี  ได้มาตรฐาน มีอาชีพ
ทางเลือกท่ีเหมาะสม 

2. ส่งเสริมเด็ก/เยาวชน
ให้มีทักษะชีวิตท่ีดี 

3. ส่งเสริมด้านสุขภาพ  
การป้องกันโรคระบาด
และโรคติดต่อ การดูแล
อนามัยของประชาชน 

4. พัฒนาการกีฬาของเด็ก/
เยาวชน/ประชาชน พร้อม
ท้ังจัดหาสถานท่ี/บํารุงรักษา
ซ่อมแซมให้พร้อมรองรับการ
พัฒนา 

5. พัฒนาการศึกษาท้ัง
ในและนอกระบบ 
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ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาจังหวดั

ชลบุร ี

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิด
ความสมดุลในระบบนิเวศน์และการใช้ประโยชน์ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
ส่งเสริมการท่องเท่ียวให้เกิดความยั่งยืน  สามารถ
รองรับความต้องการของตลาด 

 
 
 

พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ป้องกัน
ระบบนิเวศน์ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และผังเมืองโดย
การมีส่วนร่วม 

พัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือลด
มลภาวะและควบคุมกิจกรรมท่ี
ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 

 ส่งเสริมการบริการ การตลาด
และการประชาสัมพันธ์ด้านการ
ท่องเท่ียวท้ังในและต่างประเทศ 

พัฒนา  ฟ้ืนฟูวัฒนธรรมและแหล่ง
ท่องเท่ียวให้ได้คุณภาพมาตรฐาน  
และอนุรักษ์สภาพแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 

 
 
 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาองคก์ร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การอนุรักษ์/ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม และพลังงาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 
การส่งเสริมวัฒนธรรมและการท่องเท่ียวท่ียั่งยืน 

 
 
 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา อบต.    
สระสี่เหลี่ยม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
การอนุรักษ์/ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4 
การส่งเสริมวัฒนธรรม  ประเพณีและการท่องเท่ียว
ท่ียั่งยืน 

 
 
 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
ขยะ/นํ้าเสีย และมลภาวะอื่นๆ 
ให้มีประสิทธิภาพ 

2. ปลูกจิตสํานึกเด็ก/เยาวชน
และประชาชนให้มีส่วนร่วมใน
การจัดการส่ิงแวดล้อม 

 1. ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ จารีต
ประเพณีของท้องถิ่นให้ยั่งยืน 

2. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น/
วัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับการ
ท่องเท่ียว  และคงเอกลักษณ์
ชุมชน 

3. อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากรดิน 
ป่าไม้ ให้คงความอุดมสมบูรณ์ 
และส่งเสริมการใช้พลังงานท่ี
เหมาะสม 
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ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาจังหวดั

ชลบุร ี

 ยุทธศาสตร์ท่ี 5 
พัฒนาอุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อมและเพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 6 
ปรับเปล่ียนภาคเกษตรสู่ระบบเกษตรคุณภาพสูง
และมูลค่าสูง และพัฒนาเกษตรกรและสถาบัน
เกษตรกรให้เข้มแข็ง 

 
 
 

พัฒนาเทคโนโลยีทางด้าน
อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม
บนพ้ืนฐานของเทคโนโลยี
สะอาด 

ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตพลังงานทดแทน 

 เพ่ิมผลิตภาพและมูลค่าของ
สินค้าและบริการให้มีมาตรฐาน  
โดยอาศัยองค์ความรู้เทคโนโลยี
และภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 

เพ่ิมผลิตภาพและมูลค่าของสินค้า
และบริการให้มีมาตรฐาน  โดย
อาศัยองค์ความรู้  เทคโนโลยีและ
ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 

ส่งเสริมและสนับสนุนข้อมูล
ด้านเศรษฐกิจท้ังภาค
เกษตรกรรม   อุตสาหกรรม
และบริการเพ่ือการพัฒนา 

พัฒนาสมรรถนะ  ทักษะของ
กําลังแรงงานให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของสถาน
ประกอบการ 

   

 

 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาองคก์ร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 

 
 
 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา อบต.    
สระสี่เหลี่ยม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
การพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 

 
 
 

1. ยกระดับความรู/้ทักษะด้านการเกษตร  
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

2. เพ่ิมมูลค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน  
และรวมกลุ่มวิสาหกิจในการบริหารจัดการ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ 
ตามนโยบาย 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ์ 
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ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาจังหวดั

ชลบุร ี

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
พัฒนาระบบผังเมือง  ระบบ Logistics โครงสร้างพ้ืนฐานและแหล่งนํ้า  
เพ่ือรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด 

 
 
 

บริหารการจัดทําผังเมืองและพัฒนาตามผังท่ี
สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบโดยการบูรณา
การ 

พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง  โครงสร้าง
พ้ืนฐาน  และแหล่งนํ้า 

ส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาท่าเรือแหลม
ฉบัง 

 
 
 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาองคก์ร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค 

 
 
 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา อบต.    
สระสี่เหลี่ยม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค 

 
 
 

1.  พัฒนาถนน/สะพานให้
ได้มาตรฐาน  ให้สามารถใช้
สัญจรไปมาได้อย่างสะดวก 

2. ปรับปรุงเครือข่าย
เส้นทางคมนาคม  
พัฒนาระบบจราจรและ
ความปลอดภัยบนท้อง
ถนน 

3. จัดให้มีไฟฟ้าและแสง
สว่างให้เพียงพอและท่ัวถึง
ท้ังตําบล 

4. จัดการแหล่งนํ้าให้
เพียงพอ  เพ่ือเป็นต้นทุน
สําหรับใช้ในด้านการเกษตร/
อุตสาหกรรม และอุปโภค-
บริโภค 

5.  พัฒนาระบบประปา
ท่ีสะอาด/พอเพียงและมี
คุณภาพ 
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ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาจังหวดั

ชลบุร ี

   ยุทธศาสตร์ท่ี 8 
ส่งเสริมทุกภาคส่วนให้มีการดําเนินงานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล 

 
 
 

  พัฒนาจิตใจให้มี
คุณธรรม  จริยธรรม
ควบคู่กับการพัฒนาการ
เรียนรู้ของคนทุกกลุ่ม  
ทุกวัย  ตลอดชีวิต 

พัฒนาองค์กร  ระบบงาน
และสมรรถนะของ
บุคลากรภาครัฐทุกระดับ
อย่างต่อเน่ือง 

พัฒนาระบบฐานข้อมูลและ
การเชื่อมโยงโครงข่ายข้อมูล 

สนับสนุนการศึกษางานวิจัย
เพ่ือการพัฒนาและบริหาร
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

 
 
 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนาองคก์ร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
การบริหารจัดการองค์กร 

 
 
 

ยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา อบต.    
สระสี่เหลี่ยม 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7 
การบริหารจัดการองค์กร 

 
 
 

1. พัฒนาทักษะผู้นํา  บุคลากร
ท้องถิ่นให้มีทักษะ/ความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทางและ
สามารถประยุกต์ความรู้ในการ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาการให้บริการ
ประชาชนท่ีสะดวก  รวดเร็ว
และเป็นธรรมแก่ประชาชน
ท่ีมาติดต่อราชการ 

3. พัฒนาเทคโนโลยี  จัดหาวัสดุ
อุปกรณ์ในการปฏิบัติงานและ
ระบบการทํางานให้มีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติ
ตามนโยบายของรัฐบาล 
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1.  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/
สาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 

 1. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อย 
โอกาส/ขาดโอกาสในสังคมให้ได้ รับ
สวัสดิการ  มีอาชีพที่เหมาะสม  และ
เด็กและเยาวชนมีทักษะที่ดี 

 2. ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม  
ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่ เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน 

 3. ส่งเสริมการเกษตร/
อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ/สนับสนุน
การรวมกลุ่มวิสาหกิจและเข้าถึง
ตลาด 

       
4. อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรที่คง
ความสมบูรณ์  และพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ได้มาตรฐานโดยให้
ประชาชนมีส่วนร่วม 

 5. พัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวที่
เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

 6. พัฒนาเครือข่าย/สร้างความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้า
ระวังภัยทางสิ่งแวดล้อมและภัย
ธรรมชาติ 

 7. บริหาร/จัดการภายใต้หลักธรร
มาภิบาล  และยกระดับความรู้ 
ทักษะบุคลากร  ตลอดจนรูปแบบ
การทํางานที่มุ่งเน้นสัมพันธภาพที่ดี 

 
 

1. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร
อย่างทั่วถึง มีการศึกษาที่เหมาะสม 
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 2. ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินด้วยความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน 

 3. มีระบบสาธารณูป- 
โภคและสาธารณูปการ
การคมนาคมที่ได้
มาตรฐานและเพียงพอ
ต่อความต้องการของ
ประชาชน 

 4. ประชาชนมี
อาชีพและมี
รายได้ที่
เพียงพอต่อ
การดํารงชีวิต 

 5. สร้างจิตสํานึกในการ
คุ้มครอง  ดูแลและบํารุง 
รักษาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนการจัดการขยะ
ในชุมชน 

 6. องค์กรมีการ
บริหารจัดการที่ดี มี
ประสิทธิภาพในการ
พัฒนาเพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
นโยบายแห่งรัฐ 

           

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม 
Strategy  Map 

วิสัยทัศน ์

พันธกิจ 

“ตําบลน่าอยู่  คู่เศรษฐกิจพอเพียง  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  พร้อมพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล” 

เป้าประสงค์ 
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1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน/
สาธารณูปโภค 

 2. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 
คู่เศรษฐกิจพอเพียง 

 3. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการเกษตร/
อุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน 

 4. ยุทธศาสตร์การ
ส่งเสริมวัฒนธรรม  
ประเพณีและการ
ท่องเที่ยวให้ยั่งยืน 

 5. ยุทธศาสตร์การ
รอนุรักษ์/ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 

 6. ยุทธศาสตร์ด้าน
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

 7. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการองค์กร 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค 
แนวทางการพัฒนา 1. พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน

ให้สามารถสัญจรไปมาได้อย่างสะดวก
ทุกฤดูกาล 

2. ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางคมนาคม 
พัฒนาระบบจราจรและความปลอดภัยบน
ท้องถนน 

3. จัดให้มไีฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอ
และทั่วถึงทั้งตําบล 

4. จัดการแหล่งน้ําให้เพียงพอ  เพื่อเป็น
ต้นทุนสําหรบัใช้ในด้านการ เกษตร/
อุตสาหกรรม และอุปโภค-บริโภค 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา 1. ยกระดับคณุภาพชีวิต

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส
ให้มีสวัสดิการที่ดี ได้มาตรฐาน 
มีอาชีพทางเลือกที่เหมาะสม 

2. ส่งเสริมเด็ก/เยาวชนให้มีทักษะ
ชีวิตที่ดี และเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ที่
เหมาะสม 

3. พัฒนาการศึกษาทั้งในและ
นอกระบบ 

4. พัฒนาการกีฬาของเด็ก/เยาวชน/
ประชาชน พร้อมทั้งจัดหาสถานที่/
บํารุงรักษาซ่อมแซมให้พร้อมรองรับ
การพัฒนา 

5. ส่งเสริมด้านสุขภาพ  การ
ป้องกันโรคระบาดและ
โรคตดิต่อ การดูแลอนามยั
ของประชาชน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 
แนวทางการพัฒนา 1. ยกระดับความรู/้ทักษะด้านการเกษตร และ

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2. เพิ่มมลูค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน  และรวมกลุม่
วิสาหกิจในการบริการจดัการ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ตามนโยบาย 1 
ตําบล 1 ผลติภณัฑ ์

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรม  ประเพณีและการท่องเที่ยวให้ยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมศาสนา  ศลิปะ จารีตประเพณีของท้องถิ่นให้ยั่งยืน 2. ยกระดับภมูิปัญญาท้องถิ่น/วัฒนธรรมให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยว และคงเอกลักษณ์

ชุมชน 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5. ยุทธศาสตร์การรอนุรักษ/์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
แนวทางการพัฒนา 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ/น้ําเสีย  และ

มลภาวะอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
2. ปลูกจติสํานึกเด็ก/เยาวชนและประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการจัดการสิ่งแวดล้อม 

3. อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรที่ดิน  ป่าไม้ให้คงความอุดม
สมบูรณ์  และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เหมาะสม 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
แนวทางการพัฒนา 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสา

ธารณภัย 
2. ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการป้องกันและเฝ้า
ระวังด้านยาเสพตดิ 

3. สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 
แนวทางการพัฒนา 1. พัฒนาทักษะผู้นํา บุคลากรท้องถิ่นให้มี

ทักษะ/ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและ
สามารถประยุกต์ความรู้ในการปฏบิัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. พัฒนาการให้บริการประชาชนที่สะดวก  
รวดเร็วและเป็นธรรมแก่ประชาชนที่มา
ติดต่อราชการ 

3. พัฒนาเทคโนโลยี  จัดหาวัสดุอุปกรณ์
ในการปฏิบัติงานและระบบการทํางาน
ให้มีประสิทธิภาพ 

4. ส่งเสริมการบรหิารจดัการร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการปฏบิัติ
ตามนโยบายของรัฐบาล 

 
 
 
 



 
 

ภาคผนวก ข. 
การประเมินคุณภาพของแผน 

 
 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปีของ อปท. 
 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
1. ข้อมูลสภาพท่ัวไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 10 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 25 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 
    3.1 วิสัยทัศน ์ (5) 
    3.2 พันธกิจ (5) 
    3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (10) 
    3.4 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) 
    3.5 ตัวชีว้ัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (15) 
    3.6 กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (15) 
    3.7 บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (10) 

รวม 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน         
ท่ีได ้

1. ข้อมูลสภาพท่ัวไป             
ของ อปท. 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
- ข้อมูลการปกครอง ประชากร  ทรัพยากร โครงสร้าง 
  พ้ืนฐาน สถานท่ีท่องเท่ียว เป็นต้น และข้อมูลเชิงสถิต ิ           
  ท่ีสําคัญ 
- การประชุมประชาคมหรือการประชุมอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะ 
  คล้ายกัน 
- การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดทําแผนพัฒนา 
  และ/หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 
- มีข้อสรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา (เพ่ือดูการดําเนิน  
  งานในแต่ละปีท่ีผ่านมา ว่ามีการดําเนินการบรรลุ 
  เป้าหมายของยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนามากน้อยเพียงใด) 

10 
(3) 
 
 

(3) 
 

(2) 
 

(2) 
 

 

 

2. การวิเคราะห์            
สภาวการณ์และศักยภาพ 

ครอบคลุมการวิเคราะห์ ข้อมูลท่ีสําคัญ ด้านเศรษฐกิจ สังคม
และทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม และมีการวิเคราะห์
เปรียบเทียบข้อมูลท่ีสําคัญ เพื่อช้ีให้เห็นศักยภาพ ปัญหาและ
ความต้องการ 

*  การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนา 
   และ/หรือ จปฐ. 

         - ภาพรวมรายได้ครัวเรือน การสร้างอาชีพ 
         - มีการวิเคราะห์ หรือเปรียบเทียบข้อมูลท่ีสําคัญของ 
           จังหวัดและแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความ 
           รุนแรงของปัญหา 
     * การวิเคราะห์ข้อมูลสังคม 
         - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีสําคัญด้านสังคม เช่น  
           กําลังแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยกจน  
           อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 
         - มีการวิเคราะห์ หรือ เปรียบเทียบข้อมูล ท่ีสําคัญของ  
           อปท.และแสดงให้เห็นศักยภาพและระดับความรุนแรง 
           ของปัญหา 
      * การวิเคราะห์ข้อมูลทรัพยากรฯและสิ่งแวดล้อม 
       - ครอบคลุมการวิเคราะห์ข้อมูลท่ีสําคัญ ด้านทรัพยากร 
         ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        - มีการนําเสนอให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมท้ังภายใน 
          และภายนอกของ อปท. 
      * SWOT ต้องสอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพ 
        ของ อปท. 
        - การวิเคราะห์สอดคล้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
        - มีการจําแนกผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
          ภายนอกอย่างถูกต้อง 

25 
 
 
 
4 
 

(2) 
(2) 
 
 
5 
(3) 
 
 

(2) 
 
 
5 
(2) 
 

(3) 
 
5 
 

(3) 
(2) 
 

 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน         
ท่ีได ้

2. การวิเคราะห์            
สภาวการณ์และศักยภาพ 
(ต่อ) 

  * สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชน                
     เชิงพื้นท่ี 
    - มีการประมวลปัญหาและความต้องการของประชาชนใน 
      พ้ืนท่ีโดยชี้ให้เห็นขนาดและความรุนแรงของปัญหาและ 
      ความต้องการ 
    - มีการระบุปัญหาหรือความต้องการในเชิงพ้ืนท่ีหรือ 
      กลุ่มเป้าหมายท่ีชดัเจน 
    - การใช้แผนชุมชน/แผนหมู่บ้านเป็นส่วนประกอบในการ 
      จัดทําแผนพัฒนา 

6 
(2) 
 
 

(2) 
 

(2) 

 

3. ยุทธศาสตร ์
 3.1 วิสัยทัศน์ 

* มีลักษณะแสดงสถานท่ี อปท.ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงใน
อนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็น
ลักษณะเฉพาะของ อปท. 
    - จุดเน้นและสิ่งท่ีต้องการเป็นสอดคล้องกับข้อมูลท่ีนําเสนอ 
    - มีความเป็นไปได้ ตามศักยภาพและโอกาสของพ้ืนท่ี 

65 
5 
 

(3) 
(2) 

 

 3.2 พันธกิจ     - แสดงถึงภารกิจท่ีควรจะเป็น เพ่ือนําไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ 
    - มีความเป็นไปได้ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ 

5 
(3) 
(2) 

 

 3.3 ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

* มีความชัดเจน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเง่ือนไขเฉพาะ 
  ของพื้นท่ี 
    - ยุทศาสตร์แสดงถึงทิศทางการพัฒนา 
    - ยุทศาสตร์เชื่อมโยงสอดคล้องกันและตอบสนองปัญหา  
      ศักยภาพของ อปท. 
    - มีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนา 
      เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทศาสตร์การพัฒนาภาค  
      ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และกรอบยุทศาสตร์การ 
      พัฒนาของ อปท. 

10 
 

(4) 
(4) 
 

(2) 

 

  3.4 เป้าประสงค์ * สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร ์
    - มีความสอดคล้องและสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ 
    - มีความชดัเจนเป็นรูปธรรมแสดงให้เห็นว่ามีความต้องการ             
     ท่ีจะบรรลุอะไรในช่วง 4 ปี  

5 
(3) 
(2) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน
เต็ม 

คะแนน         
ท่ีได ้

3.5 ตัวช้ีวัดและค่า
เป้าหมายของแต่ละ
ประเด็นยุทศาสตร์ 

ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
* ตัวช้ีวัด 
   - มีความชัดเจนสอดคล้องกับเป้าประสงค์ และสะท้อนผลลัพธ ์
     ตามเป้าประสงค์ 
    - สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและคุณภาพ 

15 
9 
(5) 
 

(4) 

 

 * ค่าเป้าหมาย 
    - แสดงถึงความก้าวหน้าในแต่ละปี 
    - มีความเป็นไปได้อยู่ในขีดความสามารถท่ีทําได้ท้ังด้าน 
      ปริมาณงาน งบประมาณ เทคนิค 

6 
(3) 
(3) 

 

 

3.6 กลยุทธ์ของแต่ละ
ประเด็นยุทธศาสตร ์

* มีการกําหนดกลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีสอดรับ
และสนับสนุนการบรรลุผลตามเป้าประสงค์ของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์และสอดคล้องกับลักษณะเฉพาะของพื้นท่ี 
    - กลยุทธ์หรือแนวทางการพัฒนาเชื่อมโยงสอดคล้องกันและ  
      มีการบูรณาการกันในแต่ละยุทธศาสตร์และนําไปสู่การ 
      บรรลุเป้าประสงค์และยุทธศาสตร ์
    - มีการแสดงแนวทางการดําเนินงาน/วิธีการท่ีชัดเจนเพ่ือ 
     นําไปสู่การกําหนดแผนงานโครงการ 

12 
 
 

(6) 
 
 

(6) 

 

3.7 บัญชีรายการ/ชุด
โครงการ 

บัญชีรายการชุดโครงการ ประกอบด้วย 
* โครงการ/กิจกรรม 
    - มีการวิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
      ของโครงการฯ ก่อนบรรจุไว้ในแผน 
    - ความพอเพียงและชัดเจนของโครงการฯ/กิจกรรม 
    - การจัดลําดับของโครงการฯ/กิจกรรม 
* โครงการสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่างชัดเจนและ
นําไปสู่ผลสําเร็จของเป้าประสงค ์
    - โครงการฯ มีสาระสอดคล้องและตอบสนองกลยุทธ์อย่าง 
      ชัดเจนและนําไปสู่ผลสําเร็จของเป้าประสงค์ 
    - มีโครงการฯ ครบถ้วนท้ัง 3 ปี (ในภาพรวมของแผน) 

13 
(8) 
(3) 
 

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

(2) 

 

 รวมคะแนนท่ีได ้ 100  
 
 
 
หมายเหต ุ 1. คณะกรรมกาติดตามและประเมินผล ประเมินผลจาก เอกสาร รายงาน แบบสอบถาม                                              
                 และสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้อง 
    2. คณะกรรมการติดตามและประเมินผล สามารถนําประเด็นการพิจารณาและรายละเอียดหลักเกณฑ์                      
                 ไปเป็นกรอบในการจัดทําแนวทาง วิธีการในการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินประจําปีได้ 
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ภาคผนวก ค. 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
2.1 ข้อมูลด้านกายภาพ 

     2.1.1 ลักษณะท่ีตั้งและอาณาเขต 
                ตําบลสระสี่เหลี่ยมตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอําเภอพนัสนิคม  อยู่ห่างจากท่ีว่าการ
อําเภอพนัสนิคมประมาณ  19  กิโลเมตร  ตามเส้นทางสายพนัสนิคม - สระสี่เหลี่ยม  
 

     2.1.2 เนื้อท่ี 
 ตําบลสระสี่เหลี่ยม    มีพ้ืนท่ีประมาณ   30.50   ตารางกิโลเมตร   หรือ   19,081.25   ไร่  
 

      2.1.3 ภูมิประเทศ 
 สภาพพ้ืนท่ีเป็นท่ีราบลุ่มมีคลองชลประทานผ่าน  พ้ืนท่ีทําการเกษตรของตําบลส่วนใหญ่เหมาะ
กับการเกษตร  มีอาณาเขตติดต่อดังนี้ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  อําเภอบ้านโพธิ์ และอําเภอแปลงยาว  

ทิศใต้    ติดต่อกับ  ตําบลหัวถนน 
 ทิศตะวันออก   ติดต่อกับ   อําเภอแปลงยาว 
 ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  ตําบลท่าข้าม 
 

      2.1.4 จํานวนหมู่บ้าน 
 องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม  ประกอบด้วยหมู่บ้าน  11   หมู่บ้าน   มีพ้ืนท่ีอยู่ใน 
องค์การบริหารสว่นตําบลเต็มท้ัง 11  หมู่บ้าน   ดังนี ้
 หมู่ท่ี 1   บ้านใน 
 หมู่ท่ี 2   บ้านนอก 
 หมู่ท่ี 3   บ้านหินดาด 
 หมู่ท่ี 4   บ้านเนินแพง 
 หมู่ท่ี 5   บ้านหนองขวาง 
 หมู่ท่ี 6   บ้านตม 
 หมู่ท่ี 7   บ้านไร ่
 หมู่ท่ี 8   บ้านในไร่ 
 หมู่ท่ี 9   บ้านโคก 
 หมู่ท่ี 10 บ้านในบน 
 หมู่ท่ี 11 บ้านเขาดินวังตาสี 
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หมู่ หมู่ 11  

หมู่ หมู่ 77  
หมู่ หมู่ 99  

หมู่ หมู่ 33  

หมู่ หมู่ 66  

หมู่ หมู่ 22  

หมู่ หมู่ 44  

หมู่ หมู่ 1010  

หมู่ หมู่ 1111  

หมู่ หมู่ 88  

หมู่ หมู่ 55  

����       โรงเรียน    

วดั    

ศูนย์พฒันาเดก็เลก็    

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ    

คลองชลประทาน    

����    

����    

����    

ต.หนองปรือ      
อ.พนัสนิคม 

ต.หัวถนน      
อ.พนัสนิคม 

อ.บ่อทอง      
จ.ชลบุรี 

อ.แปลงยาว      
จ.ฉะเชิงเทรา 

อ.บ้านโพธิ7       
จ.ฉะเชิงเทรา 

ทางหลวงหมายเลข  331 

สถานที8ท่องเที8ยว    

ภาพแสดงที่ตั้งและอาณาเขตขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม 
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2.1.5 จํานวนประชากร  
 

ท่ี หมู่บ้าน จํานวนประชากร จํานวนครัวเรือน 
ชาย หญิง รวม (ครัวเรือน) 

1 บ้านใน 462 468 930 236 
2 บ้านนอก 215 213 428 80 
3 บ้านหินดาด 151 148 299 73 
4 บ้านเนินแพง 356 398 754 161 
5 บ้านหนองขวาง 273 313 586 121 
6 บ้านตม 440 416 856 207 
7 บ้านไร่ 394 412 806 179 
8 บ้านในไร่ 244 277 521 120 
9 บ้านโคก 326 353 679 160 
10 บ้านในบน 288 280 568 175 
11 บ้านเขาดินวังตาสี 218 231 449 123 

รวม 3,367 3,509 6,876 1,635 
 

2.1.6 สภาพทางเศรษฐกิจ 
      การประกอบอาชีพ 
 - เกษตรกรรม 
 - รับจ้าง 
 - ค้าขาย 
 

๒.๑.๗  หน่วยธุรกิจในเขตพื้นท่ีองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม    ได้แก ่
 

ลําดับ ประเภท จํานวน 
๑ 
 
๒ 
3 
4 

ปั๊มน้ํามัน  
(ประเภทหยอดเหรียญ) 

โรงส ี
รีสอร์ท/ท่ีพัก 

โรงงานอุตสาหกรรม 

 5    แห่ง 
 

 6   แห่ง 
 2   แห่ง 
 5   แห่ง 

 
๒.๑.๘  สถานศึกษา 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                             จํานวน     ๓   แห่ง    (ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี ๔ , ๙ , ๑๑) 
- โรงเรียนประถมศึกษา                          จํานวน     ๓   แห่ง    (ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี ๔ , ๙ , ๑๑) 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)           จํานวน     ๑   แห่ง    (ตั้งอยู่ท่ี หมู่ท่ี ๔) 
- ท่ีอ่านหนังสือพิมพ์ประจําหมู่บ้าน            จํานวน    ๑๑  แห่ง 
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๒.๑.๙  สถาบันทางศาสนา  
วัด  ๔  แห่ง  ได้แก่ 

 - วัดแหลมประดู ่  (ตั้งอยู่หมู่ท่ี  ๒) 
 - วัดแก้วศิลาราม  (ตั้งอยู่หมู่ท่ี  ๔) 
 - วัดบ้านในบน   (ตั้งอยู่หมู่ท่ี  ๑๐) 
 - วัดบ้านเขาดินวังตาส ี (ตั้งอยู่หมู่ท่ี  ๑๑)  
 

๒.๑.๑๐  การสาธารณสุข 

            -  โรงพยาบาลสง่เสริมสุขภาพ   ๑   แห่ง   
 

๒.๑.๑๑  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

            -  มีป้อมตํารวจชุมชนประจําตําบล  ๑  แห่ง   ตั้งอยู่ท่ี  หมู่ท่ี  ๔ 
 

๒.๑.๑๒  การคมนาคม 
 

ประเภทถนน จํานวน (สาย) 
ถนนลาดยาง 22 
ถนนคอนกรีต 27 
ถนนลูกรัง 39 

 
๒.๑.๑๓   การโทรคมนาคม 
         -  มีโทรศัพท์สาธารณะ    จํานวน   ๑๖   แห่ง   ได้แก่ 
 

ท่ี หมู่บ้าน จํานวน (ตู)้ 

๑ บ้านใน ๒ 
๒ บ้านนอก ๑ 
๓ บ้านหินดาด ๒ 
๔ บ้านเนินแพง ๒ 
๕ บ้านหนองขวาง ๑ 
๖ บ้านตม ๒ 
๗ บ้านไร่ ๑ 
๘ บ้านในไร่ ๑ 
๙ บ้านโคก ๒ 
๑๐ บ้านในบน ๑ 
๑๑ บ้านเขาดินวังตาสี ๑ 
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๒.๑.๑๔  การไฟฟ้า 

           -  มีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือนในเขตตําบล  (บางส่วนใช้มิเตอร์ไฟฟ้าร่วมกัน) 

๒.๑.๑๕  แหล่งน้ํา 
 

ท่ี ประเภท จํานวน (แห่ง) พื้นท่ีหมู่ 
๑ แหล่งน้ําธรรมชาต ิ 1 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 
๒ แหล่งน้ําท่ีสร้างข้ึน (สระน้ํา) 6 1 , 2 , 3 , 8 , 4 , 11 
๓ บ่อน้ําตื้น 40 หมู่ท่ี 1 - 11 
๔ บ่อโยก 26 หมู่ท่ี 1 - 11 
๕ ถังน้ํา ฝ.20 24 หมู่ท่ี 1 - 11 

 
2.2 ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพท้องถิ่น 

              2.2.1 โครงสร้างและอัตรากําลังในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(1)  ผู้บริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม         จํานวน    -   คน 
          -                                                        นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  

(2)  ผู้ช่วยบริหารท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม    จํานวน    -   คน 
 - รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 - รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
 -  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตําบล 

(3)  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่เหลี่ยม     จํานวน    22     คน 
 นายเกษม มีสุข ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 นายพนัส ผสมทรัพย์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 นายสมบัต ิ นรวรา เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบล 
 นายนุกูล ทําเนาว ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  1 
 นายสุทิน สิงชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  2 
 นายอํานวย มาจิตร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  2 
 นายปรีชา สิ่วลือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  3 
 นายประหยัด หมอกเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  3 
 นายอนันตพร จุกสีดา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  4 
 นายบุญเชิด จุมจันทร ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  4 
 นายไพศาล ขุนทรง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  5 
 นายจิตติพงษ์ คะมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  5 
 นายถาวร ทับเจริญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  6 
 นายวิรัตน ์ สมสกุล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  6 
 นายชาตร ี สุขเกษม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  7 
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 นายธนาวุฒ ิ ธีรรัตนชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  8 
 นางสําอางค์ จิรวรรณเอมอร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  8 
 นายพรประวิทย์ วิทยประภารัตน ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  9 
 นายประวิง ทองมา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  9 
 นายบุญส่ง พรมสี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  10 
 นายพรพิพัฒน์ พรมสี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  10 
 นายชโรม ชัยสวัสดิ ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หมู่ท่ี  11 

 
(4)  พนักงานส่วนตําบล / ลูกจ้างประจํา / พนักงานจ้าง   จํานวนท้ังสิ้น   35   คน  แบ่งได้ดังนี ้
 

พนักงานส่วนตําบล        จํานวน    10    คน 
- ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล   ระดับ  7 จํานวน 1 คน 
- รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ระดับ  6 จํานวน 1 คน 
- ผู้อํานวยการกองคลัง   ระดับ  7 จํานวน 1 คน 
- หัวหน้าส่วนโยธา ระดับ  6 จํานวน 1 คน 
- หัวหน้าสํานักปลัด ระดับ  6 จํานวน 1 คน 
- เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับ  6 ว จํานวน 1 คน 
- เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ  3 จํานวน 1 คน 
- เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ระดับ  6 ว จํานวน 1 คน 
- ครูผู้ดูแลเด็ก ระดับ  3 จํานวน 1 คน 
- บุคลากร ระดับ  3 จํานวน 1 คน 
 

ลูกจ้างประจํา        จํานวน    2    คน     
- เจ้าหน้าท่ีธุรการ  จํานวน 1 คน 
- นักวิชาการจัดเก็บรายได้  จํานวน 1 คน 
 

พนักงานจ้างตามภารกิจ        จํานวน    17    คน     
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ ์  จํานวน 1 คน 
- พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  จํานวน 1 คน 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีการเงินและบัญช ี  จํานวน 1 คน 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีจัดเก็บรายได ้  จํานวน 1 คน 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีพัสด ุ  จํานวน 1 คน 
- ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย  จํานวน 8 คน 
- ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีธุรการ  จํานวน 3 คน 
- ผู้ช่วยช่างโยธา  จํานวน 1 คน 
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พนักงานจ้างท่ัวไป        จํานวน    5    คน 
- นักการภารโรง  จํานวน 1 คน 
- ยาม  จํานวน 1 คน 
- คนงานท่ัวไป  จํานวน 2 คน 
- พนักงานขับรถยนต์  จํานวน 1 คน 
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2.3  ข้อมูลด้านการคลังท้องถิ่น   
 

2.3.1 งบประมาณด้านรายรับ 
 รายรับจริง 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ป ี2555 ป ี2556 
หมวดภาษีอากร       
 ภาษีโรงเรือน  47,948.75 256,995.00 259,551.40 314,723.55 439,337.10 
 ภาษีบํารุงท้องที่  58,690.59 61,638.28 83,591.23 64,681.93 75,916.78 
 ภาษีป้าย  2,096.00 9,120.00 12,720.00 12,352.00 15,432.00 
 รวมหมวดภาษีอากร  108,735.34 327,753.28 355,862.63 391,757.48 530,685.88 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต       
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรุา  322.04 527.68 615.95 524.77 1,358.00 
 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  2,334.50 2,181.18 9,601.50 13,746.00 7,408.00 
 ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนพาณิชย ์  0 0 0 880.00 890.00 
 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ  0 4,672.77 3,300.00 30,900.00 2,400.00 
 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก  400.00 1,400.00 400.00 1,200.00 1,100.00 
 ค่าปรับผู้กระทําผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น      1,000.00 
 ค่าปรับการผิดสัญญา  6,720.00 60,282.00 4,140.00 173,593.00 2,685.00 
 ค่าปรับอื่นๆ  15.38 21,455.16 0 0 25,000.00 
 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสําหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 0 3,000.00 2,000.00 2,000 7,000.00 
 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคมุอาคาร  870.00 840.00 680.00 840 1,040.00 
 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ  1,500.00 12.30 0 0 0 
 รวมหมวดค่าธรรมเนียม  ค่าปรับ  และใบอนุญาต  12,161.92 94,371.09 20,737.45 223,683.77 49,881.00 
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน       
 ดอกเบี้ยเงินฝาก  83,186.62 47,056.93 58,757.57 133,809.91 232,227.05 
 รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน  83,186.62 47,056.93 58,757.57 133,809.91 232,227.05 
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 รายรับจริง 
ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด       
 เงินที่มีผู้อุทิศให ้  5,702.40 10,107.00 6,432.00 37,758.30 4,950.00 
 ค่าขายแบบแปลน  8,000.00 127,000.00 1,400.00 60,400.00 59,900.00 
 ค่ารับรองสําเนาและถ่ายเอกสาร  13,029.00 119.00 1.00 9.00 75.00 
 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ  0 0 0 2,193.00 0 

 รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด  26,731.40 137,226.00 7,833.00 100,360.30 64,925.00 
หมวดรายได้จากทุน       

 ค่าขายทอดตลาดทรัพยส์ิน  0 0 0 3,080.00 0 

 รวมหมวดรายได้จากทุน  0 0 0 3,080.00 0 
หมวดภาษีจัดสรร       

 ภาษีมูลคา่เพิ่มตาม พรบ.กําหนดแผนฯ  0 3,929,444.88 4,686,766.48 5,728,141.95 7,493,939.15 
 ภาษีมูลคา่เพิ่ม 1 ใน 9  9,042,345.52 4,304,172.81 4,799,558.17 6,995,539.90 7,640,194.28 
 ภาษีธุรกิจเฉพาะ  134,966.77 216,787.20 752,292.86 822,948.70 1,660,981.96 
 ภาษีสุรา  853,576.07 882,131.29 898,242.77 1,141,990.29 1,166,957.15 
 ภาษีสรรพสามิต  1,673,942.56 2,610,513.67 2,202,588.05 2,052,254.11 2,551,269.67 
 ค่าภาคหลวงแร ่  49,192.39 54,833.16 76,294.81 58,090.86 54,587.19 
 ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม  56,948.64 48,383.67 57,093.48 83,414.22 105,013.86 
 ค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดนิ 1,035,893.00 1,277,495.00 2,253,394.00 3,683,797.00 2,937,086.00 
 ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ําบาดาล     1,010.00 

 รวมหมวดภาษีจัดสรร  12,846,864.95 13,323,761.68 15,726,230.62 20,566,177.03 23,611,039.26 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป       

 เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดาํเนินการตามอํานาจหน้าที่ภารกิจถ่ายโอนเลือกทํา 8,696,711.17 8,186,448.00 7,981,824.00 8,312,211.00 9,248,684.00 

 รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป  8,696,711.17 8,186,448.00 7,981,824.00 8,312,211.00 9,248,684.00 

 รวมทุกหมวด 21,774,391.40 22,116,616.98 24,151,245.27 29,731,079.49 33,737,442.19 
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2.3.1 งบประมาณด้านรายจ่าย (แยกตามแผนงาน) 
 

ด้าน  / แผนงาน 
รายจ่ายจริง 

ปี 2552 ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 
ด้านบริหารทั่วไป       
 แผนงานบริหารงานทั่วไป  6,490,775.12 6,686,535.38 6,545,265.56 7,477,419.46 7,808,961.65 

 แผนงานบริหารงานคลัง  1,301,374.50 1,553,317.00 1,174,462.32 1,859,635.00 1,638,876.47 

 แผนงานรักษาความสงบ  318,704.00 236,516.60 233,527.40 304,901.70 161,550.00 

 รวมด้านบริหารงานทั่วไป  8,110,853.62 8,476,368.98 7,953,255.28 9,641,956.16 9,609,388.12 
ด้านบริการชุมชนและสังคม       

 แผนงานการศึกษา  2,468,852.51 5,096,351.00 4,359,388.83 4,392,467.07 4,256,803.08 

 แผนงานสาธารณสุข  169,800.00 298,797.00 574,843.00 427,558.00 377,976.15 

 แผนงานสังคมสงเคราะห ์  97,193.00 7,350.00 175,000.00 167,600.00 112,236.00 

 แผนงานเคหะและชุมชน  599,456.00 3,569,581.94 1,108,793.85 884,424.80 2,356,525.11 

 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  114,250.00 260,000.00 403,239.40 248,580.00 127,225.00 

 แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ  355,000.00 396,793.00 1,596,549.40 524,150.00 1,047,289.95 

 รวมด้านบริการชุมชนและสังคม  3,804,551.51 9,628,872.94 8,217,814.48 6,644,779.87 8,278,055.29 
ด้านเศรษฐกิจ       
 แผนงานการเกษตร  0 0 0 0 1,948,086.50 
 แผนงานการพาณิชย ์  0 0 0 0 0 
 รวมด้านเศรษฐกจิ  0 0 0 0 1,948,086.50 
ด้านการดําเนินงานอื่น       

 แผนงานงบกลาง  2,370,687.00 2,926,096.00 1,146,178.00 1,052,281.40 792,892.00 

 รวมด้านการดําเนินงานอื่น  2,370,687.00 2,926,096.00 1,146,178.00 1,052,281.40 792,892.00 

 รวมทุกด้าน 14,286,092.13 21,031,337.92 17,317,247.76 17,339,017.43 20,628,421.91 
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