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ส่วนท่ี 1บทน ำ 
------- 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการท่ีแตกต่างกันมีจุดหมายไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการท้ังสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoringand Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล /
พนักงานจ้าง/สมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่น ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน 
โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการติตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม   จึงเป็นการติดตามผลท่ีให้ความส าคัญ ดังนี้ 

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสระส่ีเหล่ียม   หรือกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ก าหนดไว้
หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม   
ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรท้ังด้านปริมาณ และคุณภาพตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ท้ังในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีจะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นท่ีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบลสระส่ีเหล่ียม 

  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากท่ีสุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุม
รอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ท่ีเป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุด
แข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องต้ังรับให้มั่น รอโอกาสท่ีจะด าเนินการและต้ังมั่นอย่างสุขุม
รอบคอบพยายามลดถอยส่ิงท่ีเป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ 
ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาส   และสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้
เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมใหเ้กิดประโยชน์เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ ส่ิงเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดย
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การติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้ มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตาม
เป้าหมายประสงค์ท่ีต้ังไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการท่ีได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าส่ิงใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพื่อการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม   ซึ่งจะ
ช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงาน รวมท้ังปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล 

  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ สภาพผล
การด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจท่ีได้ก าหนดไว้ 

  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการท่ีไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม    

  4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
ส่ีเหล่ียม    

  5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น/ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับส านัก/กองทุก
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลสระ
ส่ีเหล่ียมหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 

  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัดร้อยละความส า เร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
 
3. ข้ันตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา(2) ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3)รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
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โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี (4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 

  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มจี านวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  3) ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวน 2 คน 
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจ านวน 2 คนและผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือกจ านวน 2 คน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ดังนี้ 
  1. ประชุมเพื่อก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ส่ีปี
โดยการก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาท่ี
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อด าเนินการต่อไป 

  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
ส่ีเหล่ียม   ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม   ดังนี้ 

  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการท่ีจะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวช้ีวัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผลการน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆท่ีต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลท่ีได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 

  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผลจะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาท่ีเก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 

  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนท่ีได้ก าหนดไว้ ซึ่งส่ิงส าคัญท่ีต้องการในช้ันนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
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ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลท่ีมีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามท่ีก าหนดไว้แต่ละ
โครงการตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียนFlow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์(Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆวิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นท่ี
องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม    

  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นท้ังนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม   ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการท่ีจะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนท่ี 2และส่วนท่ี 3 

  2.6 รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม   ต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
สระส่ีเหล่ียม   โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

  2.7 การวินิจฉัยส่ังการการน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปล่ียนแปลง ปรับปรุง แก้ไขท่ีดีหลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม   หรือผู้เกี่ยวข้องหรือ
ผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/ส่ังการ เพื่อแก้ไขปัญหาท่ีได้จากรายงาน
สรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม   มี
อ านาจหน้าท่ีในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
ส่ีเหล่ียม   โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
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ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นส่ิงของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม   ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมท้ังโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพื่อ ใช้ในการติดตามและประเมินผล   เช่น   แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และ
วิธีการ    เป็นต้น   และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม 
(Questionnaires) แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation)   เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพื้นท่ีท่ัวไป  อ านาจหน้าท่ี  ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม   รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียใน
ท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ท่ีได้ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน า
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการ
ส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลท่ีเป็นจริงต่อไป  

 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ อบต.

สระสี่เหลี่ยม 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหารท้องถ่ิน สภาท้องถ่ิน รายงานผล เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหารท้องถ่ิน 
 

ป ระก าศ ผ ล ก าร ติ ดต าม แล ะ
ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในต าบลสระสี่เหลี่ยม
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน 
นับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่ าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ต้ังข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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  1.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
ส่ีเหล่ียม   ก าหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระส่ีเหล่ียม   อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสท่ีผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในวันท่ี 15 เมษายน และภายในวันท่ี 15 ตุลาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น
ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 

  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ท่ีได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
ส่ีเหล่ียม    

  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือท่ีมีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมมาปฏิบัติงาน 

  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการท่ีเป็นโครงการในรอบ 4 ปี  วัดได้จากช่องปีงบประมาณและท่ีผ่านมา โครงการท่ีต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency)เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลท่ีได้รับจริงกับทรัพยากรท่ีถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม   ซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นท่ี จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลท่ีได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือส่ิงท่ีประชาชนช่ืนชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นท่ีจะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม   ท้ังในระดับหมู่บ้านและระดับต าบลและอาจ
รวมถึงอ าเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน  
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  2.  ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
ส่ีเหล่ียมก าหนดระเบียบ  วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีจะเกิดขึ้นได้ 
    2) การส ารวจ (survey)เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนท่ี ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นท่ีจากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ีบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมเป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 

  3.  ก ำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
ส่ีเหล่ียม  ก าหนดเครื่องมือท่ีใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 

  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพื่อดูระดับการเปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบ
และการวัดโครงการก่อสร้างถนน คสล.  (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณี
บวงสรวงพระรถ   (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร)   เป็นต้น 

  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยท่ัวไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และ
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 

   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต 
(1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและ
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ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล  ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(2) การสังเกต
แบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการ
สังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบล
สระส่ีเหล่ียม 

  3.4 การส ารวจ (surveys) ในท่ีนี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลสระส่ีเหล่ียม  คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมจะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศทางการ
ส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ค่า
เป้าหมายกลยุทธ์แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม 

5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนท่ีส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ดังนี้ 

  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการซึ่งจะท าใหว้ิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยท่ีท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ท้ังใน
ปัจจุบันและอนาคต 

  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์  ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ท่ีจะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลท่ีเป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เช่ือถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 

  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าท่ีความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
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  6. การวินิจฉัย ส่ังการ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล/ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/
ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม   สามารถวินิจฉัย ส่ังการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุ
มีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าท่ีนอกจากนี้ยังสามารถก าหนด
มาตรการต่าง ๆ ส าหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดท่ีจะเกิดขึน้ได้  

  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมแต่ละคน แต่ละส านัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมเกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตต าบลสระส่ีเหล่ียม 
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ส่วนท่ี 2กำรติดตำมและประเมินผล 
---------------- 

   
1.  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 

    1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมเป็นแผนยุทธศาสตร์
ท่ีก าหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2558- 2562  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระส่ีเหล่ียมก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมซึ่งแสดง
ถึงวิสัยทัศน์พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชลบุรี   อ าเภอพนัสนิคม  และแผนชุมชน
ต าบลสระส่ีเหล่ียม   
     1.1.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมมีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

   ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านการเกษตร / อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม  ประเพณีและการ

ท่องเท่ียวที่ยั่งยืน 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ / ฟืน้ฟูส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
   ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 

       2) พันธกิจประกอบด้วย 
        พันธกิจท่ี 1 พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน / สาธารณูปโภคท่ีได้มาตรฐาน  และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม 
        พันธกิจท่ี 2  พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาส / ขาดโอกาสในสังคม  ให้ได้รับ
สวัสดิการ  มีอาชีพท่ีเหมาะสม  และเด็กเยาวชนมีทักษะท่ีดี 

       พันธกิจท่ี 3    ส่งเสริมการเกษตร / อุตสาหกรรมท่ีมีคุณภาพ / สนับสนุนการ
รวมกลุ่มวิสาหกิจและเข้าถึงตลาด 

        พันธกิจท่ี 4  ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรม  ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน   
                                   พันธกิจท่ี 5  พัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวที่เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี  
                                   พันธกิจท่ี 6      อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรท่ีคงความอุดมสมบูรณ์  และพัฒนา
คุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีได้มาตรฐาน  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
                                   พันธกิจท่ี 7      พัฒนาเครือข่าย / สร้างความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเฝ้า
ระวังภัยทางส่ิงแวดล้อมและภัย 
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                                   พันธกิจท่ี 8      ส่งเสริมการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิต/
ทรัพย์สิน       
                                   พันธกิจท่ี 9      บริหาร/จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล  และยกระดับความรู้  
ทักษะบุคลากร  ตลอดจนรูปแบบการท างานท่ีมุ่งเน้นสัมพันธภาพท่ีดี       
 

      3) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       จุดมุ่งหมายท่ี 1 มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ , การคมนาคมท่ีได้
มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
       จุดมุ่งหมายท่ี 2 ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง  มีการศึกษาท่ี
เหมาะสม  และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
       จุดมุ่งหมายท่ี 3 ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
       จุดมุ่งหมายท่ี 4 ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
       จุดมุ่งหมายท่ี 5 ประชาชน สืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี 
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
       จุดมุ่งหมายท่ี 6 สร้างจิตส านึกในการคุ้มครอง  ดูแลและบ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ตลอดจนการจัดการขยะในชุมชน 

     จุดมุ่งหมายท่ี 7  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ด้วยความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ  ภาคเอกชนและภาคประชาชน 

     จุดมุ่งหมายท่ี 8  องค์กรมีการบริหารจัดการท่ีดี  มีประสิทธิภาพในการพัฒนา
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล 
 

       4) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
        แนวทางการพัฒนาท่ี 1  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน  ให้สามารถใช้สัญจร
ไปมาได้อย่างสะดวกทุกฤดูกาล 
        แนวทางการพัฒนาท่ี 2  ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางคมนาคม พัฒนาระบบจราจร
และความปลอดภัยบนท้องถนน 
        แนวทางการพัฒนาท่ี 3   จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอและท่ัวถึงท้ังต าบล 
        แนวทางการพัฒนาท่ี 4   จัดการแหล่งน้ าให้เพียงพอ เพื่อเป็นต้นทุนส าหรับใช้ใน
ด้านการเกษตร/อุตสาหกรรม และอุปโภค-บริโภค         
           แนวทางการพัฒนาท่ี 5  พัฒนาประปาชุมชนท่ีสะอาด / พอเพียงและคุณภาพ 
        แนวทางการพัฒนาท่ี 6   ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ให้
มีสวัสดิการท่ีดี  ได้มาตรฐาน  มีอาชีพทางเลือกท่ีเหมาะสม 
        แนวทางการพัฒนาท่ี 7  ส่งเสริมเด็ก/เยาวชนให้มีทักษะชีวิตท่ีดี  และเพิ่มพื้นท่ี
สร้างสรรค์ท่ีเหมาะสม 
        แนวทางการพัฒนาท่ี 8  พัฒนาการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
        แนวทางการพัฒนาท่ี 9  พัฒนาการกีฬาของเด็ก/เยาวชน/ประชาชน พร้อมท้ัง
จัดหาสถานท่ี/บ ารุงรักษา ซ่อมแซมให้พร้อมรองรบัการพัฒนา 
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        แนวทางการพัฒนาท่ี 10  ส่งเสริมด้านสุขภาพ  การป้องกันโรคระบาดและ
โรคติดต่อ  การดูแลอนามัยของประชาชน  
        แนวทางการพัฒนาท่ี 11  ยกระดับความรู้ / ทักษะด้านการเกษตร  และ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
        แนวทางการพัฒนาท่ี 12  เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน  และรวมกลุ่ม
วิสาหกิจในการบริหารจัดการ   
        แนวทางการพัฒนาท่ี 1 3  ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ตามนโยบาย 1 
ต าบล 1 ผลิตภัณฑ์ 
        แนวทางการพัฒนาท่ี 14  ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  จารีตประเพณีของท้องถิ่นให้
ยั่งยืน 
        แนวทางการพัฒนาท่ี 15  ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น / วัฒนธรรมให้เช่ือมโยงกับ
การท่องเท่ียว  และคงเอกลักษณ์ชุมชน  
        แนวทางการพัฒนาท่ี 16  พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ / น้ าเสีย  และมลภาวะ
อื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ   
        แนวทางการพัฒนาท่ี 17  ปลูกจิตส านึกเด็ก / เยาวชนและประชาชนให้มีส่วนร่วม
ในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
        แนวทางการพัฒนาท่ี 18  อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรท่ีดิน  ป่าไม้ให้คงความอุดม
สมบูรณ์  และส่งเสริมการใช้พลังงานท่ีเหมาะสม 
        แนวทางการพัฒนาท่ี 19  ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย 
        แนวทางการพัฒนาท่ี 20  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและฝ้า
ระวังด้านยาเสพติด 
        แนวทางการพัฒนาท่ี 21  สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        แนวทางการพัฒนาท่ี 22  พัฒนาทักษะผู้น า  บุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะ / ความ
เช่ียวชาญเฉพาะทางและสามารถประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
        แนวทางการพัฒนาท่ี 23  พัฒนาการให้บริการประชาชนท่ีสะดวก  รวดเร็ว  และ
เป็นธรรมแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ 
        แนวทางการพัฒนาท่ี 24  พัฒนาเทคโนโลยี  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติและ
ระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ 
        แนวทางการพัฒนาท่ี 25  ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล 
  

       5) วิสัยทัศน์  
    “ต ำบลน่ำอยู่  คู่เศรษฐกิจพอเพียง   ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี    
                               ใส่ใจส่ิงแวดล้อม   พร้อมพัฒนำตำมหลักธรรมำภิบำล” 
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    1.2 แผนพัฒนำสำมปี ปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 
      1.2.1 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2557-2559  (เฉพาะปี พ.ศ. 2557) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำรตำมแผนพฒันำ ด ำเนนิกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/
สาธารณูปโภค 

44 21,410,373 9 1,952,297.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่
เศรษฐกิจพอเพียง 

34 12,318,000 23 5,991,447.08 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร/
อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 

12 1,680,000 1 20,000.00 

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณี
และการท่องเท่ียวที่ยั่งยืน 

8 695,000 11 764,807.05 

5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์/ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมและ
พลังงาน 

3 250,000 - 0 

6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมา 
ภิบาล 

28 10,790,000 10 374,090.00 

รวม 129 47,143,373 54 9,102,641.30 
 
     1.2.2 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560  (เฉพาะปี พ.ศ. 2558) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร ์
 

โครงกำรตำมแผนพฒันำ ด ำเนนิกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/
สาธารณูปโภค 

57 26,890,100 25 5,946,400.00 

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจ
พอเพียง 

37 18,273,000 18 6,182,807.04 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร/อุตสาหกรรมให้
ได้มาตรฐาน 

7 670,000 2 88,175.00 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณีและการท่องเท่ียวที่ยั่งยืน 

13 1,435,000 10 669,960.00 
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ยุทธศำสตร ์(ต่อ) 
 

โครงกำรตำมแผนพฒันำ ด ำเนนิกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์/ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม
และพลังงาน 

3 170,000 0 0 

6. ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

15 1,492,250 6 396,471.90 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 19 3,589,700 15 712,596.00 
รวม 151 52,520,050 76 13,996,409.94 

 
     1.2.3 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2559-2561  (เฉพาะปี พ.ศ. 2559) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำรตำมแผนพฒันำ ด ำเนนิกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/
สาธารณูปโภค 

51 22,896,410 27 7,059,777.89 

2. ยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจ
พอเพียง 

28 10,637,500 13 6,068,854.76 

3. ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร/อุตสาหกรรม
ให้ได้มาตรฐาน 

6 570,000 2 32,424.00 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณีและการท่องเท่ียวที่ยั่งยืน 

14 1,575,000 8 661,442.60 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์/ฟื้นฟู
ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 

3 140,000 1 6,750.00 

6. ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน 

12 9,032,750 3 53,415.00 

7. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 30 5,852,000 22 6,195,347.00 
รวม 144 50,703,660 76 20,078,010.65 

 
 
 
 
 
     1.2.4 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562  (เฉพาะปี พ.ศ. 2560) 
        ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำรตำมแผนพฒันำ ด ำเนนิกำรจริง 
จ ำนวน จ ำนวนเงิน จ ำนวน จ ำนวนเงิน 
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โครงกำร (บำท) โครงกำร (บำท) 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/
สาธารณูปโภค 

54 23,551,300 28 7,824,970.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  คู่
เศรษฐกิจพอเพียง 

46 19,600,500 23 15,109,512.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร/
อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 

7 620,000 2 54,590.00 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม  
ประเพณีและการท่องเท่ียวที่ยั่งยืน 

13 1,115,000 6 204,993.00 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์/ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อม
และพลังงาน 

3 820,000 1 0 

6.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

13 1,570,000 5 142,220.92 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 19 2,590,000 8 507,626.00 
รวม 155 49,866,800 73 23,843,911.20 
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    1.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณในปีงบประมำณ พ.ศ. 2557-2560 
     1.3.1 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560   
        เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด าเนินการจริง 

        1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557       
ยุทธศำสตร ์ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน เหตผุลที่ไม่ไดด้ ำเนนิกำรจริง 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค 2 -  
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง 11 - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 1 - 
4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเท่ียวที่ยั่งยืน - - 
5. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์/ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมและพลังงาน - - 
6. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 8 - 

รวม 22   

        2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558       
ยุทธศำสตร ์ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน เหตผุลที่ไม่ไดด้ ำเนนิกำรจริง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค 2 -  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  คู่เศรษฐกิจพอเพียง 3 - 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน - - 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม  ประเพณีและการท่องเท่ียวที่ยั่งยืน - - 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์/ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 1 - 
6.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 2 - 
7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 3 - 

รวม 11 -  
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        3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      
ยุทธศำสตร ์ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน เหตผุลที่ไม่ไดด้ ำเนนิกำรจริง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค 7 -  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  คู่เศรษฐกิจพอเพียง 4 - 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 2 - 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม  ประเพณีและการท่องเท่ียวที่ยั่งยืน 2 - 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์/ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 1 - 
6.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3 - 
7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 6 - 

รวม 25 -  

            4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       
ยุทธศำสตร ์ จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนเงิน เหตผุลที่ไม่ไดด้ ำเนนิกำรจริง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค - -  
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  คู่เศรษฐกิจพอเพียง 11 - 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 2 - 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม  ประเพณีและการท่องเท่ียวที่ยั่งยืน 7 - 
5.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์/ฟื้นฟูส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 1 - 
6.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3 - 
7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการองค์กร 4 - 

รวม 28 -  
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 1.3.2 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ีได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557-2560  
       เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีได้ด าเนินการจริง 
       1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  

ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวนเงิน 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน/
สาธารณูปโภค 

โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านนายสุนทร  หมู่ที่ 9   80,659.00 
 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวาน  หมู่ที่ 4   665,000.00 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิบูลย์ เหลืองอ่อน  หมู่ที่ 7 141,000.00 

 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเข้าระบบประปา  หมู่ที่ 8  179,000.00 
 โครงการวางท่อระบายน้ า  สายบ้านนางสมบูรณ์  หมู่ที่ 5 119,500.00 
 โครงการวางท่อระบายน้ า  สายบ้านนายสมจิตร  ตีหล้า หมู่ที่ 7 109,000.00 
 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพนัสนิคมตามโครงการขยายเขต

ไฟฟ้าแรงต่ า หมู่ที่ 2 , 8 , 10 
538,438.00 

 อุดหนุนระบบประปาหมู่บ้าน  หมู่ที่  2 , 9   100,000.00 
 ค่าติดต้ังประตูม้วน ระบบมือดึง 19,700.00 
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสังเวียน  หมู่ที่ 11 1,256,000.00 
 โครงการวางท่อระบายน้ า สายบ้านนางทุเรียน – คลองชลประทาน  

หมู่ที่ 6 
2,155,000.00 

 โครงการวางท่อระบายน้ า สายบ้านนางอ าพร  พรมหู  หมู่ที่ 11 478,700.00 
 โครงการวางท่อระบายน้ า สายบ้านนายส าราญ  หมู่ที่ 2,9 950,860 
 โครงการวางท่อระบายน้ า สายศาลาวัดเขาคีรีรมย์  หมู่ที่ 3 165,000.00 
 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเข้ากลุ่ม 16  หมู่ที่ 10 475,000.00 
 โครงการจัดซื้อรถยนต์กระบะบรรทุกเทท้าย ติดต้ังเครนกระเช้าซ่อม

ไฟฟ้า 
2,400,000.00 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกจิ
พอเพียง 

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 65,970.00 
โครงการสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 90,000.00 
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการถ่ายโอนจาก พช. , สปช. และ
สังกัด อปท.   

654,374.68 

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,593,521.40 
 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการบริหารสถานศึกษา (โครงการ

อาหารกลางวัน) 
2,400,000.00 

 โครงการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล 7,000.00 
 โครงการสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 98,000.00 
 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี 12,279.00 
 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปพร. 209,200.00 
 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่และ

สงกรานต์ 
49,779.00 

 ค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริมการประชุมประชาคมเพ่ือสนับสนุนการท า
แผนพัฒนา อบต. และแผนชุมชน 

30,400.00 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวนเงิน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกจิ
พอเพียง (ต่อ) 

ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 12,080.00 
ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 238,843.00 
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 150,000.00 
ศูนย์อ านวยความปลอดภัยอ าเภอพนัสนิคม  ในการด าเนิน การ
รณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยบนท้องถนน 

10,000.00 

 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์  และผู้ติดเชื้อ H.I.V.  อ าเภอ
พนัสนิคม 

5,000.00 

 อุดหนุน อสม.ต าบลสระสี่เหลี่ยม  โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ต าบลสระสี่เหลี่ยม 

165,000.00 

 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

30,000.00 

 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการส่งเสริมวิถี
ชีวิตแบบประชาธิปไตย 

10,000.00 

 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10,000.00 

 อุดหนุนศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี  
ตามโครงการเพ่ิมศักยภาพในการป้องกัน 

20,000.00 

 อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฏรประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 11 110,000.00 
 อุดหนุนชมรมผู้สูงอายุต าบลสระสี่เหลี่ยม 20,000.00 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน 

โครงการอบรมการเกษตรปลอดสารพิษ 20,000.00 
  
  

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณีและการ
ท่องเท่ียวที่ย่ังยืน 

โครงการจัดขบวนแห่งานประเพณีบุญกลางบ้าน 70,000.00 
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา 33,750.00 
โครงการจัดงานวันลอยกระทง 90,000.00 

 โครงการจัดงานประจ าปี การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณวัีนสงกรานต์ 46,965.00 
 โครงการจัดงานประจ าปี บวงสรวงพระรถต าบลสระสี่เหลี่ยม 131,675.00 
 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า

พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 
106,981.25 

 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
5  ธันวาคม 

140,435.80 

 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการจัดท า
กิจกรรมสนับสนุนงานประจ าปี ประจ าจงัหวัด 

90,000.00 

 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานเฉลิมพระเกียรติ 

5,000.00 

 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม   เกี่ยวกับการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินและการจัดงานประจ าปีอ าเภอ
พนัสนิคม 

20,000.00 

 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลสระสี่เหลี่ยม 30,000.00 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวนเงิน 
6. ยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการพัฒนาศักยภาพ 141,840.00 
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 41,955.00 
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2,795.00 

 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการบริหารศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อและการจ้างฯ 

10,000.00 

 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการพัฒนาการ
ให้บริการของประชาชน 

10,000.00 

 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการนายอ าเภอ
พนัสนิคม 

10,000.00 

 จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
 เก้าอี้ส านักงาน  จ านวน 5 ตัว 12,500.00 
 โต๊ะท างานเหล็ก  จ านวน 3 ตัว 16,500.00 
 พัดลมโคจรติดเพดาน  จ านวน 3 เครื่อง 5,400.00 
 พัดลมต้ังพ้ืน  จ านวน 10 เครื่อง 10,000.00 
 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จ านวน 1 เครื่อง 30,000.00 
 เครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA  จ านวน 1 เครื่อง 5,000.00 
 จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณำและเผยแพร ่  
 ชุดเครื่องเสียงส าหรับเคลื่อนที่  จ านวน 1 เครื่อง 25,500.00 
 กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบดิจิตอล  จ านวน  4  เครื่อง 39,600.00 
 จัดซื้อครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว  
 ตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต จ านวน 2 เครื่อง 13,000.00 
 
        2) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร จ ำนวนเงิน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค 

ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางอิสริยาภรณ ์หมู่ที ่6 314,000.00 
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางบรรจง  ศรสีมัย หมู่ที ่8 372,000.00 
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสินชัย  หมู่ที่ 5 119,000.00 
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายโรงหล่อพระ  หมู่ที่ 2 597,500.00 
ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายสมนึก  ข้ึนโพธ์ิ หมู่ที่ 8 282,000.00 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายทิพย์  ใบใหญ่ หมู่ที่ 7 123,000.00 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางแก้ว  หมู่ที่ 3 400,500.00 
ค่าวางท่อระบายน้ า สายบ้านนายเฉวียง หมู่ที่ 4 117,500.00 
ค่าปรับปรงุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 , 9 30,000.00 
ค่าปรับปรงุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 , 9 30,000.00 
ค่าปรับปรงุซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 94,000.00 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเจริญ เอ่ียวเจริญ  หมู่ที่ 5 129,000.00 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางปราณีต  หมู่ที่ 7 82,000.00 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางละมัย  หมู่ที่ 10 783,000.00 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางละออ  กระจ่าง หมู่ที่ 7 334,000.00 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายทวีป หมู่ที่ 9 251,000.00 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน : องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม   หน้า 21 
 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร จ ำนวนเงิน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค 
(ต่อ) 

ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบุญส่ง หมู่ที่ 5 163,000.00 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายไพรินทร์  เหลืองอ่อน หมู่ที่ 7 163,000.00 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิชัย  มาศิริ หมู่ที่ 11 226,000.00 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิชัย  อุทัยศรี  หมู่ที่ 3 54,900.00 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเสียง  เกิดทรัพย์  หมู่ที่ 9 123,000.00 
ค่าวางท่อระบายน้ า สายบ้านนายเฉลย  เอ่ียวเจริญ  หมู่ที่ 4 457,000.00 
ค่าวางท่อระบายน้ า สายบ้านนายประยงค์  หมู่ที่ 11 178,000.00 
ค่าวางท่อระบายน้ า สายบ้านหน้า อบต.เก่า  หมู่ที่ 9 116,000 
ค่าก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) หมู่ที่ 9 76,000.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  คู่เศรษฐกจิ
พอเพียง 

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 84,290.00 
โครงการสงเคราะห์เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา 90,000.00 
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับการถ่ายโอนจาก พช. , สปช. และ
สังกัด อปท.   

652,536.00 

ค่าอาหารเสริม (นม) 1,209,063.04 
อุดหนุนโรงเรียน ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (โครงการอาหารกลางวัน) 

2,844,000.00 

โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 14,600.00 
โครงการป้องกันโรคติดต่อตามฤดูกาล 18,080.00 

 โครงการสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 94,880.00 
 โครงการด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวต าบลสระสี่เหลี่ยม 19,940.00 
 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 201,572.00 
 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ 167,346.00 
 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 41,500.00 
 อุดหนุนโรงเรียนฯ ตามโครงการสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับการ

ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด 
15,000.00 

 อุดหนุนโรงเรียนฯ ตามโครงการสอนภาษาต่างชาติเพ่ือรองรับ
ประชาคมอาเซียน 

540,000.00 

 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  โครงการรณรงค์ป้องกัน
โรคเอดส์และช่วยเหลือผู้ป่วยโรคเอดส์  และผู้ติดเชื้อ H.I.V.  อ าเภอ
พนัสนิคม 

5,000.00 

 อุดหนุน อสม.ต าบลสระสี่เหลี่ยม  โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
ต าบลสระสี่เหลี่ยม 

165,000.00 

 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการส่งเสริมวิถี
ชีวิตแบบประชาธิปไตย 

10,000.00 

 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการส่งเสริมการ
พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

10,000.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน 

โครงการอบรมการเกษตร 49,840.00 
โครงการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพ่ิม
รายได้ของประชาชน 

38,335.00 
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ยุทธศำสตร ์ โครงกำร จ ำนวนเงิน 
4.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
วัฒนธรรม  ประเพณีและการ
ท่องเท่ียวที่ย่ังยืน 

โครงการจัดขบวนแห่งานประเพณีบุญกลางบ้าน 105,000.00 
โครงการจัดงานแห่เทียนพรรษา 810.00 
โครงการจัดงานวันลอยกระทง 87,642.00 
โครงการจัดงานประจ าปี การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณวัีน
สงกรานต์ 

84,290.00 

โครงการจัดงานประจ าปี บวงสรวงพระรถต าบลสระสี่เหลี่ยม 37,500.00 
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานรัฐพิธีและพิธีทางศาสนา 216,718.00 
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการจัดท า
กิจกรรมสนับสนุนงานประจ าปี ประจ าจงัหวัด 

90,000.00 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานเฉลิมพระเกียรติ 

8,000.00 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม   เก่ียวกับการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีท้องถ่ินและการจัดงานประจ าปีอ าเภอ
พนัสนิคม 

20,000 

อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลสระสี่เหลี่ยม 20,000.00 
6.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าท่ี 12,225.00 
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปพร. 178,200.00 
โครงการฝึกอบรม/ฝึกทบทวน   อปพร. 146,046.90 
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติดอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

30,000.00 

อุดหนุนศูนย์อ านวยความปลอดภัยอ าเภอพนัสนิคม  ในการด าเนิน 

การรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยบนท้องถนน 
10,000.00 

อุดหนุนศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี  
ตามโครงการเพ่ิมศักยภาพในการป้องกัน 

20,000.00 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร 

ค่าใช้จ่ายเพ่ือส่งเสริมการประชุมประชาคมเพ่ือสนับสนุนการท า
แผนพัฒนา อบต. และแผนชุมชน 

29,850.00 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 161,096.00 
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2,200.00 
ค่าก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์และติดต้ังซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 87,000.00 
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการบริหารศูนย์
รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อและการจ้างฯ 

10,000.00 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการพัฒนาการ
ให้บริการของประชาชน 

10,000.00 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการนายอ าเภอ
พนัสนิคม 

10,000.00 

อุดหนุนศูนย์สงเคราะห์ราษฏรประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 - 11 110,000.00 
ค่าจัดซื้อและติดต้ังซุ้มต้ังพ้ืนเฉลิมพระเกียรติ 500,000.00 
ค่าปรับปรงุและซ่อมแซมส านักงาน อบต. 419,000.00 
ค่าก่อสร้างและปรับปรงุศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสระสี่เหลี่ยม 92,000.00 
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ยุทธศำสตร ์ โครงกำร จ ำนวนเงิน 
7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร (ต่อ) 

จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำนักงำน  
เก้าอี้ส านักงาน  จ านวน 1 ตัว 13,000.00 
ตู้เก็บเอกสารสูง 2 บานเปิด 10 ลิ้นชัก  จ านวน 1 ชุด 9,500.00 
ตู้เก็บเอกสารสูง 2 บานเปิดล่าง  จ านวน 1 ชุด 8,500.00 
ตู้เก็บเอกสารสูง 4 บานเปิด  จ านวน 1 ชุด 10,900.00 
โต๊ะท างาน  จ านวน 1 ตัว 17.800.00 
กล้องวงจรปิด  จ านวน 8 เครื่อง  พร้อมกล่องบันทึกความจ าและจอ
แสดงภาพ 

70,000.00 

สายส่งน้ า ขนาด 1.5 น้ิว ยาว 20 เมตร 13,500.00 
สายส่งน้ า ขนาด 1.5 น้ิว ยาว 30 เมตร 19,250.00 

 เก้าอี้ส านักงาน 7,500.00 
 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 24,000 BTU จ านวน 2 เครื่อง 66,000.00 
 ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 BTU  จ านวน  2  เครื่อง 23,000.00 
 ค่าจัดซื้อตู้ใส่แฟ้มเอกสาร 40 ช่อง  จ านวน 20 ตู้ 100,000.00 
 ค่าจัดซื้อโต๊ะท างานพร้อมตู้ต่อด้านข้าง จ านวน 6 ตัว 59,400.00 
 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีพนักสูง  จ านวน  6 ตัว 35,400.00 
 ค่าจัดซื้อพาร์ติชั่นแบบครึ่งกระจกขัดลาย   66,500.00 
 ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหาร  ขนาด 6 ที่น่ัง  จ านวน 1 ชุด 19,900.00 
 จัดซื้อครุภัณฑ์งำนบ้ำนงำนครัว  
 ค่าจัดซื้อเตาแก๊สขนาดไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา  จ านวน 1 ชุด 10,000.00 
 ค่าจัดซื้อเครื่องดูดควัน  จ านวน 1 ชุด 19,000.00 
 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  
 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับงานประมวลผล จ านวน  2 เครือ่ง 60,000.00 
 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก ส าหรับกระดาษขนาด A3  จ านวน 1 เครื่อง 17,000.00 
 เครื่องส ารองไฟฟ้า  จ านวน 1 เครื่อง 15,300.00 
 จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงำน  
 เครื่องปั๊มน้ า ขนาด 3 HP  จ านวน 1 เครื่อง 48,000.00 
 
        3) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 

ยุทธศำสตร ์ โครงกำร จ ำนวนเงิน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค 

ค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ า  สายบ้านนางเรณู  
พ่วงพันธ์  หมู่ที่ 8 

186,000.00 

ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเสงี่ยม  ชะลูด  หมู่ที่ 6 109,000.00 
 ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายชม  ชูศรี  หมู่ที่ 7 49,000.00 
 ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายสมชาย  มีน  หมู่ที่ 6 114,000.00 
 ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเหล็ง   หมู่ที่ 7 133,000.00 
 ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายระบบประปาหมู่บ้าน - บ้านนายเจือ  หมู่ที่ 

2 
801,000.00 

 ค่าก่อสร้างถนน คสล.สายเลียบคลองตัววี  หมู่ที่ 10 422,000.00 
 ค่าวางท่อระบายน้ า  สายบ้านนางร าเพย - บ้านนายฉัตร  หมู่ที่ 11 408,000.00 
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ยุทธศำสตร ์ โครงกำร จ ำนวนเงิน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค 
(ต่อ) 

ค่าวางท่อระบายน้ า  สายบ้านนางอ านวย  ใสสะอาด   หมู่ที่ 8 13,000.00 
อุดหนุนการไฟฟ้าอ าเภอพนัสนิคม  ค่าไฟฟ้า 3 เฟส  ระบบประปา ม.
2,9   

152,994.89 

อุดหนุนการไฟฟ้าอ าเภอพนัสนิคม ค่าติดต้ังมิเตอร์ไฟฟ้า ระบบ
ประปา ม.2,9   

11,383.00 

ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายระบบประปา - บ้านนายเจือ  หมู่ที่ 2 132,000.00 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางล าไย - บ้านนางวิไล  หมู่ที่ 3 123,000.00 
ค่าก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง  สายหนองผักไหม  หมู่ที่ 4 138,000.00 

 ค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางบล็อคคอนกรีต  สายซอยสุทธิ  หมู่ที่ 
5 

500,000.00 

 ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเสงี่ยม  ชลูด  หมู่ที่ 6 107,200.00 
 ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายหยด  หมู่ที่ 7 143,000.00 
 ค่าวางท่อระบายน้ า สายบ้านนางไฉไล  หมู่ที่ 8 70,000.00 
 ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง  สายบ้านนายเจือ นพโสภณ  หมู่ที่ 9 66,300.00 
 ค่าวางท่อระบายน้ า  สายบ้านนายจ้อย  หมู่ที่ 11 50,000.00 
 ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายเข้าระบบประปา  หมู่ที ่10 27,900.00 
 ค่าก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ าสายบ้านนางละมัย  หมู่

ที ่1 
1,032,000.00 

 ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเน้ย - บ้านนายพุด  หมู่ที ่4 808,000.00 
 ค่าวางท่อระบายน้ า  สายบ้านนายเทิด  - สนามกีฬา  หมู่ที ่7 159,000.00 
 ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายหน้า อบต.เก่า - บ้านนายแอ๋ว  โผงเผง  หมู่

ที ่9 
787,000.00 

 ค่าวางท่อระบายน้ า สายบ้านนางร าเพย – บ้านนายฉัตร  หมู่ที่ 11 408,000.00 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  คู่เศรษฐกจิ
พอเพียง 

โครงการสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 132,720.00 
ค่าอาหารเสริม (นม) 1,385,694.76 
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 861,040.00 
อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม  ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 

704,000.00 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม  ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 

1,268,000.00 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม  ตามโครงการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ืออนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทย    

180,000.00 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี   ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
ในการบริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 

716,000.00 

อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม   ตามโครงการจัดการเรยีนการสอน
ภาษาต่างชาติเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) 

180,000.00 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม  ตามโครงการจัดการเรียนการ
สอนภาษาต่างชาติเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) 

180,000.00 

อุดหนุน โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี   ตามโครงการจัดการเรียนการ
สอนภาษาต่างชาติเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) 

180,000.00 
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ยุทธศำสตร ์ โครงกำร จ ำนวนเงิน 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  คู่เศรษฐกจิ
พอเพียง (ต่อ) 

โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 146,400.00 
อุดหนุน อสม.ต าบลสระสี่เหลี่ยม  ตามโครงการพัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐานต าบลสระสี่เหลี่ยม   

82,500.00 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 52,500.00 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน 

โครงการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพ่ิม
รายได้ของประชาชน 

17,424.00 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการอบรมการ
พัฒนาชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง 

15,000.00 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
วัฒนธรรม  ประเพณีและการ
ท่องเท่ียวที่ย่ังยืน 

โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา 3,680.00 
โครงการจัดงานบวงสรวงพระรถต าบลสระสี่เหลี่ยม 37,740.00 
โครงการจัดงานประจ าปี การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณวัีน
สงกรานต์ 

44,250.00 

โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทง 144,830.00 
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการจัดงานรัฐพิธี
และงานเฉลิมพระเกียรติ    

8,000.00 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการจัดงาน
ประจ าปีจังหวัดชลบุร ี

90,000.00 

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานพิธีทางศาสนาและงานรัฐพิธี    258,642.60 
โครงการจัดขบวนแห่งานประเพณีบุญกลางบ้าน 74,300.00 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์/
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

โครงการรักน้ า รักป่า รักแผ่นดิน 6,750.00 

6.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 3,415.00 
อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอพนัส
นิคม  ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    

20,000.00 

อุดหนุนศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดชลบุรี  
ตามโครงการเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    

30,000.00 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 155,192.00 
โครงการ อบต.สัญจร 7,140.00 
โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 2,175.00 
โครงการสง่เสริมการประชุมประชาคมเพ่ือสนับสนุนการจัดท า
แผนพัฒนา อบต. และแผนชุมชน 

12,190.00 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการส่งเสริมวิถี
ชีวิตแบบประชาธิปไตย    

10,000.00 

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 2,500.00 
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์   

10,000.00 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการรณรงค์
ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางถนนฯ 

10,000.00 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารฯ 

10,000.00 

ค่าปรับปรงุอาคารส านักงาน 391,000.00 
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ยุทธศำสตร ์ โครงกำร จ ำนวนเงิน 
7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร (ต่อ) 

จัดซื้อครุภัณฑ์โรงงำน  
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า  จ านวน  1  เครื่อง 5,000.00 
ค่าจัดซื้อสว่าน/ไขควงไฟฟ้าไร้สาย  จ านวน  1  เครื่อง 9,000.00 
ค่าจัดซื้อสว่านกระแทก  จ านวน  1  เครื่อง 10,000.00 
ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า  จ านวน  1  เครื่อง 5,000.00 
จัดซื้อครุภัณฑ์ส ำรวจ 2,000.00 
ค่าจัดซื้อเทปวัดระยะ  จ านวน  1  เครื่อง  
โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  

 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  ส าหรับงานประมวลผลแบบที่ 2  

จ านวน  2  เครื่อง 
60,000.00 

 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์  MUNTIFUNCTION  แบบฉีดหมึก (INKJET)  จ านวน  

2  เครื่อง 
15,200.00 

 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า  ขนาด 1 KVA   จ านวน  2  เครื่อง 12,200.00 
 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED ขาวด า  แบบ  NETWORK  

แบบที่ 1  จ านวน  1  เครื่อง 
20,000.00 

 จัดซื้อครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง  
 ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)  จ านวน 1  คัน   885,000.00 
 ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบเกียร์อัตโนมัติ จ านวน 

1 คัน 
50,000.00 

 ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ าดับเพลิงแบบถังน้ าในตัวฯ 4,479,000.00 
 จัดซื้อครุภัณฑ์เคร่ืองดับเพลิง  
 ค่าจัดซื้อสายดับเพลิง ขนาด 1.5 น้ิว  ยาว 30 เมตร  จ านวน 1 เส้น 19,250.00 
 ค่าจัดซื้อสายดับเพลิง ขนาด 1.5 น้ิว  ยาว 20 เมตร  จ านวน 1 เส้น 13,500.00 
   
       4) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวนเงิน 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค 

ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสุมาลี  ดอนมอญ หมู่ที่ 9 95,300.00 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายชัยพร หมู่ที่ 7 162,000.00 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายไพเราะ  หมู่ที่ 11 465,400.00 
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล
สระสี่เหลี่ยม หมู่ที่ 9    

887,377.56 

ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า พร้อมเพ่ิมหม้อแปลงไฟฟ้า  สายแปลง
บึ้ง  หมู่ที่ 1   

1,091,430.87 

ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายวัดแหลมประดู่  หมู่ที่ 2 193,502.56 
ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายบ้านนางจ าปา - บ้านนาง
สมบูรณ ์หมู่ที่ 5   

174,540.40 

ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายโรงน้ ามันด า - บ้านนางประไพ หมู่
ที ่6   

27,883.37 

ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายบ้านนายชนะชัย - บ้านนาง
อิสริยาภรณ ์หมู่ที่ 6   

177,832.35 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวนเงิน 
 ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายหนองไผ่ล้อม หมู่ที่ 8   100,000.00 

ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายบ้านนายโกมล - บ้านนายทิวา หมู่
ที ่9   

106,471.92 

ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า สายสามแยกโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี -
 บ้านนายแดง  หมู่ที่ 11   

55,957.39 

ค่าขยายเขตและติดต้ังไฟทางสาธารณะ  สายบ้านนางจ าปา - บ้าน
นางสมบูรณ ์หมู่ที ่5   

100,000.00 

ค่าขยายเขตและติดต้ังไฟทางสาธารณะ  สายหนองโสน หมู่ที ่6   92,448.51 
ค่าขยายเขตและติดต้ังไฟทางสาธารณะ  สายหนองไผ่ล้อม หมู่
ที ่8   

125,386.46 

ค่าขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ าและติดต้ังไฟทางสาธารณะ สานบ้านนาย
นาวิน หมู่ที่ 5 

80,738.12 

ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางละมัย  หมู่ที่ 1 230,500.00 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสัมฤทธ์ิ จางวางสา หมู่ที่ 7 413,000.00 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางสิริวรรณ หมู่ที่ 11 220,000.00 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายธง  หมู่ที่ 5 162,000.00 
ค่าก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายประมวล  วงศ์พรประดิษฐ์ หมู่
ที่ 4 

747,200.00 

ค่าก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ า สายบ้านนางวิไล - 
บ้านนางฉอ้อน หมู่ที่ 3 

870,000.00 

ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ า สายบ้านนายเลียบ 
หมู่ที่ 2 

226,000.00 

ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านนางร าพึง หมู่ที่ 2 33,000.00 
ค่าวางท่อระบายน้ า สายบ้านนายพีระชาย  หมู่ที่ 6 32,000.00 
ค่าวางท่อระบายน้ า สายสหกรณ์ หมู่ที่ 10 329,000.00 
ค่าปรับปรงุถนนลาดยางฯ สายหนองขวาง  - 331 1,671,000.00 
ค่าจัดท าป้ายซอยในเขตต าบลสระสี่เหลี่ยม 490,000.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิต  คู่เศรษฐกจิ
พอเพียง 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 7,587,800.00 
เบี้ยยังชีพคนพิการ 1,958,400.00 
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 54,000.00 
โครงการสงเคราะห์และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้สูงอายุ 142,320.00 
โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

98,505.00 

โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน 43,635.00 
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจดัการการ
เรียนการสอน) 

290,700.00 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหาร
กลางวัน) 

801,340.00 

อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม  
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)    

772,000.00 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวนเงิน 
 อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 

โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างชาติเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน (AEC)   

176,000.00 

อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วศิลาราม 
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

176,000.00 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม   
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)    

1,296,000.00 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม  
โครงการจัดการเรียนการสอนเพ่ืออนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทย    

176,000.00 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม โครงการจัดการเรียนการสอน
ภาษาต่างชาติเพ่ือรองรับประชาคมอาเซียน (AEC)  

176,000.00 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี   
โครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างชาติเพ่ือรองรับประชาคม
อาเซียน (AEC)    

176,000.00 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี   
โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายในการบริหารสถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน)     

684,000.00 

อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี   
โครงการพัฒนาการเรียนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ   

176,000.00 

โครงการตรวจเย่ียมผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน 450.00 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 49,500.00 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 59,810.00 
โครงการสง่เสริมการคัดแยกขยะมูลฝอยและเผยแพร่ความรู้ในการ
ก าจัดขยะที่ถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ 

47,490.00 

โครงการสง่เสริมการมีสุขภาพดี 9,800.00 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 157,762.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน 

โครงการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพและเพ่ิม
รายได้ของประชาชน 

39,590.00 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการส่งเสริม
การพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

15,000.00 

4.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม
วัฒนธรรม  ประเพณีและการ
ท่องเท่ียวที่ย่ังยืน 

โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและเพณีวันสงกรานต์ 42,450.00 
โครงการประเพณีบวงสรวงพระรถ 31,080.00 
โครงการประเพณีหล่อเทียนพรรษา 3,680.00 
โครงการพาลูก จงูหลานเข้าวัดฟังธรรม 49,140.00 
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการจัดงานรัฐ
พิธีและงานเฉลิมพระเกียรติ    

2,785.79 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการกิจกรรม
สนับสนุนงานประจ าปีประจ าจงัหวัด   

75,857.14 

5.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์/
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

โครงการขุดลอกคูคลองเพ่ือก าจัดวัชพืชและผักตบชวา - 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร จ ำนวนเงิน 
6.ยุทธศาสตร์ด้านความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน 

โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน        
(อปพร.) 

52,925.82 

โครงการอบรมให้ความรู้เก่ียวกับสาธารณภัยต่างๆ แก่ประชาชน 29,295.10 
อุดหนุนศูนย์อ านวยความปลอดภัยทางถนนอ าเภอพนัสนิคม  ตาม
โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัติภัยทางถนน   

10,000.00 

อุดหนุนศูนย์อ านวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอ าเภอ
พนัสนิคม  ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด    

30,000.00 

อุดหนุนศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
ชลบุร ี ตามโครงการเพ่ิมศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด    

20,000.00 

7.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร 

โครงการสง่เสริมและสนับสนุนการประชุมประชาคมหมู่บา้นเพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนา อบต.และแผนชุมชน 

7,880.00 

โครงการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ 127,740.00 
โครงการปรับปรงุภูมิทัศน์บริเวณส านักงานและในพ้ืนที่ต าบลสระ
สี่เหลี่ยม เพ่ือเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช 

85,040.00 

โครงการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 14,595.80 
โครงการใหค้วามรู้และรับช าระภาษีนอกสถานที่ 3,470.00 
อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการบริหาร
ศูนย์รวมข่าวสารการซื้อและการจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน   

15,000.00 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการส่งเสริม
วิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย   

10,000.00 

อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม  ตามโครงการสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์เพ่ือร่วมปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์   

10,000.00 

ค่าครภุัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
ค่าจัดซื้อเครื่องมลัติมีเดียโปรเจคเตอร์  ระดับ XGA 

 
24,000.00 

ค่าครภุัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว – ด า) 

 
120,000.00 

ค่าครภุัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 

 
15,000.00 

ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงาน 16,000.00 
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 15,800.00 
ค่าครภุัณฑ์ส านักงาน 
ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน 

 
12,800.00 

ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบกระจก 8,000.00 
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนแบบทึบ 8,000.00 
ค่าจัดซื้อพัดลมต้ังพ้ืน  ขนาด 16 น้ิว 8,800.00 
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก 5,500.00 
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 5) สรุปโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นท่ีไม่ได้ด ำเนินกำรและได้ด าเนินการจริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
    

ยุทธศาสตร์ โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ โครงการที่ได้ด าเนินการจริง 
2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน 
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครง 
การ 

จ านวนเงิน 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน/
สาธารณูปโภค 

2 - 2 - 7 - 0 - 16 9,832,857.00 25 5,615,400.00 26 6,950,777.89 28 9,359,969.51 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต  คู่เศรษฐกิจ
พอเพียง 

11 - 3 - 4 - 11 - 23 5,991,447.08 18 6,182,807.04 13 6,068,854.76 23 15,109,512.00 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเกษตร/
อุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน 

1 - 0 - 2 - 2 - 1 20,000.00 2 88,175.00 2 32,424.00 2 54,590.00 

4.ยุทธศาสตร์ด้าน
การส่งเสริม
วัฒนธรรม  
ประเพณีและการ
ท่องเท่ียวที่ย่ังยืน 

0 - 0 - 2 - 7 - 11 74,807.05 10 669,960.00 8 661,442.60 6 204,992.93 
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ยุทธศาสตร์ โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ โครงการที่ได้ด าเนินการจริง 
2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน
โครง 
การ 

จ านวน
เงิน 

จ านวน 
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครง 
การ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครง 
การ 

จ านวนเงิน 

5.ยุทธศาสตร์ด้าน
การอนุรักษ์/ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและ
พลังงาน 

0 - 1 - 1 - 1 - - - - - 1 6,750.00 1 - 

6.ยุทธศาสตร์ด้าน
ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

- - 2 - 3 - 3 - - - 6 396,471.00 3 353,415.00 5 142,220.92 

7.ยุทธศาสตร์ด้าน
การบริหารจัดการ
องค์กร 

8 - 3 - 6 - 4 - 15 374,090.00 33 2,122,796.00 24 6,195,347.00 18 507,624.80 
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2.  กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

 2.1  เดือนตุลำคม 2560 – 30  กันยำยน  2561 
     2.1.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   1) วิสัยทัศน์  
   “ต ำบลน่ำอยู่  คู่เศรษฐกิจพอเพียง   ประชำชนมีคุณภำพชีวิตท่ีดี   ใส่ใจส่ิงแวดล้อม   
พร้อมพัฒนำตำมหลักธรรมำภิบำล” 
 

   2) ยุทธศาสตร์ 
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร / อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม  ประเพณีและการท่องเท่ียวที่ยั่งยืน 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ / ฟื้นฟส่ิูงแวดล้อมและพลังงาน 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 

  

   3) เป้าประสงค์ 
    1. มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ , การคมนาคมท่ีได้มาตรฐานและเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชน 

       2. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างท่ัวถึง  มีการศึกษาท่ีเหมาะสม  และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดี 

       3. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้ท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิต 
       4. ประชาชน สืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
       5. สร้างจิตส านึกในการคุ้มครอง  ดูแลและบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดล้อม  ตลอดจนการจัดการขยะในชุมชน 
            6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ด้วยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  

ภาคเอกชนและภาคประชาชน 
       7. องค์กรมีการบริหารจัดการท่ีดี  มีประสิทธิภาพในการพัฒนาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

ตามนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐและนโยบายรัฐบาล 
   

   4) ตัวชี้วัด  
1. เส้นทางคมนาคมท่ีมีมาตรฐาน 
2. เส้นทางคมนาคมมีความสะดวก ปลอดภัยในการสัญจรไป-มา 
3. ทุกครัวเรือนมีไฟฟ้าใช้อย่างท่ัวถึง 
4. หมู่บ้านมีไฟฟ้าสาธารณะส่องสว่างอย่างท่ัวถึง 
5. ระบบประปาหมู่บ้านมีคุณภาพ สะอาดและปลอดภัย 
6. ก่อสร้างทางระบายน้ าในฤดูน้ าหลาก ป้องกันน้ าท่วมขัง 
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7. ประชาชนได้รับการสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ท่ีได้รับความเดือดร้อน 
8. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ทุกคน 
9. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
10.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีอาชีพและรายได้ท่ีมั่นคง เพียงพอต่อการ

ด ารงชีวิต 
11.  ประชาชนได้ด าเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
12.  เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร เพื่อส่งเสริม การฝึกอบรม การประกอบอาชีพ

และขยายผลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
13.  ประชาชนมีสุขภาวะท่ีดีเข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานอย่างเท่า

เทียม 
14.  ส่งเสริมให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท่ีได้มาตรฐาน 
15.  ประชาชนมีโอกาสเรียนรู้ตลอดชีวิต 
16.  เด็กและเยาวชนได้ออกก าลังกายและห่างไกลยาเสพติด 
17.  มีสนามกีฬาและสวนนันทนาการให้ประชาชนได้ออกก าลังกายมีสุขภาพแข็งแรง 
18. กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอาชีพมีความเข้มแข็งขึ้น 
19. กิจกรรมตามโครงการขับเคล่ือนระบบเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะของ

ชุมชน 
20. แหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตร เพื่อส่งเสริม การฝึกอบรม การประกอบอาชีพและ

ขยายผลตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
21. กลุ่มอาชีพ/กลุ่มสตรีแม่บ้านมีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือน 
22. ประชาชนมีส่วนร่วมในการสืบทอด ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี แหล่ง

เรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 
23. ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์

ภายในหมู่บ้านให้มีสภาพท่ีดีขึ้น 
24. ประชาชนสามารถก าจัดขยะมูลฝอยได้อย่างถูกสุขลักษณะ 
25. มีการด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย 
26. ประชาชนได้รับการรณรงค์ ป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรมและยาเสพติดทุก

ประเภท  
27. มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ 
28. ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอแนวทางแก้ปัญหาในท้องถิ่น 

 

   5) ค่าเป้าหมาย 
1.  จ านวนเส้นทาง/สะพานท่ีได้รับการก่อสร้างและได้มาตรฐาน 
2. จ านวนเส้นทางท่ีได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม 
3. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใช้ 
4. จ านวนหมู่บ้านท่ีได้รับการติดต้ัง/ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะให้ใช้งานได้ทุกจุด 
5. ร้อยละของครัวเรือนท่ีมีน้ าอุปโภค-บริโภคอย่างเพียงพอ  และสะอาดปลอดภัย 
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6. จ านวนประปาชุมชนท่ีสะอาด มีคุณภาพ  และสามรถบริการประชาชนได้อย่าง
เพียงพอ 

7. ร้อยละผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสท่ีได้รับการสงเคราะห์ 
8. จ านวนโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ 
9. จ านวนสถานศึกษาท่ีให้ความรู้กับประชาชนท้ังในและนอกระบบ 
10.  จ านวนสนามกีฬาและสวนนันทนาการเพื่อพัฒนาการกีฬาของเด็ก/เยาวชน/

ประชาชน พร้อมท้ังจัดหาสถานท่ี/บ ารุงรักษา  ซ่อมแซมให้พร้อมรองรับการพฒันา 
11.  จ านวน รพ.สต. ท่ีได้รับการจัดสรร 
12.  จ านวนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานท่ีได้รับการสนับสนุน 
13.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการด้านสุขภาพ  การป้องกันโรคระบาดและ

โรคติดต่อ  การดูแลอนามัยของประชาชน  
14.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการยกระดับความรู้ / ทักษะด้านการเกษตร  

และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
15.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการเพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน  

และรวมกลุ่มวิสาหกิจในการบริหารจัดการ  
16.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ตาม

นโยบาย 1 ต าบล 1 ผลิตภัณฑ์  
17. จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  จารีตประเพณีของ

ท้องถิ่นให้ยั่งยืน 

18.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น / วัฒนธรรมให้
เช่ือมโยงกับการท่องเท่ียว  และคงเอกลักษณ์ชุมชน 

19.  จ านวนแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน 
20.  จ านวนครัวเรือนท่ีได้รับการก าจัดขยะมูลฝอย/น้ าเสียอย่างถูกสุขลักษณะ 
21.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการปลูกจิตส านึกเด็ก / เยาวชนและประชาชน

ให้มีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
22.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการอนรุักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรท่ีดิน  ป่าไม้ให้คง

ความอุดมสมบูรณ์  และส่งเสริมการใช้พลังงานท่ีเหมาะสม 
23.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการด้านการปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัย 
24.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการในการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
25.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
26.  จ านวนผู้น าและบุคลากรท่ีได้รับการอบรมให้มีทักษะ / ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง

และสามารถประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
27.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการในการพฒันาการให้บริการประชาชนท่ี

สะดวก  รวดเร็ว  และเป็นธรรมแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ 
28.  จ านวนครั้งท่ีมีการจัดหาพัสดุในการพัฒนาเทคโนโลยี  และในการปฏิบัติและระบบ

การท างานให้มีประสิทธิภาพ 
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29.  จ านวนโครงการ/กิจกรรมท่ีด าเนินการท่ีส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับ
หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล 
  

 6) กลยุทธ์ 
1.  พัฒนาถนน/สะพานให้ได้มาตรฐาน  ให้สามารถใช้สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกทุก

ฤดูกาล 
2. ปรับปรุงเครือข่ายเส้นทางคมนาคม พัฒนาระบบจราจรและความปลอดภัยบนท้อง

ถนน 
3. จัดให้มีไฟฟ้าและแสงสว่างให้เพียงพอและท่ัวถึงท้ังต าบล 
4. จัดการแหล่งน้ าให้เพียงพอ เพื่อเป็นต้นทุนส าหรับใช้ในด้านการเกษตร/อุตสาหกรรม 

และอุปโภค-บริโภค 
5. พัฒนาประปาชุมชนท่ีสะอาด / พอเพียงและคุณภาพ 
6. ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาส  ให้มีสวัสดิการท่ีดี  ได้มาตรฐาน  

มีอาชีพทางเลือกท่ีเหมาะสม 
7. ส่งเสริมเด็ก/เยาวชนให้มีทักษะชีวิตท่ีดี  และเพิ่มพื้นท่ีสร้างสรรค์ท่ีเหมาะสม 
8. พัฒนาการศึกษาท้ังในและนอกระบบ 
9. พัฒนาการกีฬาของเด็ก/เยาวชน/ประชาชน พร้อมท้ังจัดหาสถานท่ี/บ ารุงรักษา 

ซ่อมแซมให้พร้อมรองรับการพัฒนา 
10. ส่งเสริมด้านสุขภาพ  การป้องกันโรคระบาดและโรคติดต่อ  การดูแลอนามัยของ

ประชาชน  
11. ยกระดับความรู้ / ทักษะด้านการเกษตร  และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 
12. เพิ่มมูลค่าสินค้าการเกษตรให้ได้มาตรฐาน  และรวมกลุ่มวิสาหกิจในการบริหารจัดการ 
13. ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ตามนโยบาย 1 ต าบล 1 ผลิตภัณฑ์  
14. ส่งเสริมศาสนา  ศิลปะ  จารีตประเพณีของท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
15. ยกระดับภูมิปัญญาท้องถิ่น / วัฒนธรรมให้เช่ือมโยงกับการท่องเท่ียว  และคง

เอกลักษณ์ชุมชน 
16. พัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ / น้ าเสีย  และมลภาวะอื่นๆ ให้มีประสิทธิภาพ 
17. ปลูกจิตส านึกเด็ก / เยาวชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการจัดการส่ิงแวดล้อม 
18. อนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรท่ีดิน  ป่าไม้ให้คงความอุดมสมบูรณ์  และส่งเสริมการใช้

พลังงานท่ีเหมาะสม 
19. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
20. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและฝ้าระวังด้านยาเสพติด 
21. สนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
22. พัฒนาทักษะผู้น า  บุคลากรท้องถิ่นให้มีทักษะ / ความเช่ียวชาญเฉพาะทางและ

สามารถประยุกต์ความรู้ในการปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพ 
23. พัฒนาการให้บริการประชาชนท่ีสะดวก  รวดเร็ว  และเป็นธรรมแก่ประชาชนท่ีมา

ติดต่อราชการ 
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24. พัฒนาเทคโนโลยี  จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติและระบบการท างานให้มี
ประสิทธิภาพ 

25. ส่งเสริมการบริหารจัดการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการปฏิบัติตามนโยบาย
ของรัฐบาล 
 

   7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์  
     องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม  นอกจากจะมีหน้าท่ีในการพัฒนาท้องถิ่นตาม
กฎหมายจัดต้ัง  ยังต้องมีหน้าท่ีในการขับเคล่ือนการพัฒนาในระดับท้องถิ่น  ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลและ
กระทรวงมหาดไทย  และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  เพื่อน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ดังนั้น  การวิเคราะห์จุดยืนทางยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
ส่ีเหล่ียม จึงได้พิจารณาบทบาท  อ านาจหน้าท่ีตามกฎหมาย  ประกอบด้วย 

- พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537  แก้ไขเพิ่มเติมถึง  
ฉบับท่ี 6  พ.ศ.2552 

- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2542 

- แนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดระบบบริการสาธารณะ  ตามประกาศท่ี
คณะกรรมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

- บริบทการเปล่ียนแปลง  และข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
- ศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม 

 

  2.1.5 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
      1) SWOT Analysis 

การวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสในการพัฒนาใน
อนาคตขององค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นการประเมินถึงโอกาสและภาวะคุกคามหรือข้อจ ากัดอันเป็นสภาวะ
แวดล้อมภายนอกท่ีมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  รวมถึงจุดแข็งและจุดอ่อนของท้องถิ่น  อันเป็นสภาวะแวดล้อม
ภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยใช้เทคนิคการ SWOT analysis เพื่อพิจารณาศักยภาพการพัฒนา
ของแต่ละยุทธศาสตร์   ดังนี้ 
 

ปัจจัยภายใน   
การวิเคราะห์จุดแข็ง  (Strength  :  S) 
1. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการดีพอสมควร 
2. มีเส้นทางการคมนาคมท่ีสะดวก  ครอบคลุมท่ัวถึงทุกพื้นท่ีหมู่บ้าน   
3. การเมืองมีความเข้มแข็ง  มีการประสานงานกับอ าเภอและจังหวัดได้อย่างดี 
4. ประชาชนมีความสนใจการเมืองพอสมควร 
5. ผู้น าท้องถิ่นมีบทบาทต่อการพัฒนาท้องถิ่นมาก 
6. เจ้าหน้าท่ีเข้าใจบทบาท  หน้าท่ีของตนเองในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น 
7. การท างานในองค์การบริหารส่วนต าบลมีลักษณะร่วมมือกันดี  ท างานเป็นทีม 
8. ประชาชนมีการรักษาภูมิปัญญาชาวบ้าน  รักษาวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
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การวิเคราะหจ์ุดอ่อน (Weakness  :  W) 
1. ประชาชนบางส่วนขาดการตื่นตัว  และให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่นน้อย 
2. งบประมาณมีจ านวนจ ากัด  ไม่สามารถพัฒนาท้องถิ่นได้ตามความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างครอบคลุมและท่ัวถึง 
3. มีการแทรกแซงทางการเมือง  จนท าให้การพัฒนาในด้านต่างๆ ไม่เป็นระบบและไม่

กระจายครอบคลุมตามความต้องการ 
4. ประชาชนขาดความสามัคคีและการรวมกลุ่ม  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
5. ไม่มีแหล่งท่องเท่ียว  และไม่เป็นเมืองผ่าน  และไม่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง 
6. มีพื้นท่ีน้อย  ขาดสถานท่ีนันทนาการ   เช่น  สวนสาธารณะ  สวนสุขภาพ  สานกีฬา   

สนามกีฬาในพื้นท่ี 
7. ยังขาดเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ท่ีทันสมัยท่ีจะบริหารจัดการในพื้นท่ี 
8. มีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด  ปัญหาการลักเล็กขโมยน้อย  ท าให้ไม่มีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
9. บุคลากรในหน่วยงานมีไม่เพียงพอกับปริมาณงานท่ีเพิ่มมากขึ้น 
 
 

ปัจจัยภายนอก 
การวิเคราะห์โอกาส  (Opportunity  :  O) 
1. อยู่ในจังหวัดท่ีมีช่ือเสียงท่ีเป็นศูนย์กลางการท่องเท่ียว  อุตสาหกรรม  พาณิชยกรรมและ

เกษตรกรรม 
2. เป็นเมืองท่ีสงบ  ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย  ปราศจากเหตุการณ์รุนแรง 
3. เป็นพื้นท่ีท่ีมีขนาดเล็ก  เหมาะสมแก่การพัฒนา 
4. ประชาชนในท้องถิ่นมีศักยภาพสูง  สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
5. มีการสร้างเครือข่ายการติดตามและประเมินผลท้องถิ่น  เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันใน

ด้านต่างๆ 
6. นโยบายการกระจายอ านาจของรัฐบาล  ส่งเสริมและสนับสนุนในการพัฒนาด้าน

เศรษฐกิจและสังคม 
7. มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ท าให้เป็นการร่วมด าเนินงานในเชิงบูรณาการ

ร่วมกัน 
 

การวิเคราะห์อุปสรรค (Threat  :  T) 
1. อบต. มีรายได้จ ากัด  งบประมาณท่ีใช้ในการพัฒนาไม่เพียงพอ  ยังต้องขอรับการ

สนับสนุนจากส่วนกลางและหน่วยงานอื่น 
2. สภาพเศรษฐกิจตกต่ า  ท าให้การจัดเก็บรายได้มีน้อย 
3. ประชาชนยังขาดระเบียบวินัยและขาดความร่วมมือ  ท าให้ยากแก่การพัฒนา 
4. ยังไม่มีความพร้อมท่ีจะรับการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนกลาง 
5. ขาดข้อมูลท่ีจ าเป็นส าหรับการพัฒนาท้องถิ่น  ยังกระจัดกระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ  
6. ขาดการมีส่วนร่วมในการเสนอแนะข้อมูล  และความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ 
7. ประชาชนยังไม่เข้าถึงระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
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2.1.6 การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศำสตร์ชำติ  

20 ป ี
แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศำสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภำค 

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี 
 

ยุทธศำสตร์ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัดชลบุรี 

ยุทธศำสตร์ 
อบต.สระสี่เหลี่ยม 

โครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

ตำมแผนปี 
2561 

ด ำเนินกำร
จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ส่งเสริมการค้าการลงทุน  การ
บริการและระบบโลจิสติกส์ให้ได้
มาตรฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาระบบผังเมือง  ระบบ  
Logistic  โครงสร้างพื้นฐาน  
และแหล่งน้ าเพื่อรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม
ของจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน/สาธารณูปโภค 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน/สาธารณูปโภค 

28 19 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ด้านการสร้างโอกาส  
ความเสมอภาค  และ
เท่าเทียมกันทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5   
การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคัง่และ
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากร  แหลง่ท่องเที่ยว  และ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
และมีความย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและ
ชุมชนให้มีความเข้มแขง็  
คุณภาพชีวิตที่ดี  และมีความ
ปลอดภัย  เป็นเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาคุณภาพชีวิตคู่
เศรษฐกิจพอเพียง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การพัฒนาคุณภาพชีวิต
และเศรษฐกิจพอเพียง 

67 48 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถในการ
แข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 
การพัฒนาวิทยาศาสตร์  
เทคโนโลยี  วิจัยและ
นวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรและผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานสอดคล้องกับความ
ต้องการทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมการค้าการลงทุน  การ
บริการและระบบโลจิสติกส์ให้ได้
มาตรฐานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการ
แข่งขันรองรับการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
พัฒนากระบวน การผลิตสินค้า
เกษตรสู่ระบบการผลิต
คุณภาพสูง  และพัฒนาเกษตรกร
และสถาบันการเกษตรให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
ส่งเสริมสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน  
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนา การเกษตร/
อุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนา การเกษตร/
อุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน 

7 1 
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ยุทธศำสตร์ชำติ  
20 ป ี

แผนพัฒนำเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชำติ  

ฉบับท่ี 12 

ยุทธศำสตร์จังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด/ภำค 

ยุทธศำสตร์จังหวัดชลบุรี 
 

ยุทธศำสตร์ 
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขต

จังหวัดชลบุรี 

ยุทธศำสตร์ 
อบต.สระสี่เหลี่ยม 

โครงกำรเพ่ือกำรพัฒนำ
ท้องถ่ิน 

ตำมแผน ด ำเนินกำร
จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การเสริมสร้างความมั่นคง
แห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศสู่ความมั่งคัง่และ
ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากร  แหลง่ท่องเที่ยว  และ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
และมีความย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
ปรับปรุงและพัฒนาแหล่ง
ท่องเที่ยว  กิจกรรมการท่องเที่ยว  
สินค้าและบริการด้านท่องเที่ยว 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การส่งเสริมวัฒนธรรม 
ประเพณีและการ
ท่องเที่ยวที่ย่ังยืน 

20 8 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
อนุรักษ์และฟื้นฟู  ป้องกัน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างย่ังยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
พัฒนาระบบการผลิตและก าลังคน
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
และชุมชน  

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
บริหารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วมให้เกิด
ความสมดุลในระบบนิเวศน์และ
การใช้ประโยชน์ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การอนุรักษ์/ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การอนุรักษ์/ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

2 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากร  แหลง่ท่องเที่ยว  และ
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
และมีความย่ังยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
เสริมสร้างสถาบันครอบครัวและ
ชุมชนให้มีความเข้มแขง็  
คุณภาพชีวิตที่ดี  และมีความ
ปลอดภัย  เป็นเมืองน่าอยู่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การอนุรักษ์/ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ด้านความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สิน 

11 1 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 
ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบ 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหาร
จัดการในภาครัฐ  การ
ป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ  และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 7  
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุก
ภาคส่วนในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  
การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  
การบริหารจัดการองค์กร 

22 15 

 รวม 157 93 
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     1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้ก าหนดไว้   จ านวน  157  โครงการ   จากจ านวนโครงการ
ท้ังหมด  648  โครงการ 
     2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  157  โครงการ  ด าเนินการจริง  93 โครงการ  หรือคิดเป็นร้อยละ  59.23  ของ
จ านวนโครงการท่ีปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี  (วันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – 30  กันยายน  2561) 
     3) จ านวนยุทธศาสตร์ท่ีไม่สามารถด าเนินการได้..........-.......... (ระบุช่ือยุทธศาสตร์/จ านวนโครงการ งบประมาณ ร้อยละ...ฯลฯ) 
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3.  กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร  ปีงบประมำณ  พ.ศ. 2561 
   3.2  คร้ังที่ 2 วันที่ 1 ตุลำคม  2560  ถึงวันที ่ 30  กันยำยน  2561 
   3.2.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงำนสนับสนุน ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน/
สาธารณูปโภค 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 
ด้านการเศรษฐกิจ 

แผนงานเคหะและชุมชน 
 

กองช่าง ส านักปลัด 
กองคลงั 

12 2,131,204.49 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ส านักปลัด 
กองคลงั 

7 1,970,000.00 
16 7,145,000.00 

(กันเงินงบประมาณ) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตคู่เศรษฐกจิพอเพียง 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศึกษา กองการศึกษาฯ ส านักปลัด 
กองคลงั 

32 5,283,288.00 
1 1,621,000.00 

(กันเงินงบประมาณ) 
แผนงานสาธารณสุข กองสาธารณสุขฯ ส านักปลัด 

กองคลงั 
6 292,211.40 

แผนงานสังคมสงเคราะห ์ ส านักปลัด กองคลงั 
กองสาธารณสุขฯ 

1 157,120.00 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ส านักปลัด กองคลงั 
กองสาธารณสุขฯ 
กองการศึกษาฯ 

6 103,455.00 

แผนงานงบกลาง ส านักปลัด กองคลงั 3 9,873,350.00 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาการ
เกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้
มาตรฐาน 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด กองคลงั 
กองช่าง 
 

1 11,000.00 
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ยุทธศำสตร์ ด้ำน แผนงำน หน่วยงำนรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงำนสนับสนุน ด ำเนินกำรจริง 
จ ำนวน
โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
(บำท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณีและการ
ท่องเท่ียวที่ย่ังยืน 

ด้านบริการชุมชนและ
สังคม 

แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ ส านักปลัด 
กองสาธารณสุขฯ 
กองคลงั 

8 776,725.83 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การอนุรักษ์/
ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อม และพลังงาน 

ด้านการเศรษฐกิจ แผนงานการเกษตร ส านักปลัด กองคลงั 
กองสาธารณสุขฯ 

1 540.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด กองคลงั 
 

1 10,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 7  การบริหาร
จัดการองค์กร 

ด้านบริหารทั่วไป แผนงานบริหารทั่วไป ส านักปลัด กองคลงั 9 281,700.00 
 กองคลงั ส านักปลัด 6 462,319.00 

รวม 74 21,353,063.72 
 
 
หมายเหตุ :  1.  ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 1 ยุทธศาสตร์  อาจจะมีหลายด้าน หลายแผนงาน  ก็ได้  และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลาย 
   หน่วยงานตามความเป็นจริงได้   
  2.  ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น  ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน 
   และสังคม เป็นต้น   
  3.  แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เช่น  แผนงานการศึกษา แผนงาน 
   สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
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    3.1.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01) 
   

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจรงิ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
1. โครงการจัดพิธีถวาย

ดอกไม้จันทน์ฯ 
เพ่ือให้ข้าราชการและประชาชนใน
เขตต าบลสระสี่เหลี่ยม  และในเขต
อ าเภอพนัสนิคมได้แสดงความอาลัย
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช 

ระบายผ้าด า – ขาว  
ภายในเต็นท์บริเวณวัด
หลวงพรหมาวาส  ตามท่ี
ได้รับมอบหมาย 

105,125.00 สามารถด าเนิน
กิจกรรมได้ตามท่ี
ก าหนด 

ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้
ร่วมแสดงความอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 

ส านักปลัด 

2. โครงการจัดงานเน่ือง
ในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ
แสดงความกตัญญูกตเวที แสดงความ
จงรักภักดี และส านึกในพระมหา
กรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวราง
กูร 

ประดับพระฉายาลักษณ์
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
พร้อมเครื่องราชสักการะ  
บริเวณหน้าส านักงาน 
และในพ้ืนที่ต าบลสระ
สี่เหลี่ยม    
 

13,575.00 สามารถด าเนิน
กิจกรรมได้ตามท่ี
ก าหนด 

ข้าราชการและประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม
เพ่ือเป็นการแสดงความ
กตัญญูกตเวที แสดงความ
จงรักภักดี และส านึกใน
พระมหากรุณาธิคุณแด่
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพ
ยวรางกูร   

ส านักปลัด 

งำนบริหำรงำนคลัง 
3. โครงการจัดท าหรือ

ปรับปรุงแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพย์สิน 

เพ่ือปรับปรุงแผนที่ภาษีของต าบลสระ
สี่เหลี่ยมให้เป็นปัจจุบัน 

ปรับปรุงแผนที่ภาษีใน
พ้ืนที่หมู่ที่ 1 – 11 ของ
ต าบลสระสี่เหลี่ยมให้เป็น
ปัจจุบัน 

331,319.00 ด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่
หมู่ที่ 1 – 11 

แผนที่ภาษีของต าบลสระ
สี่เหลี่ยมได้รับการ
ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน 

กองคลงั 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจรงิ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

แผนงำนกำรศึกษำ  
4. โครงการทัศนศึกษา

แหล่งเรียนรู้นอก
ห้องเรียน 

เพ่ือให้นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้
ประสบการณ์นอกห้องเรียน 

ทัศนศึกษาตามแหล่ง
เรียนรู้ที่ก าหนด 

68,120.00 นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  3 
แห่ง   

นักเรียนได้ศึกษาเรียนรู้
ประสบการณ์นอก
ห้องเรียน 

กองการศึกษาฯ 

5. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันที่เหมาะสมและพอเพียง 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  3 แห่ง  

676,080.00 นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  3 
แห่ง  จ านวน  
136  คน   

นักเรียนได้รับอาหารกลาง
วันที่เหมาะสมและ
พอเพียง 

กองการศึกษาฯ 

6. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน) 

เพ่ือสนับสนุนให้นักเรียนได้รับการ
เรียนการสอนที่เหมาะสม 

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  3 แห่ง 

231,200.00 นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  3 
แห่ง  จ านวน  
136  คน   

นักเรียนได้รับการเรียน
การสอนที่เหมาะสม 

กองการศึกษาฯ 

7. โครงการปรับปรงุศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่ที่ 
9 

เพ่ือปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
โคก 

1,621,000.00 
(กันเงินงบประมาณ) 

ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1 
แห่ง 

- กองการศึกษาฯ 

8. โครงการปรับปรงุศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  หมู่ที่ 
11 

เพ่ือปรับปรุงสถานที่ให้เหมาะสมกับ
การเรียนการสอน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เขาดินวังตาสี 

213,000.00 ปรับปรุงศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 1 
แห่ง 

นักเรียนมีสถานที่เรียนที่
ปลอดภัยและเหมาะสม 

กองการศึกษาฯ 

แผนงำนสำธำรณสุข 
9. โครงการเผยแพร่

ความรู้ในการลดและ
คัดแยกขยะมูลฝอยฯ 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้ในการลดและคัด
แยกขยะมูลฝอยฯ ให้แก่ประชาชน 

ประชาชนในต าบลสระ
สี่เหลี่ยม หมู่ที่ 1 - 11 

19,870.00 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
100  คน 

ประชาชนสามารถคัดแยก
ขยะมูลฝอย ได้อย่าง
ถูกต้อง 

กองสาธารณสุข
ฯ 

10. โครงการสง่เสริมการ
คัดแยกขยะมูลฝอยใน
ชุมชน 

เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะ
มูลฝอยในชุมชนได้อย่างถูกต้อง 

ประชาชนในต าบลสระ
สี่เหลี่ยม หมู่ที่ 1 - 11 

88,560.00 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
100  คน 

ประชาชนสามารถคัดแยก
ขยะมูลฝอย ได้อย่าง
ถูกต้อง และจ านวนขยะ
ลดลง 

กองสาธารณสุข
ฯ 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจรงิ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

11. โครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

เพ่ือป้องกันการระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้าในพ้ืนที่ต าบลสระสี่เหลี่ยม 

ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและ
แมว ในพ้ืนที่หมู่ที่ 1 - 11 

96,410.00 สุนัขและแมว  
จ านวน  2,500 
ตัว 

ประชาชนและสัตว์เลี้ยง
ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า 

กองสาธารณสุข
ฯ 

 

12. โครงการรณรงค์ให้
ความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันโรคเอดส ์

เพ่ือส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชน
มีความรู้เก่ียวกับการป้องกันโรคเอดส ์

เยาวชนและประชาชนใน
ต าบลสระสี่เหลี่ยม 

19,450.00 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
100  คน 

เยาวชนและประชาชนมี
ความรู้เก่ียวกับการ
ป้องกันโรคเอดส ์

กองสาธารณสุข
ฯ 

13. โครงการตรวจเย่ียม
ผู้สูงอายุและผู้พิการ
ในชุมชน 

เพ่ือตรวจเย่ียมและให้ก าลังใจแก่
ผู้สูงอายุและผู้พิการที่นอนติดเตียง 

ผู้สูงอายุและผู้พิการที่
นอนติดเตียงในต าบลสระ
สี่เหลี่ยม 

8,430.00 ผู้สูงอายุและผู้
พิการที่นอนติด
เตียง จ านวน  20  
ราย 

ผู้สูงอายุและผู้พิการที่
นอนติดเตียงได้รับการ
ดูแลอย่างทั่วถึง 

กองสาธารณสุข
ฯ 

14. โครงการป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

เพ่ือป้องกันและควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพ้ืนที่
ต าบลสระสี่เหลี่ยม 

หมู่ที่ 1 – 1  ต าบลสระ
สี่เหลี่ยม 

59,491.40 ด าเนินการ
ครอบคลุมพ้ืนที่
หมู่ที่ 1 – 1  
ต าบลสระ
สี่เหลี่ยม 

ประชาชนต าบลสระ
สี่เหลี่ยมปราศจากโรค
ไข้เลือดออก 

กองสาธารณสุข
ฯ 

แผนงำนสังคมสงเครำะห์ 
15. โครงการสงเคราะห์

และส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ 

เพ่ือสงเคราะห์และสง่เสริมคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสและยากจน 

ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสและ
ยากจนหมู่ที่ 1 - 11 

157,120.00 ผู้สูงอายุที่ด้อย
โอกาสและยากจน  
จ านวน  340  คน 

ผู้สูงอายุที่ด้อยโอกาสและ
ยากจน  มีคุณภาพชีวิตที่
ดีข้ึน 

ส านักปลัด 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
16. โครงการประชุม

ประชาคมระดับ
หมู่บ้านและระดับ
ต าบล 

เพ่ือให้ประชาชน  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจต่างๆ ได้มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
 

ผู้น า, ส.อบต. ,ประชาชน 
หมู่ที่ 1 - 11 

17,045.00 ประชาชนและ
คณะกรรมการฯ  
จ านวน  450  คน 

ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

ส านักปลัด 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจรงิ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

17. โครงการฝึกอบรม
อาชีพเพ่ือส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพ 

เพ่ือฝึกอบรมอาชีพการเลี้ยงหนูนา
ให้แก่ประชาชน 

ประชาชนในต าบลสระ
สี่เหลี่ยม หมู่ที่ 1 - 11 

11,410.00 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
40  คน 

ประชาชนสามารถน า
อาชีพที่ได้รับการฝึกอบรม
ไปใช้ด าเนินการได้ในชีวิต
จริง 

ส านักปลัด  

แผนงำนกำรศำสนำ  วฒันธรรมและนันทนำกำร 
18. โครงการแข่งขันกีฬา

ต้านยาเสพติด 
เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเล่นกีฬา  ลด
ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด 

ด าเนินการแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล  โดยมีประชาชน
หมู่ที่ 1 – 11  เข้าร่วม
การแข่งขัน 

197,570.00 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
200  คน 

ประชาชนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

กองการศึกษาฯ 

19. โครงการแข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้านเพ่ือสร้าง
ความสามัคค ี

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์กีฬาพ้ืนบ้านเพ่ือ
สร้างความสามัคคีในชุมชน 

ด าเนินการแข่งขันกีฬา
พ้ืนบ้าน  โดยมีประชาชน
หมู่ที่ 1 – 11  เข้าร่วม
การแข่งขัน 

20,462.00 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
100  คน 

ประชาชนเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬา เกิดความ
สามัคคีในชุมชน 

กองการศึกษาฯ 

20. โครงการประเพณี
บวงสรวงพระรถ 

เพ่ือเป็นการอนุรักษ์/สืบทอดประเพณี
ท้องถ่ิน 

จัดพิธีบวงสรวงพระรถ , 
แห่พระรถ 

332,620.00 ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
200  คน 

ประชาชนเข้าร่วมการ
อนุรักษ์/สืบทอดประเพณี
ท้องถ่ิน 

กองการศึกษาฯ 

21. โครงการจัดงาน
ประเพณีแห่เทียน
พรรษา 

เพ่ือสืบสานประเพณีการแห่เทียน
พรรษาในวันเข้าพรรษา 

ด าเนินการแห่เทียนและ
ถวายเทียนพรรษาให้แก่
วัดบ้านในบน , วัดแก้ว
ศิลาราม , วัดแหลมประดู่ 
, วัดบ้านเขาดินวังตาสี
และวัดหนองไก่เถ่ือน 

7,990.00 นักเรียนและ
ประชาชนเข้าร่วม
โครงการ จ านวน  
200  คน 

ประชาชนเข้าร่วมการ
อนุรักษ์/สืบทอดประเพณี
ท้องถ่ิน 

กองการศึกษาฯ 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจรงิ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

22. โครงการพาลูกจงู
หลาน เข้าวัดฟังธรรม 

เพ่ือให้ประชาชนและเยาวชน  ได้เป็น
แบบอย่างของการเป็นพุทธศาสนิกชน
ที่ดี มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและ
เผยแพร่พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน
สืบไป 

ประชาชนและเยาวชนใน
พ้ืนที่ต าบลสระสี่เหลี่ยม    

49,500.00 ประชาชนและ
เยาวชนในพ้ืนที่
ต าบลสระ
สี่เหลี่ยม   จ านวน   
44   คน 

ประชาชนและเยาวชนได้
ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
ของพุทธศาสนิกชนที่ดี  
ร่วมส่งเสริมและเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้ยั่งยืน
สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

23. โครงการอบรม
คุณธรรมและ
จริยธรรมส าหรับเด็ก
และเยาวชน 

เพ่ือให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความ
เข้าใจหลักธรรมของศาสนา  สร้าง
จิตส านึกที่ดีงาม  มีศาสนาเป็นเครื่อง
ยึดเหน่ียวจิตใจ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6  ของโรงเรียนบ้าน
สระสี่เหลี่ยม , โรงเรียน
วัดแก้วศิลาราม , 
โรงเรียนบ้านเขาดินวังตา
สี    

78,320.00 นักเรียนชั้น ป.6  
ของโรงเรียนบ้าน
สระสี่เหลี่ยม , 
โรงเรียนวัดแก้ว
ศิลาราม , 
โรงเรียนบ้านเขา
ดินวังตาสี   
จ านวนทั้งสิ้น   
80   คน 

เด็กและเยาวชนมีความรู้
ด้านจริยธรรม  สามารถ
น าไปประพฤติปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่าง
เหมาะสม  มีพลังใจที่
เข้มแข็ง  เป็นทรัพยากร
บุคคลที่มคีุณค่าต่อสังคม  
และประเทศชาติ 

กองการศึกษาฯ 

แผนงำนอุตสำหกรรมและกำรโยธำ 
24. โครงการก่อสร้างถนน 

คสล. สายบ้านนาง
จันทร์  วิลาส - บ้าน
นายถาวร  แซ่เซียว  
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวกข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4 เมตร  ยาว  112  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า  448  ตารางเมตร 

219,000.00 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ถนน คสล. กว้าง  4  
เมตร  ยาว 112  เมตร
หนา  0.15  เมตร     

กองช่าง 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจรงิ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

25. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนาง
ส าอางค์  หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวกข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง  3  เมตร  ยาว 77  
เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  231 ตาราง
เมตร  

144,000.00 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ถนน คสล. กว้าง  3 เมตร
ยาว 77 เมตร  หนา  0.1
5  เมตร   

กองช่าง  

26. โครงการขยายไหล่
ทางคอนกรีต สาย
บ้านนายละมัย - 
คลองชลประทาน  
หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวกข้ึน 

ขยายไหล่ทางคอนกรีต    
กว้าง  0.50  เมตร  ยาว 
470 เมตร  หนา  0.15   
เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อย
กว่า  235  ตารางเมตร  

174,000.00 ไหล่ทางถนน 
คสล. จ านวน 1 
สาย 

ไหล่ทางคอนกรีต    
กว้าง  0.50  เมตร  ยาว 
470 เมตร  หนา  0.15   
เมตร  

กองช่าง 

27. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านเข้า
ระบบประปาหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 9 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวกข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง  4  เมตร  ยาว 157
 เมตร  หนา  0.15  เมตร
  หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า 628  ตาราง
เมตร 

450,000.00 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ถนน คสล. กว้าง  4 เมตร
  ยาว 157 เมตร  หนา  0
.15  เมตร   

กองช่าง  

28. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนาง
สุนันท์  หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวกข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง  4  เมตร  ยาว 151
 เมตร  หนา  0.15  เมตร
  หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  604  ตาราง
เมตร  

397,000.00 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ถนน คสล. กว้าง  4 เมตร
  ยาว 151 เมตร   

กองช่าง  
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจรงิ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

29. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนาย
ประยูร  สิงห์กา  หมู่
ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวกข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง  5  เมตร  ยาว 75
เมตร  หนา  0.15  เมตร 
 หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  375 ตาราง
เมตร  

252,000.00 ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

ถนน คสล. กว้าง  5 เมตร 
 ยาว 75  เมตร  หนา   
0.15  เมตร   

กองช่าง  

30. โครงการก่อสร้างถนน
ลูกรัง  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า สายบ้าน
นางแวว  หนูแย้ม  
หมู่ที่ 2 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวกข้ึน 

ก่อสร้างถนนลูกรัง  กว้าง 
4  เมตร  ยาว 93 เมตร  
หนา  0.10  เมตร  พร้อม
วางท่อระบายน้ า คสล.ม
อก.3 ขนาด 0.80 x 1.00  
เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า  
372 ตารางเมตร 

334,000.00 ถนนลูกรัง จ านวน 
1 สาย 

ถนนลูกรัง กว้าง  4 เมตร 
ยาว  93  เมตร  หนา   
0.10  เมตร  พร้อมวาง
ท่อระบายน้ า คสล.มอก.
3 ขนาด 0.80 x 1.00  
เมตร 

กองช่าง 

31. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนาย
เกษม ส าอางค์อินทร์  
หมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวกข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง  
 4  เมตร  ยาว 253 เมตร
  หนา  0.15  เมตร  หรือ
มีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า 1,012 ตารางเมตร 

734,000.00 
(กันเงินงบประมาณ) 

ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

- กองช่าง  

32. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนาย
แดง หมู่ที่ 11 - ติดต่อ
เขตอ าเภอแปลงยาว 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวกข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
6  เมตร  ยาว 153 เมตร 
 หนา  0.15  เมตร  หรือ
มีพ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า  918  ตารางเมตร   

605,000.00 
(กันเงินงบประมาณ) 

ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

- กองช่าง  
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจรงิ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

33. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าตัวยู  พร้อม
ฝาปิด สายบ้านนาง
บุญชู  หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้สามารถระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว  แก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ 

ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู 
ขนาด 0.30 x 0.30 x 
2.00 เมตร พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก  ระยะทาง 
115 เมตร   

404,000.00 
(กันเงินงบประมาณ) 

รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

- กองช่าง  

34. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าตัวยู พร้อม
ฝาปิด บริเวณบ้าน
นายธง  ศรีสุข  หมู่ที่ 
5 

เพ่ือให้สามารถระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว  แก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ 

ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู  
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  
ขนาด 0.30 x 0.30 x 
2.00 เมตร  ระยะทาง 10 
เมตร 

37,000.00 
(กันเงินงบประมาณ) 

รางระบายน้ า
จ านวน 1 สาย 

- กองช่าง 

35. โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าตัวยู พร้อม
ฝาปิด สายบ้านนาง
ไพรัช - คลอง
คอนกรีต หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้สามารถระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว  แก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ 

ก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู   
ขนาด 0.25 x 0.50 x 
2.00 เมตร  พร้อมฝา
ตะแกรงเหล็ก  ระยะทาง  
158 เมตร 

500,000.00 
(กันเงินงบประมาณ) 

รางระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

- กองช่าง  

36. โครงการวางท่อ
ระบายน้ า  สายไร่นา  
หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้สามารถระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว  แก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ 

ขยายไหล่ทางคอนกรีต    
กว้าง  0.50  เมตร  ยาว 
470 เมตร  หนา  0.15   
เมตร  หรือมีพ้ืนที่
ด าเนินการไม่น้อยกว่า   
235  ตารางเมตร 

388,000.00 
(กันเงินงบประมาณ) 

ท่อระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

- กองช่าง  
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจรงิ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

37. โครงการปรับปรงุ
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายหมู่ที่ 1 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวกข้ึน 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต  กว้าง 
8  เมตร  ยาว  45.50  
เมตร  หนา  0.05  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  364  ตาราง
เมตร 

100,000.00 
(กันเงินงบประมาณ) 

ถนนลาดยาง  
จ านวน 1 สาย 

- กองช่าง  

38. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายป้อมต ารวจ  
หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวกข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
8  เมตร  ยาว  90  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า  720  ตารางเมตร 

500,000.00 
(กันเงินงบประมาณ) 

ถนน ตสล.  
จ านวน 1 สาย 

- กองช่าง  

39. โครงการวางท่อ
ระบายน้ า  สายบ้าน
นายสายชล – บ้าน
นางวันดี  หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้สามารถระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว  แก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
มอก.3 ขนาด 0.60x1.00  
เมตร  ยาว  72  เมตร  
พร้อมลงลูกรัง 

240,000.00 
(กันเงินงบประมาณ) 

ท่อระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

- กองช่าง  

40. โครงการก่อสร้างถนน
ยกระดับลูกรัง  สาย
บ้านนายบุญส่ง  พรม
สี  หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวกข้ึน 

ก่อสร้างถนนยกระดับ
ลูกรัง  กว้าง 4 เมตร  
ยาว  532  เมตร  หนา
เฉลี่ย  0.20  เมตร  
พร้อมวางท่อระบายน้ า  
ขนาด 0.80x1.00  เมตร  
จ านวน  2  จุด  หรือมี
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า  2,128  ตารางเมตร 

250,000.00 
(กันเงินงบประมาณ) 

ถนนยกระดับ
ลูกรัง  จ านวน 1 
สาย 

- กองช่าง  
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจรงิ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

41. โครงการวางท่อ
ระบายน้ า  สายบ้าน
นายสงบ  สุขเจริญ  
หมู่ที่ 11 

เพ่ือให้สามารถระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว  แก้ไขปัญหาน้ าท่วมในพ้ืนที่ 

วางท่อระบายน้ า  คสล. 
มอก.3 ขนาด 0.60x1.00  
เมตร  พร้อมบ่อพัก  ยาว  
150  เมตร 

350,000.00 
(กันเงินงบประมาณ) 

ท่อระบายน้ า 
จ านวน 1 สาย 

- กองช่าง  

42. โครงการปรับปรงุ
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต  
สายเนินแพง  หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวกข้ึน 

ปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติก คอนกรีต  กว้าง 
8  เมตร  ยาว  180  
เมตร  หนา  0.05  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  1,440  ตาราง
เมตร 

493,000.00 
(กันเงินงบประมาณ) 

ถนนลาดยาง  
จ านวน 1 สาย 

- กองช่าง  

43. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนาย
ปราชญ์  หมู่ที่ 8 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวกข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3.50  เมตร  ยาว  182  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  637  ตาราง
เมตร 

463,000.00 
(กันเงินงบประมาณ) 

ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

- กองช่าง  

44. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนาย
สายชล  วงศ์พร
ประดิษฐ์  หมู่ที่ 6 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวกข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
4  เมตร  ยาว  116  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  464  ตาราง
เมตร 

320,000.00 
(กันเงินงบประมาณ) 

ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

- กองช่าง  
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจรงิ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

45. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนาย
วิฑูรย์  หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวกข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3  เมตร  ยาว  44  เมตร  
หนา  0.15  เมตร  หรือมี
พ้ืนที่ด าเนินการไม่น้อย
กว่า  132  ตารางเมตร 

84,000.00 
(กันเงินงบประมาณ) 

ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

- กองช่าง  

46. โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. สายบ้านนาง
รัตนา  บุญเกิด  หมู่ที่ 
10 

เพ่ือให้ประชาชนมีเส้นทางการ
คมนาคมที่สะดวกข้ึน 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 
3.50  เมตร  ยาว  25  
เมตร  หนา  0.15  เมตร  
หรือมีพ้ืนที่ด าเนินการไม่
น้อยกว่า  87.50  ตาราง
เมตร 

56,000.00 
(กันเงินงบประมาณ) 

ถนน คสล. 
จ านวน 1 สาย 

- กองช่าง  

แผนงำนกำรเกษตร  
47. โครงการรักน้ า รักป่า 

รักษาแผ่นดิน 
เพ่ือรณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงาน
ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และประชาชน
ร่วมกันปลูกต้นไม้   

พนักงานหน่วยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจและเอกชน   
นักเรียน  และประชาชน
ในพ้ืนที่ต าบลสระสี่เหลี่ยม    

540.00 พนักงาน ,หน่วย 
งานรัฐ  และ
เอกชน   นักเรียน  
และประชาชนใน
พ้ืนที่ต าบลสระ
สี่เหลี่ยม  จ านวน   
200  คน 

ปลูกต้นไม้ในพ้ืนที่วัดบ้าน
ในบน  จ านวน  200  ต้น 

ส านักปลัด  
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจรงิ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

 

แผนงำนงบกลำง  
48. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพ่ือสงเคราะห์ผูสู้งอายุ ผู้สูงอายุ  หมู่ที่ 1 - 11 7,719,500.00 ผู้สูงอายุในต าบล

สระสี่เหลี่ยม 
ผู้สูงอายุได้รับเบี้ยยังชีพ
พอย่างต่อเน่ืองทุกเดือน 

ส านักปลัด 

49. เบี้ยยังชีพคนพิการ เพ่ือสงเคราะห์คนพิการ คนพิการ  หมู่ที่ 1 - 11 2,100,800.00 คนพิการในต าบล
สระสี่เหลี่ยม 

คนพิการได้รับเบี้ยยังชีพ
พอย่างต่อเน่ืองทุกเดือน 

ส านักปลัด 

50. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เพ่ือสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ป่วยเอดส์  หมู่ที่ 1 - 11 54,000.00 ผู้ป่วยเอดส์ 
จ านวน  8  ราย 

ผู้ป่วยเอดส์ได้รับเบี้ยยัง
ชีพพอย่างต่อเน่ืองทุก
เดือน 

ส านักปลัด 

รวม 14,629,507.40  
 
หมายเหตุ   ** กันเงินงบประมาณ      จ านวน  7, 145,000.00    บาท 
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    3.1.3 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชนองค์กรการกุศล  เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02) 
     

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีไ่ด้รับจรงิ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป 
1. โครงการสร้างความ

ปรองดองสมานฉันท์เพ่ือ
ร่วมปกป้องสถาบัน 

เพ่ือสร้างความ
ปรองดองให้กับ
ประชาชน 

- 10,000.00 - - ส านักปลัด อ าเภอพนัสนิคม 

แผนงำนรักษำควำมสงบภำยใน 
2. โครงการรณรงค์ ป้องกัน

อุบัติเหตุและอุบัติภัยทาง
ถนน 

เพ่ือรณรงค์ ป้องกัน
อุบัติเหตุและอุบัติภัย
ทางถนนในเขตอ าเภอ
พนัสนิคม 

- 10,000.00 - - ส านักปลัด อ าเภอพนัสนิคม 

แผนงำนกำรศึกษำ 
3. โครงการสนับสนุน

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึงและ
เหมาะสม 

นักเรียนชั้นอนุบาล 
– ป.6 

748,000.00 นักเรียนชั้น
อนุบาล – ป.6  
จ านวน  187  คน 

นักเรียนชั้น
อนุบาล – ป.6   
ได้รับอาหาร
กลางวันอย่าง
ทั่วถึงและ
เหมาะสม 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนวัดแก้ว
ศิลาราม 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีไ่ด้รับจรงิ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

4. โครงการจัดการเรียนการ
สอนภาษาต่างชาติเพ่ือ
รองรับประชาคม
อาเซียน (AEC) 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ภาษาต่างชาติ 

นักเรียนชั้น ป.1 – 
ป.6 

176,000.00 นักเรียนชั้น ป.1 – 
ป.6  จ านวน 120   
คน 

นักเรียนชั้น ป.1 – 
ป.6   ได้รับการ
ส่งเสริมเรียนรู้
ภาษาต่างชาติ
อย่างเหมาะสม 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนวัดแก้ว
ศิลาราม 

5. โครงการพัฒนาการเรียนรู้
ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้เก่ียวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักเรียนชั้น ป.1 – 
ป.6 

176,000.00 นักเรียนชั้น ป.1 – 
ป.6  จ านวน 100   
คน 

นักเรียนชั้น ป.1 – 
ป.6  ได้เรียนรู้
เก่ียวกับระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนวัดแก้ว
ศิลาราม 

6. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 
(อาหารกลางวัน) 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึงและ
เหมาะสม 

นักเรียนชั้นอนุบาล 
– ป.6 

1,296,000.00 นักเรียนชั้น
อนุบาล – ป.6  
จ านวน  335  คน 

นักเรียนชั้น
อนุบาล – ป.6   
ได้รับอาหาร
กลางวันอย่าง
ทั่วถึงและ
เหมาะสม 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านสระ
สี่เหลี่ยม 

7. โครงการจัดการเรียนการ
สอนเพ่ืออนุรักษ์และสืบ
สานดนตรีไทย   

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้อนุรักษ์และสืบ
สานดนตรีไทย 

นักเรียนชั้น ป.1 – 
ป.6 

176,000.00 นักเรียนชั้น ป.1 – 
ป.6  จ านวน 200   
คน 

นักเรียนชั้น ป.1 – 
ป.6   ได้เรียนรู้
อนุรักษ์และสืบ
สานดนตรีไทย 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านสระ
สี่เหลี่ยม 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีไ่ด้รับจรงิ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

8. โครงการจัดการเรียนการ
สอนภาษาต่างชาติเพ่ือ
รองรับประชาคม
อาเซียน (AEC) 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ภาษาต่างชาติ 

นักเรียนชั้น ป.1 – 
ป.6 

176,000.00 นักเรียนชั้น ป.1 – 
ป.6  จ านวน 200   
คน 

นักเรียนชั้น ป.1 – 
ป.6  ได้เรียนรู้
เก่ียวกับระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านสระ
สี่เหลี่ยม 

9. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (อาหาร
กลางวัน) 

เพ่ือส่งเสริมให้เด็ก
นักเรียนได้รับอาหาร
กลางวันอย่างทั่วถึงและ
เหมาะสม 

นักเรียนชั้นอนุบาล 
– ป.6 

692,000.00 นักเรียนชั้น
อนุบาล – ป.6  
จ านวน  175  คน 

นักเรียนชั้น
อนุบาล – ป.6   
ได้รับอาหาร
กลางวันอย่าง
ทั่วถึงและ
เหมาะสม 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านเขา
ดินวังตาสี 

10. โครงการจัดการเรียนการ
สอนภาษาต่างชาติเพ่ือ
รองรับประชาคม
อาเซียน (AEC) 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้ภาษาต่างชาติ 

นักเรียนชั้น ป.1 – 
ป.6 

176,000.00 นักเรียนชั้น ป.1 – 
ป.6  จ านวน 120   
คน 

นักเรียนชั้น ป.1 – 
ป.6   ได้รับการ
ส่งเสริมเรียนรู้
ภาษาต่างชาติ
อย่างเหมาะสม 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านเขา
ดินวังตาสี 

11. โครงการพัฒนาการเรียนรู้
ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

เพ่ือส่งเสริมให้นักเรียน
ได้เรียนรู้เก่ียวกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

นักเรียนชั้น ป.1 – 
ป.6 

176,000.00 นักเรียนชั้น ป.1 – 
ป.6  จ านวน 120   
คน 

นักเรียนชั้น ป.1 – 
ป.6  ได้เรียนรู้
เก่ียวกับระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

กองการศึกษาฯ โรงเรียนบ้านเขา
ดินวังตาสี 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีไ่ด้รับจรงิ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

แผนงำนเคหะและชุมชน 
12. ค่าขยายเขตระบบ

จ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า สาย
บ้านนางทวาย  หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้มีประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

- 133,237.11 - ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า สาย
บ้านนางทวาย  
หมู่ที่ 3 

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
พนัสนิคม 

13. ค่าขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า สาย
บ้านนางวิไล  หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้มีประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

- 134,820.00 - ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า สาย
บ้านนางวิไล  หมู่
ที่ 3 

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
พนัสนิคม 

14. ค่าขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า สาย
บ้านนางแก้ว  หมู่ที่ 3 

เพ่ือให้มีประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

- 83,719.23 - ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า สาย
บ้านนางแก้ว  หมู่
ที่ 3 

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
พนัสนิคม 

15. ค่าขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า สาย
บ้านนายเน้ย  หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้มีประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

- 146,627.56 - ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า สาย
บ้านนายเน้ย  หมู่
ที่ 4 

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
พนัสนิคม 

16. ค่าขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า สาย
บ้านนายชั้น  หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้มีประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

- 82,861.75 - ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า สาย
บ้านนายชั้น  หมู่
ที่ 4 

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
พนัสนิคม 

  



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน : องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม   หน้า 59 
 

ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีไ่ด้รับจรงิ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

17. ค่าขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า สาย
เนินแพง หมู่ที่ 4 

เพ่ือให้มีประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

- 387,920.52 - ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า สาย
เนินแพง หมู่ที่ 4 

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
พนัสนิคม 

18. ค่าขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า สาย
บ้านนายศิลปชัย  หมู่ที่ 5 

เพ่ือให้มีประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

- 52,043.56 - ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า สาย
บ้านนายศิลปชัย  
หมู่ที่ 5 

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
พนัสนิคม 

19. ค่าขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า สาย
บ้านนางละออ  หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้มีประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

- 93,681.90 - ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า สาย
บ้านนางละออ  
หมู่ที่ 7 

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
พนัสนิคม 

20. ค่าขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า สาย
บ้านนางวรนุช หมู่ที่ 7 

เพ่ือให้มีประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

- 97,633.50 - ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า สาย
บ้านนางวรนุช 
หมู่ที่ 7 

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
พนัสนิคม 

21. ค่าขยายเขตระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า สาย
บ้านนายวิชัย  หมู่ที่ 10 

เพ่ือให้มีประชาชนได้มี
ไฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

- 890,059.36 - ระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า สาย
บ้านนายวิชัย  หมู่
ที่ 10 

กองช่าง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอ
พนัสนิคม 

แผนงำนสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน 
22. โครงการสง่เสริมวิถีชีวิต

แบบประชาธิปไตย 
เพ่ือส่งเสริมวิถีชีวิตแบบ
ประชาธิปไตยให้แก่คน
ในอ าเภอพนัสนิคม 

- 10,000.00 - - ส านักปลัด อ าเภอพนัสนิคม 
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ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่
ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลทีไ่ด้รับจรงิ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานที่ขอรับ
เงินอุดหนุน 

23. โครงการอบรมการพัฒนา
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เพ่ืออบรมให้ความรู้
เก่ียวกับการพัฒนาชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่คนใน
อ าเภอพนัสนิคม 

- 15,000.00 - - ส านักปลัด อ าเภอพนัสนิคม 

24. โครงการเพ่ิมศักยภาพใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพ่ือด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในจังหวัดชลบุรี 

- 20,000.00 - - ส านักปลัด ศูนย์อ านวยการ
พลังแผ่นดินเอา 
ชนะยาเสพติด
จังหวัดชลบุร ี

25. โครงการเพ่ิมศักยภาพใน
การป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 

เพ่ือด าเนินการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพ
ติดในอ าเภอพนัสนิคม 

- 30,000.00 - - ส านักปลัด อ าเภอพนัสนิคม 

แผนงำนกำรศำสนำ วฒันธรรมและนันทนำกำร 
26. โครงการจัดงานรัฐพิธีและ

งานเฉลิมพระเกียรติ 
เพ่ือจัดงานรัฐพิธีและ
งานเฉลิมพระเกียรติ
ให้แก่คนในอ าเภอพนัส
นิคมได้มีส่วนร่วม 

- 8,000.00 - - ส านักปลัด อ าเภอพนัสนิคม 

27. โครงการจัดงานประจ าปี
จังหวัดชลบุร ี

เพ่ือจัดงานประจ าปี
จังหวัดชลบุรีให้แกค่น
ในอ าเภอพนัสนิคมได้มี
ส่วนร่วม 

- 82,263.83 - - ส านักปลัด อ าเภอพนัสนิคม 

รวม 6,079,868.32   
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    3.1.5 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (แบบ ผ.04)   
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ี

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงานท่ี
ขอประสาน 

 

 - - - - - - - 
        
        

รวม   
(3.1.4 ใช้ส าหรับ องค์การบริหารส่วนจังหวัด)  
 
 
    3.1.6 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัดชลบุรี (แบบ ผ.05) 
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ี

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

 - - - - - - - 
        
        

รวม   
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   3.1.7 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06)  
ล าดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เป้าหมายท่ี

ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลท่ีได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
 - - - - - - - 
        
        

รวม   
 
 
    3.1.8 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปสู่การปฏิบัติท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.06) 
 

ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ผลทีไ่ด้รับจรงิ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

1. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน 

จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น  ขนาด 
25 ลิตร 

14,000.00 เครื่องดูดฝุ่น  ขนาด 25 
ลิตร  จ านวน  1  เครื่อง 

ส านักปลัด 

2. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน 

จัดซื้อโต๊ะพับขาสวิงสแตน
เลส 

87,500.00 โต๊ะพับขาสวิงสแตนเลส  
จ านวน  25  ตัว 

ส านักปลัด 

3. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน 

จัดซื้อถังคูลเลอร์น้ าสแตน
เลส  แบบใช้ไฟฟ้า 

16,000.00 ถังคูลเลอร์น้ าสแตนเลส  
แบบใช้ไฟฟ้า  จ านวน  1  
ชุด 

ส านักปลัด 

4. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน 

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

22,000.00 เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  
1  เครื่อง 

ส านักปลัด 
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ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ผลทีไ่ด้รับจรงิ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

5. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก 

7,700.00 เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก  จ านวน  1  
เครื่อง 

ส านักปลัด 

6. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน 

ค่าจัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า 

5,800.00 เครื่องส ารองไฟฟ้า  จ านวน  
1 เครื่อง 

ส านักปลัด 

7. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก 

15,400.00 เครื่องพิมพ์ Multifunction 
แบบฉีดหมึก  จ านวน  2  
เครื่อง 

กองคลงั 

8. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน 

ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะ
ด้วยแสงเลเซอร์แบบมือ
ถือ 

35,000.00 เครื่องวัดระยะด้วยแสง
เลเซอร์แบบมือถือ  จ านวน  
1 เครื่อง 

กองคลงั 

9. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน 

ค่าจัดซื้อค่าจัดซื้อเครื่อง 
ปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ชนิดแขวน (มีระบบฟอก
อากาศ)  ขนาด 13,000  
บีทียู 

23,000.00 เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ)  ขนาด 
13,000  บีทียู  จ านวน  1  
เครื่อง 

กองคลงั 

10. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน 

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ
ระบบดิจิตอล  ความ
ละเอียด 16 ล้านพิกเซล 

13,600.00 กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล  
ความละเอียด  16  ล้าน
พิกเซล  จ านวน  1  เครื่อง 

กองคลงั 
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ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ผลทีไ่ด้รับจรงิ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

11. แผนงาน
บริหารงานทั่วไป
(งานบริหารงาน
คลัง) 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน 

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ประมวลผลแบบที่ 1 

44,000.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับ
งานประมวลผลแบบที่ 1  
จ านวน  2  เครื่อง 

กองคลงั 

12. แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าจัดซื้อ
เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดแขวน (มี
ระบบฟอกอากาศ) 

129,600.00 เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน (มีระบบ
ฟอกอากาศ) ขนาด   
24,000  บีทียู  จ านวน  4   
เครื่อง 

กองการศึกษาฯ 

13. แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้า 4,000.00 ชั้นวางรองเท้า 5 ชั้น   
จ านวน  4  ชุด 

กองการศึกษาฯ 

14. แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือ 6,000.00 ชั้นวางหนังสือ จ านวน  4   
ชุด  

กองการศึกษาฯ 

15. แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าจัดซื้อชั้นอเนกประสงค์ 
30 ช่อง 

16,000.00 ชั้นอเนกประสงค ์30 ช่อง  
จ านวน  4  ตู้ 

กองการศึกษาฯ 

16. แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าจัดซื้อตู้เก็บรองเท้า 9,488.00 ตู้เก็บรองเท้า จ านวน  4  ตู้ กองการศึกษาฯ 

17. แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าจัดซื้อตู้ยาสามัญ
ประจ าบ้าน 

1,000.00 ตู้ยาสามัญประจ าบ้าน    
จ านวน  1  ชุด 

กองการศึกษาฯ 
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ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ผลทีไ่ด้รับจรงิ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

18. แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบบานเลื่อน
กระจก 

15,000.00 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบาน
เลื่อนกระจก จ านวน  3  ตู้  

กองการศึกษาฯ 

19. แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บ
เอกสารแบบบานเลื่อนทึบ 

20,000.00 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบาน
เลื่อนทึบ  จ านวน  4 ตู้   

กองการศึกษาฯ 

20. แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าจัดซื้อตู้เอนกประสงค์  
3  ชั้น 

20,800.00 ตู้เอนกประสงค ์ 3  ชั้น 
จ านวน  26  ตู้ 

กองการศึกษาฯ 

21. แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ 3,000.00 โต๊ะคอมพิวเตอร์   จ านวน   
1  ชุด 

กองการศึกษาฯ 

22. แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าจัดซื้อพัดลมต้ังพ้ืน  
ขนาด 18 น้ิว 

6,000.00 พัดลมต้ังพ้ืน  ขนาด 18 น้ิว 
จ านวน  3  ตัว 

กองการศึกษาฯ 

23. แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์ส านักงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าจัดซื้อพัดลมติดผนัง 
ขนาด 18 น้ิว 

2,000.00 พัดลมติดผนัง ขนาด 18 น้ิว 
จ านวน  1  ตัว 

กองการศึกษาฯ 

24. แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นดีวีดี 3,000.00 เครื่องเล่นดีวีดี  จ านวน   
1  เครื่อง  

กองการศึกษาฯ 

25. แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าจัดซื้อตู้ครัวอลูมิเนียม
ส าหรับเก็บจานชาม 

32,000.00 ตู้ครัวอลูมิเนียมส าหรับเก็บ
จานชาม   จ านวน  2  ตู้   

กองการศึกษาฯ 
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ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ผลทีไ่ด้รับจรงิ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

26. แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าจัดซื้อโทรทศัน์ แอล อี 
ดี (LED TV)  ขนาด  40  
น้ิว 

15,000.00 โทรทัศน์ แอล อี ดี  
(LED TV)  ระดับความ
ละเอียดจอภาพ  
1920 x 1080  พิกเซล   
ขนาด  40  น้ิว  จ านวน  1 
เครื่อง  

กองการศึกษาฯ 

27. แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าจัดซื้ออ่างล้างจาน 
สแตนเลส 

2,500.00 อ่างล้างจานหน้าสแตนเลส 
จ านวน  1  ชุด 

กองการศึกษาฯ 

28. แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าจัดซื้อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ประมวลผล แบบที่ 1 

22,000.00 เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับ
งานประมวลผล แบบที่ 1 
จ านวน 1 เครื่อง 

กองการศึกษาฯ 

29. แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีด
หมึก (InkJet) 

7,700.00 เครื่องพิมพ์   
Multifunction แบบฉีด
หมึก (InkJet)   จ านวน  1 
 เครื่อง 

กองการศึกษาฯ 

30. แผนงานการศึกษา ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ค่าจัดซื้อเครื่องส ารอง
ไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 

5,800.00 เครื่องส ารองไฟฟ้า  
ขนาด 1 kVA   จ านวน  1  
เครื่อง  

กองการศึกษาฯ 

31. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน 

ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ 19,600.00 เลื่อยยนต์   จ านวน 
2  เครื่อง 

กองช่าง 

32. แผนงานเคหะและ
ชุมชน 

ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์โรงงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานและ
การบริการประชาชน 

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพน่ิง
ระบบดิจิตอล   

9,000.00 กล้องถ่ายภาพน่ิงระบบ
ดิจิตอล  จ านวน  2  เครื่อง 

กองช่าง 
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ล าดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์ เป้าหมายที่ด าเนินการจริง 
(ผลผลิตของครภุัณฑ์) 

งบประมาณท่ี
ด าเนินการจริง 

ผลทีไ่ด้รับจรงิ หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

33. งานเกษตร ค่าครภุัณฑ์ ครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว 

เพ่ือใช้ในการดูแล
รักษาภูมิทัศน์บริเวณ
ส านักงาน 

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่ม
ไม ้

11,000.00 เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้  
จ านวน  1 เครื่อง 

ส านักปลัด 

รวม 644,488.00  
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ส่วนท่ี 3  ผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมนิผล 
----------------- 

 
1. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม   ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี
27  ตุลาคม  2560  เป็นดังนี้ 
 

ล ำดับ ประเด็นพิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 17 85 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 12 80 
3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 58 89.23 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม 10 9 90 
 3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  10 10 100 
 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด  10 10 100 
 3.4 วิสัยทัศน์  5 4 80 
 3.5 กลยุทธ์   5 4 80 
 3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  5 4 80 
 3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์  5 4 80 
 3.8 แผนงาน  5 4 80 
 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม  5 5 100 
 3.10 ผลผลิต/โครงการ 5 4 80 

รวมคะแนน  100 87 87 
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  1.2 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมในแต่ละประเด็น
เป็นดังนี้ 
ล ำดับ ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภำพทั่วไปและขอ้มูลพืน้ฐำน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระ
ส่ีเหล่ียม 

20 17 85  

 1.1 ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีต้ัง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกต้ัง  ฯลฯ 

3 3 100  

1.2 ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกต้ัง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเก่ียวกับจ านวน
ประชากร และช่วงอายุและจ านวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2 100  

1.3 ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 1 50  

1.4 ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น 
การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  
โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100  

1.5 ข้อมูลเก่ียวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 
การเกษตร การประมง การปศสุัตว์ การ
บริการ การท่องเท่ียว อุตสาหกรรม การ
พาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า) 

2 1 50  

1.6 ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณี
และงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ภาษา
ถ่ิน สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ 
และอื่นๆ 

2 2 100  

 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน : องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม   หน้า 70 
 

ล ำดับ ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100  

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 2 100  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถ่ิน รูปแบบ 
วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคม
ท้องถ่ิน โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการ
พัฒนาท้องถ่ินตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม 

3 2 66.66  

รวม 20 17 85  
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  1.3 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 
ล ำดับ ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

2 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศกัยภำพ 15 12 80  
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง 

ความสอดคล้องยุทธศาสตร์จงัหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน นโยบายของ
ผู้บริหารท้องถ่ิน รวมถึงความเชื่อมโยงแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

2 2 100  

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ผลของการ
บังคับใช้  สภาพการณ์ที่เกิดข้ึนต่อการ
พัฒนาท้องถ่ิน 

1 0 0  

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้าน
แรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เป็นต้น 

2 2 100  

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้าน
รายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่ม
อาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและ
กลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความ
เป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

2 1 50  

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว 
ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ
หรือสิ่งที่เกิดข้ึน การประดิษฐ์ที่มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 1 50  

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถ่ิน ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง)W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และT-
Threat (อุปสรรค) 

2 2 100  
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ล ำดับ ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพ้ืนที่ มีการน าเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือ
แก้ไขปัญหา 

2 1 50  

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณท่ี
ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น สรุป
สถานการณ์การพัฒนา การต้ังงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถ่ินไปปฏิบัติในเชิง
ปริมาณ และการประเมินประสิทธิผลของ
แผนพัฒนาท้องถ่ินในเชิงคุณภาพ 

2 2 100  

2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผลที่
ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา
อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1 100  

รวม 15 12 80  
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  1.4 ยุทธศำสตร์ 
ล ำดับ ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศำสตร์ 65 58 89.23  
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลสระส่ีเหล่ียม 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกจิ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสระส่ีเหล่ียม  และเชื่อมโยงหลัก
ประชารัฐ    แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ   
และ Thailand 4.0 

10 9 90  

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสงัคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถ่ิน และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ 
Thailand 4.0 

10 10 100  

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

10 10 100  

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่
เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

5 4 80  

 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน : องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม   หน้า 74 
 

ล ำดับ ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิง่
ที่ต้องท าตามอ านาจหน้าท่ีขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมที่จะ
น าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็น
ถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์น้ัน 

5 4 80  

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดข้ึน มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน  

5 4 80  

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถ่ิน เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมซึ่งเกิด
จากศักยภาพของพ้ืนที่จริง ท่ีจะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร ์

5 4 80  

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาใน
อนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมที่มีความ
ชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถ่ินในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี โดยระบุ
แผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 4 80  

 3.9 ความ เชื่ อม โยงของยุทธศาสตร์ ใน
ภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองคร์วมที่น าไปสู่การพัฒนา
ท้องถ่ินที่เกิดผลผลิต/โครงการจากแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  Thailand 
4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม 

5 5 100  
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ล ำดับ ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหน่ึงอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน  เป็นต้น  เพ่ือ
น าไปสู่การจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถ่ิน
ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5 4 80  

รวม 65 58 89.23  
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2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี 

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงกำร 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม   ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 
27  ตุลาคม  2560  เป็นดังนี้ 
ล ำดับ ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 กำรสรปุสถำนกำรณ์กำรพฒันำ   10 7 70 
2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง

ปริมำณ  
10 6 60 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิง
คุณภำพ  

10 7 70 

4 แผนงำนและยุทธศำสตรก์ำรพฒันำ   10 7 70 
5 โครงกำรพฒันำ  ประกอบด้วย 60 47 78.33 
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 5 5 100 
 5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5 100 
 5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การต้ัง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4 80 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  5 4 80 
 5.5 เป้ าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 4 80 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 3 60 
 5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5 5 100 
 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 3 60 

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 3 60 

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 3 60 
 5.11 มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
5 4 80 

 5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 4 80 

รวมคะแนน  100 74 74 
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  2.2 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล ำดับ ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

1 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ 
Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 7 70  

รวม 10 7 70  

 
  2.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
ล ำดับ ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

2 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือ
น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไปตามท่ีต้ังเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จ านวนที่ด าเนินการจริงตามท่ี
ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ
อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถ่ินตาม
อ านาจหน้าท่ีที่ได้ก าหนดไว้ 

10 6 60  

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิง
ปริมาณ (Quantitative) 

    

รวม 10 6 60  
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  2.4 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถ่ินสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ   
ล ำดับ ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นสีป่ีไปปฏบิัติในเชิงคณุภำพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนา
ในเชิงคุณภาพ  คือ  การน าเอาเทคนิคต่างๆ 
มาใช้เพ่ือวัดว่าภารกิจ  โครงการ  กิจกรรม 
งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่น้ันๆ  ตรงต่อ
ความต้องการของประชาชนหรือไม่และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่  สิ่งของ  วัสดุ  ครุภัณฑ์ 
การด าเนินการต่างๆ  มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตาม
วัตถุประสงค์หรือไม่   ซึ่งเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติ
ราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับ
งบประมาณมาด าเนินการ  รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 6 60  

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

    

รวม 10 6 60  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน : องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม   หน้า 79 
 

  2.5 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ  
ล ำดับ ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้าน
ต่างๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม
ในมิติต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถ่ินโดยใช้  SWOT 
Analysis/Demand (Demand  
Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบูรณาการ (Integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีพ้ืนที่
ติดต่อกัน 

10 7 70  

 4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ  ที่
สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน หลัก
ประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และ
โดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

    

รวม 10 7 70  
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ล ำดับ ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 5 โครงกำรพัฒนำ 60 47 78.33  
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมและด าเนินการ
เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม
ที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไป
เรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะ
พัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 100  

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clearobjective) 
โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100  

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนน าไปสู่การต้ังงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้เกิดข้ึนในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พ้ืนที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หาก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4 80  
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ล ำดับ ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ  
(1) ความมั่นคง  
(2) การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม  
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืน 

5 4 80  

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย  
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
(2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล
สัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธ์ิที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้
แนวทางการพัฒนา  
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการ
หลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง  
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการ
ปฏิรูประบบเพ่ือสร้างสงัคมสงูวัยอย่างมี
คุณภาพ  
(3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง  
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกจิ
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 4 80  
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ล ำดับ ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ 
Value–Based Economy หรือเศรษฐกจิที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก 
เช่น  
(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ 
ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม  
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และ
นวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า 
ไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน รวมถึง
โครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อ
ยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น 
ด้านเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข 
วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 3 60  

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถ่ินมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
ก าหนดข้ึน เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถ่ิน
เสมือนหน่ึงการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจาก
กันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถ่ินต้อง
เป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดข้ึนที่เป็น
ปัจจุบัน 

5 5 100  
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 ล ำดับ ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน
หรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง 
มั่งคั่ง ย่ังยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พ้ืนฐาน
ความพอเพียงที่ประชาชนด าเนินการเองหรือ
ร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและ
ขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ
เพ่ือให้เกิดความย่ังยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้
ท้องถ่ินมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เป็น
ท้องถ่ินที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่ง
น้ า) (LSEP) 

5 3 60  

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

5 3 60  

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพ่ือการพัฒนาต้อง
ให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง 
ราคากลางท้องถ่ิน มีความโปร่งใสในการ
ก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์    มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการ
น าไปต้ังงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือ
รายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

5 3 60  

 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน : องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม   หน้า 84 
 

ล ำดับ ประเดน็พิจำรณำ คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ควำมเห็นของ
คณะกรรมกำรติดตำม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลทีค่าดว่า
จะได้รับ 
มีการก าหนดดัชนีชี้ วัดผลงาน (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ 
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผล
ของวัตถุประสงค์ที่เกิดที่สิ่งที่ได้รับ (การ
คาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4 80  

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนได้จริงจากการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดข้ึนจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียน
วัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ (2) วัดและ
ประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากท่ีสุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4 80  

รวม 60 47 78.33  
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2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถ่ินในอนำคต 
 

เพื่อให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียม    มีระดับความส าเร็จท่ีสามารถ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีวางไว้และประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด  จึงมีข้อเสนอแนะ  ดังนี้   

 ๑  การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบใน

การจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน   
๒)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ท่ีจะบรรจุในแผนพัฒนาสามปี                               
๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีต้ังในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้

สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๔)  องค์การบริหารส่วนต าบลควรพิจารณาต้ังงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับ

ภารกิจแต่ละด้านท่ีจะต้องด าเนินการ  ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนต้ังจ่ายรายการใหม่    
๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากท่ีสุด  

เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องน้ าประปา  การขาดแคลนน้ าในการอุปโภค-บริโภค  และปัญหาอุทกภัยท่ีเกิดขึ้น
เป็นประจ าทุกปี 

 
.๒  การบริการประชาชน 

๑)  ควรจัดให้มีสถานท่ีในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและเก้าอี้
เพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าท่ีคอยให้ค าแนะน าท่ีดี    

๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น  เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก  
รวดเร็วและถูกต้อง  ในการบริการขององค์การบริหารส่วนต าบล 

๓)  เจ้าหน้าท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์การบริหารส่วนต าบลกับประชาชนเพื่อให้เกิดความ

เข้าใจ 
๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้เกิดข้ึนกับองค์การบริหารส่วนต าบล 
  

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนต าบลสระส่ีเหล่ียมสามารถด าเนินการได้จะส่งผล
ให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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3. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลำคม 2560 – 31 มีนำคม 2561) 
  3.1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ำมีหลำยต ำบลระบุต ำบลด้วย) 

จ ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่ำง 

(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย    

- หญิง    
2 อาย ุ    
 - 15-25 ปี    

- 26-30 ปี    
- 31-40 ปี    
- 41-50 ปี    
- 51-60 ปี    
- 61-70 ปี    
- 71 ปีข้ึนไป    

3 ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - น้อยกว่า 5 ปี    

- 5-10 ปี    
- 11-20 ปี    
- 21-30 ปี    
- มากกว่า 30 ปี    

4 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออก

เขียนได้) 
   

- ประถมศึกษาตอนปลาย    
- มัธยมศึกษาตอนต้น    
- มัธยมศึกษาตอนต้น    
- มัธยมศึกษาตอนปลาย    
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)    
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.)    
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- ปริญญาตรี    
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง หมู่ที่/ชุมชน 
(ถ้ำมีหลำยต ำบลระบุต ำบลด้วย) 

จ ำนวนกลุ่ม
ตัวอย่ำง 

(คน) 

ร้อยละ 

 - ปริญญาโท    
 - ปริญญาเอก    
 - อื่น ๆ    
5 ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - ประชาชน    

- สมาชิกสภาท้องถ่ิน    
- ก า นัน  ผู้ ใหญ่ บ้ านผู้ ช่ วยผู้ ใหญ่ บ้ าน 
สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล 

   

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน    
- ราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน    
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน
(อสม.)  

   

- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน           
(อปพร.)  

   

- กรรมการกองทุนหมู่บ้าน/ชุมชนเมือง    
- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

   

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์    
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมั ครประชาสงเคราะห์ 
เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  

   

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ    
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม
หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุน
อุตสาหกรรม/การท่องเท่ียว  

   

- สื่อมวลชน    
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา    
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อุตสาหกรรมจังหวัด 
- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ    

 รวม   
 
 
 
 
 
  จากตารางข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  1) ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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  3) ...................................................................................................................................................... 
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................................................................................................................................................................................. 
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................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  5) ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  6) ...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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  3.2  แผนงำนที่ด ำเนินกำร 
    3.2.1 แผนงาน..... 

ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจรงิ 

1        
2        
3        
4        
        

 รวม   
 
  1) พบว่าโครงการท่ีด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายท่ีสามารถด าเนินการได้มากสุด ได้แก่โครงการ..................................พื้นท่ี/ผลผลิต..หรือ...ท่ีได้
.....................จ านวนเงิน....................บาท คิดเป็นร้อยละ..............ของจ านวนเงินท่ีต้ังตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 
  2) พบว่าโครงการท่ีด าเนินการได้จริง จ านวนเป้าหมายท่ีสามารถด าเนินการได้น้อยสุด ได้แก่โครงการ..................................พื้นท่ี/ผลผลิต..หรือ...ท่ีได้
.....................จ านวนเงิน....................บาท คิดเป็นร้อยละ..............ของจ านวนเงินท่ีต้ังตามแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี พ.ศ. 2561 
  3) พบว่าโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมอาชีพจ านวน..........โครงการ คิดเป็นร้อยละ............ของจ านวนโครงการท้ังหมดท่ีด าเนินการจริง ได้ผลผลิ ตของ
โครงการ.... (ตอบอะไรคือส่ิงท่ีได้จริง ๆ........) จ านวน..........รายการ/ครั้ง/กลุ่ม...ฯลฯ คิดเป็นร้อยละ...........ของโครงการท่ีปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี พ.ศ. 2561 
  4) พบว่า ................................................................................................................................................................................................................ 
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    3.2.2 แผนงาน..... 
ล ำดับ โครงกำร เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณ ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจรงิ 

1        
2        
3        
4        
        

 รวม   
 
  1) ............................................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................. 
  2) ............................................................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
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4. กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลำคม 2560 – 31 มีนำคม 2561) 

  4.1 แผนงำน ..... 
    4.1.1 โครงการ .....    

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ ผลที่ได้จริง 
ผลทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจรงิ 

       

    4.1.2 โครงการ .....        
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณ ผลที่ได้จริง 

ผลทีเ่กดิขึ้นจรงิ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจรงิ 

       

  4.2 แผนงำน ..... 
    4.2.1 โครงการ .....        

เป้ำหมำย 
(ผลผลิตของโครงกำร) 

งบประมำณ ผลที่ได้จริง 
ผลทีเ่กดิขึ้นจรงิ 

ร้อยละ 
ที่ด ำเนินกำร 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 
(บาท) 

ด าเนินการจริง 
(บาท) 

 ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจรงิ 
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    4.2.2 โครงการ .....        
เป้ำหมำย 

(ผลผลิตของโครงกำร) 
งบประมำณ ผลที่ได้จริง 

ผลทีเ่กดิขึ้นจรงิ 
ร้อยละ 

ที่ด ำเนินกำร 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง 

(บาท) 
 ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจรงิ 

       
 
  4.3 สรุปโครงกำรทั้งหมด   

ล ำดับ โครงกำร งบประมำณ ร้อยละที่ด ำเนินกำร 
ตำมแผนพฒันำ 

(บาท) 
ด ำเนนิกำรจริง

(บาท) 
ตำมแผนพฒันำ ด ำเนนิกำรจริง 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      

รวม     
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  1) โครงการท่ี 1 โครงการ..............................................กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลจากโครงการจ านวน................คน/ค รัวเรือน (...อธิบายส่ิงท่ีได้ รายได้ 
ผลผลิตท่ีเกิดขึ้น การได้รับส่ิงท่ีเกิดจากโครงการ ระบุจ านวน ผลผลิตท่ีเกิดขึ้นจริง พร้อมจ านวนร้อยละ การเปรียบเทียบร้อยละ...ฯลฯ) 
   -ระบุความพึงพอใจ (ถ้ามี) เกณฑ์คะแนน ระดับความพึงพอใจ 
             5       มากสุด 
             4  มาก 
             3  ปานกลาง 
             2  น้อยหรือน้อยมาก 
             1  ปรับปรุง 
  -ระบุหรือวัดความพึงพอใจด้วยรูปแบบต่าง ๆ ตามท่ีก าหนดไว้ 
  2) พบว่าโครงการท่ีประสบผลส าเร็จสูงสุดซึ่งวัดได้จากตัวชี้วัด (Key performance  indicators : KPI) โครงการ..............................................(..อธิบายถึง
ความส าเร็จในเรื่องนั้น ๆ.....ท่ีเป็นจริง ได้จริง....) 
  3) อธิบายถึงโครงการท่ีด าเนินการจริง ได้ด าเนินการหรือได้ในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) ผลท่ีได้จริง ๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) เวลา  
(Time) เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่และผลกระทบ (Impact)แต่ละโครงการ 
  4) ............................................................................................................................................... 
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5. ผลกำรด ำเนินกำรตำมเครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลำคม 2560 – 31 มีนำคม 2561) 
ล ำดับ โครงกำร ก ำหนดกรอบเวลำ ควำมสอดคล้อง ควำมเพียงพอ ควำมก้ำวหน้ำ ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล 
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6. สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล 
  (เป็นการสรุปผลในภาพรวมทั้งหมดท่ีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 2561 ท่ีอยู่ในงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี/เพิ่มเติม จ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โอนต้ังจ่ายใหม่ โอนงบประมาณเพิ่ม ฯลฯ) 
  6.1 เชิงปริมำณ (Quantity) 
   (ผลท่ีได้จริง ๆ คืออะไร)........................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
  6.2 คุณภำพ (Quality) 
    (ผลท่ีได้จริง ๆ คืออะไร)........................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
  6.3 ค่ำใช้จ่ำย (Cost)  
   (เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร ต่ ากว่า สูงกว่า ราคากลาง ราคาต้นทุน..ฯลฯ..)… 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
  6.4 เวลำ (Time) 
    (เป็นไปตามท่ีก าหนดไว้หรือไม่อย่างไร เร็วกว่า ช้ากว่า ทันตามเวลาท่ีก าหนดไว้หรือไม่ อย่าง
ไร...ฯลฯ..) ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
................................................................................................................................................................................
  6.4 กำรได้รับประโยชน์ 
    (..ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร…)……………………………… 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
  6.5 กำรวัดผล 
    (...วัดผลนั้นได้จริงหรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key  Performance  Indicators  : KPIs)…. 
................................................................................................................................................................................ 
  6.6 ผลกระทบ (Impact) 
    (ระบุผลกระทบ เป็นด้านหรือเป็นมิติหรือตามอ านาจหน้าท่ีหรือสภาพพื้นท่ีท่ีเกิดขึ้นจริงของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจเป็นด้านลบหรือส่ิงท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายในอนาคต)...............………….. 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
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ส่วนท่ี 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
------- 

 
1. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถ่ินในภำพรวม 

  1.1 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 
    1.1.1 ยุทธศาสตร์ท่ี 1.................................................. 
    1.1.2 ยุทธศาสตร์ท่ี 2.................................................. 
    1.1.3 ยุทธศาสตร์ท่ี 2.................................................. 
   ฯลฯ 
   ....อธิบายความส าเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ ว่าส า เร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลท้ังรูปธรรม 
นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพื่ออธิบายท่ีด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้....  
   .............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 

  1.2 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำย (ผลผลิตของโครงกำร) 
    1.2.1 เป้าหมาย........................................................... 
    1.2.2 เป้าหมาย........................................................... 
    1.2.3 เป้าหมาย........................................................... 
   ฯลฯ 
   ....จัดกลุ่มเป้าหมายท่ีเหมือนกัน สอดคล้องกัน คล้ายกัน เพื่ออธิบายท่ีด าเนินการได้จริงและไม่
สามารถด าเนินการได้.... 
   ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

 

  1.3 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
    ….อธิบายความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลท้ังรูปธรรม 
นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพื่ออธิบายท่ีด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้.... 
    ……............................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
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   ….มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ Demand/Supplyเมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
โครงการท่ีเกี่ยวกับเศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์(Demand) อุปทาน (Supply) 
Over Supply มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน....  
   …................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 

   ….อธิบายให้เป็นถึง Global การเป็นGlobal ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็น
สากลGlobalplanning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์Localization ท่ีเกิดผลจริงใน
ท้องถิ่นน าไปสู่ Global 
   …................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
   ....อธิบายให้เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางท่ีจะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทยคนในท้องถิ่น
จะเกิดการพัฒนาหรือการโน้มเอียงท่ีจะท า ปฏิบัติจนเป็นท่ีนิยม…. 
   …................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
  1.4 ผลส ำเร็จที่วัดได้ 
    ....อธิบายความส าเร็จท่ีเกิดจากตัวช้ีวัด แสดงตัวช้ีวัด(Key  Performance  Indicators  : 
KPIs)ท่ีวัดได้จริง ไม่จริงในโครงการพัฒนาท้องถิ่น ว่าส าเร็จอย่างไร.... 
    ................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


