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ส่วนที่ 1   
บทน า 

******************************* 
 
1. ความส าคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนําแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานส่วนตําบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถกํากับดูแล 
ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสําคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ตําบลสระสี่มุมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดําเนินการหรือไม่ได้ดําเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กําหนดไว้หรือไม่ 
รวมทั้งงบประมาณในการดําเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมตรวจสอบ
ดูว่าแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่
กําหนดไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการดําเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเปูาหมายที่กําหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น การดําเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดําเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสําคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสําคัญในการทดสอบผลการ
ดําเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดําเนินการได้ตามเปูาหมายที่กําหนดไว้หรือไม่ ทําให้
ทราบและกําหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทําให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจ
เกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้า
สํานัก ผู้อํานวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนําไปสู่
การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ
และความพึงพอใจของประชาชนตําบลสระสี่มุม 

  บทสรุปของความส าคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดําเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดําเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดําเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดําเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน 
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ตําบลสระสี่มุม ให้เกิดประโยชน์เพ่ือดําเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดําเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเปูาหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดําเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรดําเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดําเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเปูาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดําเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กําหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององคก์ารบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอํานาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดําเนินงานตามระยะเวลาและเปูาหมายที่กําหนดไว้ สภาพผล
การดําเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กําหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลสําหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดําเนินงาน โครงการ  
การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจําเป็นขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตําบล       
สระสี่มุม 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสํานัก/กองทุก
ระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องผลักดันให้การดําเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตําบล    
สระสี่มุมหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสําเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสํานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ข้อ 29 กําหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) 
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย 
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ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  1. การด าเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจํานวน 11 คน ประกอบด้วย  
  1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 3 คน  
  2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน   
  3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน  
  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น
คัดเลือก จํานวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
ต้องดําเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการกําหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
  2. ดําเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดําเนินการต่อไป 
 
  2. การก าหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม  
ได้กําหนดการแบ่งข้ันตอนเพ่ือเป็นการกําหนดแนวทางและวิธีการสําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ดังนี้ 
  2.1 การกําหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดําเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกําหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกําหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้ากําหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การนําผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร 
มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนําผลที่
ได้มากําหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนําวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  
ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม
แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กําหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ดําเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดําเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กําหนดไว้ ซึ่งสิ่งสําคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ําตามท่ีกําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กําหนดไว้   แต่
ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จํานวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กําหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสระสี่มุม โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนําเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อํานาจในสํานัก กอง ฝุายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทําโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
   
   3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมมี
อํานาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่
มุมโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  : องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม หน้า 5 
 
 

 
 

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย
สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อํานาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กําหนดขึ้นหรือการนําไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว   จึงนํา
เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ดําเนินการ
สํารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

สภาท้องถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร
ท้องถิ่น 

 

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

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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   1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม
กําหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กําหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกําหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสระสี่มุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่
กําหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กําหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนําไปกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลสระ
สี่มุม 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กําหนดทรัพยากรสําหรับการดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนําเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จํานวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทําให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กําหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจําเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตําบล และอาจ
รวมถึงอําเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวม
ของจังหวัดเดียวกัน  

  2.  ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม
กําหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สําคัญ 3 ประการ คือ  
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    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปูาหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การสํารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทําไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดําเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม
กําหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทําการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น   
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเก่ียวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ 
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ์ และ 
การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ( informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง          
ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 
   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนตําบลสระสี่มุมใช้การสังเกตเพ่ือเฝูาดูว่ากําลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสระสี่มุมมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกําหนดการดําเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
ไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม 
(Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม   
  3.4 การสํารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจําเป็น ความต้องการของประชาชนในตําบลสระสี่มุมคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมจะมีการบันทึกการสํารวจ และทิศทางการสํารวจไว้เป็น
หลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความ
จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
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ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปูาประสงค์ 
ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่สําคัญคือ การนําไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างดําเนิน
โครงการ รองลงมาคือนําไปใช้สําหรับวางแผนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็น
หัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดําเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะทําให้วิธีการปฏิบัติดําเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทําให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทําให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเปูาหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการดําเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น   
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะนําไปจัดทําเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือนําเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทําให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทําโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความสํานึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสํานัก/กอง/ฝุายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอํานาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกําหนดมาตรการต่าง ๆ 
สําหรับการปรับปรุงแก้ไขและปูองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทําให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมแต่ละคน แต่ละสํานัก/
กอง/ฝุายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทํางานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทําให้เปูาหมายขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสระสี่มุมเกิดความสําเร็จตามเปูาหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม  

ž   
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ส่วนที่ 2   

การติดตามและประเมินผล 
*************************** 

   
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   

  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
กําหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตําบล
สระสี่มุม  ที่กําหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมซึ่งแสดงถึง
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐม อําเภอกําแพงแสน และแผน
หมู่บ้านตําบลสระสี่มุม  
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม มีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

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

 
          2. พันธกิจ  

   เพ่ือให้การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมมุ่งสู่การเป็น “ สระสี่มุมเป็นตําบลน่าอยู่ 
มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า รักษาประเพณี การศึกษาดี  มีคุณธรรม    นําพัฒนาอย่างยั่งยืน ” ภารกิจหลักและการมี
ส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มี
ดังนี้ 
             1. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของตําบล 
             2. สนับสนุนส่งเสรมิการประกอบอาชีพของประชาชน   
      3. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
             4. จัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
              5. จัดให้มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตร อย่างเพียงพอ 
              6. จัดให้มีการบํารุงรักษาท้ังทางบกและทางน้ํา 
              7. ส่งเสริม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น 
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       8. ปูองกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
               9. พัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน                                   
             10. ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างความสนามฉันท์ในสังคม     
 11. คุ้มครองดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
             12.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาตําบล     

 3. จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
 จุดมุ่งหมายที่ 1 ระบบการศึกษา ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี  และวัฒนธรรมอันดีของ 
                                     ตําบลได้รับการส่งเสริมบริหารจัดการอย่างเหมาะสม 
 จุดมุ่งหมายที่ 2 ประชาชนในตําบลมีความอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจ 
                                     พอเพียง 
 จุดมุ่งหมายที่ 3 ตําบลสระสี่มุมเป็นตําบลน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทั่วถึง 
 จุดมุ่งหมายที่ 4  ประชาชนในตําบลสระสี่มุมมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสังคมน่าอยู่ 
 จุดมุ่งหมายที่ 5  ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมภายในตําบลสระสี่มุม ได้รับการบริหาร 
                                     จัดการอย่างเหมาะสม 
 จุดมุ่งหมายที่ 6  1. ชุมชนเข้มแข็ง  ร่วมคิด ร่วมทํา แก้ไขปัญหาภายในชุมชนตนเองได้อย่างมี 
                                         ประสิทธิภาพ 
                                  2. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ตอบสนอง 
                                         ความต้องการของประชาชนได้ตรงตามวัตถุประสงค์   

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

                         สารพิษผลิตภัณฑ์ชุมชน และอุตสาหกรรม SME 
 แนวทางการพัฒนาที่ 6  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
 แนวทางการพัฒนาที่ 7  ก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ํา  
                                              ท่าเทียบเรือ และระบบบําบัดน้ําเสีย และซ่อมแซม ปรับปรุงระบบ 
                                              สาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 
 แนวทางการพัฒนาที่ 8  พัฒนาระบบจราจร 
 แนวทางการพัฒนาที่ 9  พัฒนาระบบไฟฟูา-ประปา 
 แนวทางการพัฒนาที่ 10  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทําผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และ 
                                 ปอูงกันการบุกรุกท่ี  สาธารณประโยชน์ 
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 แนวทางการพัฒนาที่ 11  ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 12  ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
 แนวทางการพัฒนาที่ 13  แก้ไข ปูองกัน และต่อต้านยาเสพติดแนวทางการพัฒนาที่ 14   
 แนวทางการพัฒนาที่ 15  ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ 

      แนวทางการพัฒนาที่ 16  การปูองกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความ 
                                          ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 แนวทางการพัฒนาที่ 17  ส่งเสริม สนับสนุนการดําเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ  
                                                ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 แนวทางการพัฒนาที่ 18  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน  
 แนวทางการพัฒนาที่ 19  การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม  
 แนวทางการพัฒนาที่ 20  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
                                                 สิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 21  บํารุงรักษาแม่น้ําลําคลอง แหล่งน้ําต่าง ๆ และการปูองกันน้ําท่วม   
                                                และน้ําเสีย 
 แนวทางการพัฒนาที่ 22  การดูแลรักษาที่สาธารณะ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 23  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิง 
                                                สุขภาพ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 24  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
                                                ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบ 
                                                ประชาธิปไตย 
 แนวทางการพัฒนาที่ 25  ส่งเสริมธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
                                                 วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  การปูองกันและ 
                                                ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 26  ส่งเสริมสวัสดิการคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ ลูกจ้าง  
                                                พนักงานจ้าง 
 แนวทางการพัฒนาที่ 27  ปรับปรุง และพัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของ 
                                                บุคลากร 
  แนวทางการพัฒนาที่ 28  สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
                                                สารสนเทศ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอาคารสถานที่   
 แนวทางการพัฒนาที่ 29  ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการท้องถิ่น 
 แนวทางการพัฒนาที่ 30  ปรับปรับและพัฒนารายได้ 
 
    5. วิสัยทัศน์  
 

“ สระสี่มุมเป็นตําบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า รักษาประเพณี การศึกษาดี 
 มีคุณธรรม    นําพัฒนาอย่างยั่งยืน ” 
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1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) 

      1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี( พ.ศ. 2561-2565)  (เฉพาะปี พ.ศ. 2561) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

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

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

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

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการบา้นเมือง 
ที่ด ี

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

 83 27,841,855 77 17,880,500 
 
 
     
     
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  : องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม หน้า 13 
 
 

     
           1.3 ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ  

 
 

รายการ 
รายรับจริง 

ปีงบประมาณ  
2561 

ประมาณการ 
ปีงบประมาณ 

2562 

รายจ่ายจริง
ปีงบประมาณ 

2562 
 

ภาษีอากร 960,003.90 700,000 1,030,874.27 
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต 509,381.20 622,400 579,402.70 
รายได้จากทรัพย์สิน 327,987.40 360,000 358,128.40 
รายได้เบ็ดเตล็ด 52,856 95,500 58,000 
รายได้จากทุน - 10,000 - 
ภาษีจัดสรร 31,510,040.40 27,612,100 31,490,459.36 
เงินอุดหนุน 21,585,683 23,000,000 22,850,745 
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุ
วัตถุประสงค์ 

6,430,000 - 1,529,499 

รวมรายรับทั้งสิ้น 61,375,951.90 52,500,000 57,897,108.73 
 

 รายจ่ายจริง   
งบกลาง 14,396,396.90 15,470,373 15,454,244 
เงินเดือน(ฝุายการเมือง) 4,777,560 4,777,560 4,773,780 
เงินเดือน(ฝุายประจํา) 10,273,277 10,930,450 10,916,202 
ค่าตอบแทน 1,632780 2,255,200 2,156,920 
ค่าใช้สอย 3,572,590.90 4,581,867 2,263,626.51 
ค่าวัสดุ 2,180,695.68 2,405,420 1,946,501.74 
ค่าสาธารณูปโภค 605,301.60 729,100 694,445.13 
เงินอุดหนุน 2,326,975.06 2,590,980 2,467,,657.78 
ค่าครุภัณฑ์ 881,920 941,650 937,950 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 8,077,306.50 7,797,400 8,890,508 
รายจ่ายอื่น 18,000 20,000 18,000 
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 48,742,803.64 52,500,000 50,519,835.16 
 
ที่มา : งบรายรับ-รายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2562  กองคลัง 
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2.  แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

   2.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
   2.1.1  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 
    ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมได้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน 
โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนากับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐธรรมนูญ นโยบายและแผนบริหารราชการ
แผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560-2579 และโมเดลประเทศไทย 4.0 ทิศทางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลาง
ตอนล่าง 1 แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังหวัด โดยองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสระสี่มุม ให้ความสําคัญกับการเชื่อมโยงนโยบายระดับชาติ และทิศทางการพัฒนาประเทศ สู่การ
จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม เพ่ือตอบสนองศักยภาพ และความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ี และเปูาหมายในระดับชาติ   
      กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ให้ความสําคัญกับการ
มีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่  และยุทธศาสตร์การพัฒนาได้สะท้อนถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน  ซึ่งนําไปสู่การบูรณาการในเชิงพ้ืนที่ (Area –Based ) เชิงภารกิจ (Function - Based) และการมี
ส่วนร่วม (Participation) โดยได้กําหนดเปูาหมายหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม
ต้องการบรรลุและวิธีการที่จะนําไปสู่การบรรลุเปูาหมายดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่และท้องถิ่ น 
ตลอดจนสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
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    2.3 กรอบแนวคดิในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น                                        
                                  
 
                    ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)                    ประเทศไทย 4.0 
                   วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2558-2563 : มั่นคง มั่งคั่ง ยังยืน               เศรษฐกิจขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม 
 
 
                   ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) 
             1.เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์         6.เพิ่มประสิทธิภาพ และธรรมาภิบาลภาครัฐ 
             2.สร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําใน        7.พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
             3.สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ                  8.วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี่ วิจัย และนวัตกรรม 
             4.การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม               9.พัฒนาภาค เมือง และพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
             5.ความมั่นคง                                        10.การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค 
 
 
                                

            
          

                   
 
   
        ศูนย์กลางสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม และบริการเพื่อสุขภาพครบวงจร 
       การท่องเท่ียวหลากหลายเช่ือมโยงอารยธรรมทรารวดี การค้าและการลงทุน 
        ระดับสากล ที่มีความสามารถในการแข่งขัน และการค้าผ่านแดนสู่เอเซีย 
  
 

เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ศูนย์กลาง 
การศึกษา และประชาชนมคุณภาพชวีิตที่ดี 

 
 
 
 
         แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี                                                     รายละเอียดโครงการ 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง  
 

แนวทางการพัฒนาเมืองปริมณฑล    ศูนย์กลาง
การบริหารธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนยก์ลางการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนยบ์ริการด้านสุขภาพ และ
การศึกษา และเมืองที่น่าอยู่อาศัย 

 

พัฒนาเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนาํ ศูนย์กลางการผลิตอาหารและ
สินค้า เกษตร ปลอดภัยได้มาตรฐานโลก และศูนย์รวมการท่องเท่ียวของ
เอเชีย 

   ยทุธศาสตรก์ารพฒันากลุม่จงัหวดัภาคกลางตอนลา่ง ๑  

 

                               ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

      ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั 

 ศกัยภาพของจงัหวดั         

 ปัญหาความตอ้งการของประชาชนในพืน้ท่ี  

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

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

และพัฒนาศักยภาพมนุษย์ แนวทางการพัฒนา  แนวทางทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาและสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

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

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

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

ประสิทธิภาพการผลิต การสร้างมูลค่าภาคการเกษตร และการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรอย่างเป็น
ระบบ 

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

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

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

   (5.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  ด้านเศรษฐกิจ แนว
ทางการส่งเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

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

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

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

และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   ด้านการบริการสาธารณะ 
แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน  งานพัฒนาระบบจราจร การพัฒนาระบบไฟฟูา ประปา 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์   
 (1.) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่า

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

ธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
   (3.) ยุทธศาสตร์จังหวัด  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  โดยมีเปูาประสงค์รวม  คือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนด 

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

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

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

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

   4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   ด้านสิ่งแวดล้อมและ
ท่องเที่ยว แนวทาง การพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การ
จัดการขยะ การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ และการบํารุงรักษาแม่น้ําลําคลอง แหล่งน้ําต่าง ๆ และการ
ปูองกันน้ําท่วม และน้ําเสีย   

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

การบริหารจัดการภาครัฐ แนวทางการบริหารราชการแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
ของหน่วยงาน 

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

   (3.) ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
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 (4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   
ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอาคาร
สถานที่  ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร    
 
 2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม  
  จากความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สําคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่าง
ชัดเจนในการนํามาเป็นแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ งการ
กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการนําภูมิคุ้มกันที่มีอยู่ พร้อม
ทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของชุมชน
ให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม โดยให้ความสําคัญกับ
การพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุด รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม  และความคิด
สร้างสรรค์ บนพื้นฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์
สุขที่ยั่งยืนของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม  
 
  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
 องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ให้ความสําคัญต่อการการดําเนินการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการปรับปรุงฟ้ืนฟู 
พัฒนาการจัดการบริการสาธารณะ หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตลอดจนการพัฒนาด้านการศึกษาฯ อันเป็นรากฐานสําคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ ให้มีคุณภาพสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับชีวิตความ
เป็นอยู่ของประชาชน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ 
รวมถึงพิจารณา วิเคราะห์สภาพปัญหา ความต้องการของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการ
พัฒนา องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม จึงได้กําหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

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

 
  
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  : องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม หน้า 19 
 
 

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
 

“  สระสี่มุมเป็นต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า รักษาประเพณี การศึกษาดี มีคุณธรรม  
น าพัฒนาอย่างยั่งยืน  ” 

   
 ซึ่งวิสัยทัศน์ ดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่นด้าน คุณภาพชีวิตของความ
เป็นอยู่ของประชาชน  ประชาชนมีการศึกษา และสุขภาพอนามัยดี มีรายได้เลี้ยงตนเองอย่างเพียงพอ และได้รับ
บริการพ้ืนฐานจากรัฐอย่างทั่วถึง และเป็นธรรม มีการจัดการระบบสาธารณูปโภค มีระบบการคมนาคมขนส่งที่
เหมาะสม  ส่งเสริมอาชีพ  ดํารงชีวิตภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนเข้มแข็ง น่าอยู่ สะอาด และปลอด
มลพิษ รักษามรดกทางประวัติศาสตร์ประเพณีและวัฒนธรรม ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา  มีผู้นํา
ที่ดี มีคุณธรรม เห็นได้จากการองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม กําหนดยุทธศาสตร์ จํานวน 6 ยุทธศาสตร์   
   
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา    
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 การบริการด้านการประปาไม่เพียงพอและทั่วถึง  เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ําสําหรับ
อุปโภค  บริโภคในฤดูร้อน การบริหารจัดการน้ําประปาจะต้องได้รับการปรับปรุง ความต้องการของประชาชน 
คือ ต้องการให้ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อท่อประปาภายในหมู่บ้าน  จัดระบบการจัดการน้ําสําหรับอุปโค 
บริโภคให้มีความสะอาดมากขึ้น  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง  ขุดบ่อน้ําตื้นเพ่ิมเติม  จัดซื้อถังเก็บน้ํา
ให้แต่ละหมู่บ้าน 
  1.2 การคมนาคม  ขาดงบประมาณในการดําเนินงาน  ปัญหาถนน  เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก  
เนื่องจากเส้นทางที่มีอยู่บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขาดการเชื่อมโยงให้เป็นระบบ ความ
ต้องการของประชาชน คือ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย  ครอบคลุมและเป็นระบบ  
  1.3 ไฟฟูาแสงสว่าง ปัญหาไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง ความต้องการของประชาชน คือ เพ่ิม
ไฟฟูาส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที่ภายในตําบลสระสี่มุม 
  1.4 การระบายน้ํา การระบายน้ําเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดการพังทลายของผิวดิน น้ํากัดเซาะเนื่องจาก
ความรุนแรงของกระแสซึ่งระบายน้ําไม่ทันท่วงที  เกิดน้ําท่วมขังในบางพ้ืนที่ ความต้องการของประชาชน  คือ  
ก่อสร้างรางระบายน้ําหรือท่อระบายน้ําในจุดที่มีน้ําท่วมขังและน้ํากัดเซาะผิวดินขอบถนนเป็นประจํา  
     1.5 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึงทุกพ้ืนที่ภายในตําบล เช่น 
โทรศัพท์สาธารณะและระบบการให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ไม่สามารถดําเนินการติดตั้งได้ครอบคลุมพ้ืนที่
ที่ต้องการ  ต้องการเนื่องจากข้อจํากัดด้านระยะทาง  การขยายสัญญาณ  ฯลฯ  ความต้องการของประชาชน  
คือ ต้องการใช้บริการสาธารณะโทรศัพท์บ้านและการให้บริการอินเตอร์เน็ตที่เพ่ิมข้ึน 
  2. ด้านเศรษฐกิจ 
   2.1 ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม เนื่องจากขาดการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเสริมอย่าง
เพียงพอ  ความต้องการของประชาชน  คือ  ให้มีการส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในหลากหลายอาชีพ 
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   2.2 ประชาชนมีรายได้น้อย  ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ  ต้นทุนทางการเกษตร
สูง  แหล่งงบประมาณนอกระบบคิดอัตราดอกเบี้ยสูง  เกิดหนี้สินจากภาคการเกษตร  ความต้องการของ
ประชาชน คือ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบชีพ 
  3.ด้านสาธารณสุข 
   3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับ
การรักษาสุขภาพ ขาดสถานที่ออกกําลังกายภายในชุมชน ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการปูองกัน
และควบคุมโรคระบาดต่างๆ ส่งเสริมการรักษาสุขภาพของประชาชน 
          3.2  ส่งเสริมสวัสดิการให้การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส  เด็ก  คนชรา คนพิการอย่างท่ัวถึง 
  4. ด้านการเมือง  การบริหาร 
   4.1 ขาดการทําความเข้าใจกับประชาชนเรื่องบทบาท และหน้าที่ของการเป็นสมาชิก หรือ
ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตําบล  การประสานงานและความร่วมมือระหว่างประชาชน  ผู้นําท้องถิ่น  
และสมาชิกยังไม่ดีเท่าที่ควร  ความต้องการของประชาชน คือ ให้ผู้นําท้องถิ่น สมาชิกทําความเข้าใจและเข้าถึง
ประชาชนในปัญหาต่างๆ ให้มากขึ้น 
              4.2 ประชาชนยังไม่กล้าแสดงออกทางการเมือง  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริม
ประชาธิปไตยในระดับท้องถิ่นและระดับชาติมีน้อย  การประชาสัมพันธ์ยังไม่ครอบคลุมและทั่วถึง  ความ
ต้องการของประชาชน คือ  การประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุม  ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในระดับต่างๆ 
 5. การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
   5.1 ประชาชนไม่มีแหล่งเรียนรู้นอกระบบโรงเรียน เช่นห้องสมุดประจําตําบล/หมู่บ้าน  
      5.2 สนับสนุนและพัฒนาสถานศึกษาที่มีอยู่ในชุมชน 
   5.3  อนุรักษ์ฟ้ืนฟูสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 6. ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   6.1 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่ถูกบุกรุก  เพ่ือทําการเกษตร  เพราะประชาชน
ขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์ปูองกัน  บํารุงรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ขาดการเอาใจใส่ดูแล  หวงแหนธรรมชาติภายในตําบล  ความต้องการของประชาชน  คื อ  
ปลูกฝัง  สร้างจิตสํานึกให้ประชาชนเกิดความหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในตําบล  
เพ่ือประโยชน์  และความอุดมสมบูรณ์ต่อไปในภายภาคหน้า 
 
          2.1.3  การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
   ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น ใน
ระดับหมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรวมทั้งตําบล อําเภอ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 
   1.ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
   เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัย หรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบ
ต่อท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ  
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ การ
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วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดําเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมี
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1.1 โอกาส ( O : Opportunity) 
   1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่เน้นการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม 
   2. มีการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลทาง  Internet 
   3. พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอํานาจหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะ 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น โดยที่หน่วยงานราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคส่งเสริมและ
สนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจให้แก่องค์การบริหารส่วนตําบล 

         4.มีการให้ความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
  5.ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆ 
           6.นโยบายการกระจายอํานาจเป็นสาเหตุให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องปรับบทบาท  

ภารกิจ  หน้าที่ และพัฒนาระบบบริหารงานของท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและมีระบบบริหารจัดการที่ดี  
           7.รัฐบาลสนับสนุนให้แต่ละท้องถิ่นมีบทบาทในการอนุรักษ์  ฟ้ืนฟู เผยแพร่  และถ่ายทอด

วัฒนธรรม ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่นมากขึ้น 
        1.2 อุปสรรค (T : Threat) 
  1. องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม เป็นองค์การบริหารส่วนตําบลขนาดกลาง มี

งบประมาณจํากัดเมื่อเทียบกับภารกิจหน้าที่ต่าง ๆ ตามกฎหมายที่กําหนด ตามภารกิจถ่ายโอน ตามนโยบาย
ท้องถิ่น นโยบายจังหวัดและนโยบายรัฐบาล 

   2.  สภาวการณ์ทางเศรษฐกิจในระดับประเทศ ในระดับภูมิภาคส่งผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
         3.  ความทันสมัยและกระแสวัฒนธรรมต่างชาติ ทําให้ประชาชนในท้องถิ่นลืมรากฐานทาง
วัฒนธรรมที่มีอยู่ และหันไปนิยมวัฒนธรรมการบริโภคมากขึ้น   

         4.  ราคาพืชผลการเกษตรตกต่ํา 
    2 .ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
   เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัย หรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น
จุดแข็ง หรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนา และหลีกเลี่ยงอุปสรรค ที่อาจเกิดขึ้น
ได้ ซึ่งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยกําหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน โดย
คณะกรรมการได้ดําเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์ตรวจสอบ ติดตามองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน โอกาส ข้อจํากัด ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้ 
   2.1 จุดแข็ง (S : Strength) 

 1.  ประชาชน ผู้นําหมู่บ้าน มีความพร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทางราชการในการพัฒนา
ท้องถ่นตนเอง 

 2.  พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มและลักษณะดินเป็นดินเหนียวร่วนและปนทราย  มีความอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเกษตรกรรม  ประมงและปศุสัตว์ 

 3.  มีประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดําที่เป็นเอกลักษณ์ 
 4.  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา 
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                          5. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ปัญหาและตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้มากท่ีสุด 
                                6.ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งนําแผนไปสู่การปฏิบัติ และ
เป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   7. ผู้นําหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
   8. มีการประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับส่วนราชการในพ้ืนที่ 
   9. องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม มีศักยภาพเพียงพอที่รองรับการบริการสาธารณะ และ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 

 

 2.2 จุดอ่อน (W : Weakness)  
 1.  ขาดความรู้  จิตสํานึก  ในการอนุรักษ์ 
 2.  ขาดการวางผังเมือง 
 3.  ปัญหายาเสพติด 
 4.  ปัญหาการว่างงานของประชาชน 
 5.  บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในหลักการการจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 6.  ประชาชนมีการรวมกลุ่ม แต่ยังไม่เข้มแข็ง             
                    7. งบประมาณมีจํานวนจํากัด และขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการขนาด
ใหญ ่
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     2.1.6 การวิเคราะห์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

ฉบับที่ 12 

ยุทธศาสตร์จังหวัด/
กลุ่มจังหวัด/ภาค
กลางตอนล่าง 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

ยุทธศาสตร์ 
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด

นครปฐม 

ยุทธศาสตร์  
อบต.สระสี่มุม 

โครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ตามแผน ด าเนินการจริง 

ยท.ที่ 3 : การ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

ยท.ที่ 1 : การ
เสริมสร้างและพฒันา
ศักยภาพทุนมนษุย ์

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

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

ยท. ที่ 1 : การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ยท. ที่ 1 : การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

18 17 

ยท. ที่ 2 : การ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยท. ที่ 3 : การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขัน
อย่างยั่งยืน 

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

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

ยท. ที่ 2 : การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ยท. ที่ 2 : การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

8 - 

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

ยท. ที่ 7 : การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์

ยท. ที่ 3 : พัฒนาและ
ส่งเสริมการค้า
ชายแดนและการคา้
ผ่านแดนให้มีศักยภาพ 
ผลักดันเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนําไปสู่

ยท.ที่ 3 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนการ
เสริมสร้างความมัน่คงและ
สังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 

ยท. ที่ 6 : การพัฒนาด้าน
การบริการสาธารณะ 

ยท. ที่ 3 : การพัฒนา
ด้านการบริการ
สาธารณะ 

55 51 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  : องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม หน้า 24 
 
 

การกระตุ้นให้เกิด
การค้า การลงทนุ 
เชื่อมโยงการค้าสู่
เอเซีย 

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

ยท.ที่ 2 : การเสริม
ความเป็นธรรมลด
ความเหลื่อมล้ําใน
สังคม 

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

ยท.ที่ 3 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนการ
เสริมสร้างความมัน่คงและ
สังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 

ยท.ที่ 3 : การพัฒนาด้าน
สังคม 

ยท.ที่ 4 : การพัฒนา
ด้านสงัคม 

23 15 

ยท.ที่ 5 : การ
สร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรสิ่งแวดล้อม 

ยท.ที่ 4 : .การเติบโต
ที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 

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

ยท.ที่ 3 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนการ
เสริมสร้างความมัน่คงและ
สังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 

ยท.ที่ 4 : การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

ยท.ที่ 5 : การพัฒนา
ด้านทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 

10 3 

ยท.ที่ 3 : ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

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

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

ยท.ที่ 3 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนการ
เสริมสร้างความมัน่คงและ
สังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 

ยท.ที่ 5 : การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่ด ี

ยท.ที่ 6 : การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

21 3 
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ยท.ที่ 6 : การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ประสิทธิภาพและ 
ธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ 

ยกระดับสู่การเปน็
ศูนย์กลางสุขภาพครบ
วงจร 

 รวม 135 89 
    

     1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดําเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ใน+ภาพรวมที่ได้กําหนดไว้ จํานวน  89  โครงการ จากจํานวนโครงการทั้งหมด 
135 .โครงการ 
     2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   135  โครงการ ดําเนินการจริง  89  โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 65.93  ของ
จํานวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2562) 
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     การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  3.1 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 
   3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบหลัก หน่วยงานสนับสนุน ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม 

บริหารชุมชนและ
สังคม 
 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานการศาสนา
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม แ ล ะ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 

สํานักปลัด 
สํานักปลัด 

17 3,850,653.56 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจ 1.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สํานักปลัด กองคลัง 
 

0 0.00 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านบริการสาธารณะ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
2.แผนงานอุตสาหกรรม
และโยธา 

กองช่าง กองคลัง 51 13,478,499 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

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

สํานักปลัด 
สํานักปลัด 
 
กองการศึกษา 
 
กองการศึกษา 
 
 

กองคลัง 
กองคลัง 
 
สํานักปลัด 
 
สํานักปลัด 
 
 

  15 16,369,108 
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5.แผนงานสาธารณสุข 
 
6.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

สํานักปลัด 
 
สํานักปลัด 

กองคลัง 
 
กองคลัง 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
2.แผนงานการเกษตร 

กองช่าง 
 
กองช่าง 

สํานักปลัด 
 
สํานักปลัด 

3 253,582 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้ า นก า รบริ ห า รกิ จก า ร
บ้านเมืองที่ด ี

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

สํานักปลัด 
 
สํานักปลัด 
 
กองช่าง 
 
กองการศึกษาฯ 
สํานักปลัด 

กองคลัง 
 
กองคลัง 
 
สํานักปลัด 
 
สํานักปลัด 
กองคลัง 

3 49,632 

รวม     89 34,001,474 
 
หมายเหตุ :  1.  ยุทธศาสตร์ ให้ลงยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ยุทธศาสตร์ อาจจะมหีลายด้าน หลายแผนงาน ก็ได้ และหน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนมีหลาย 
   หน่วยงานตามความเป็นจริงได้   
  2.  ด้าน ให้ลงด้าน ตามรูปแบบและรายการจําแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจาํปขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารทั่วไป ด้านบริการชุมชน 
   และสังคม เป็นต้น   
  3.  แผนงาน ให้ลงแผนงานตามรูปแบบและรายการจาํแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจ้าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น แผนงานการศึกษา แผนงาน 
   สาธารณสุข แผนงานสังคมสงเคราะห์ เป็นต้น 
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    3.1.2 ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุมเป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.01)   
 

ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่ดาํเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

1. โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
การศึกษา 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนไดร้ับ
ประทานอาหารกลางวัน
ทุกคน 
 

อาหารกลางวันสําหรับ ศพด. 
จํานวน 245 วัน 

367,420 ร้อยละ 100 ของเด็ก
นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

เด็กได้รับประทาน
อาหารครบทุกคน 

กองการศึกษาฯ 

2. ค่าอาหารเสรมินม 
(สพฐ) 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง 
 

เด็กนักเรยีนโรงเรียน สพฐ 3 
โรงเรียน จาํนวน 260 วัน 

776,392.56 ร้อยละ 100 ของเด็ก
นักเรียนได้รับประทาน
อาหารเสริม (นม) 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

3. ค่าอาหารเสรมินม 
(ศพด.) 

เพื่อให้เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง 
 

อาหารเสริม (นม) ศพด. 2 แห่ง 
จํานวน 260 วัน 

126,262.18 ร้อยละ 100 ของเด็ก
นักเรียนได้รับประทาน
อาหารเสริม (นม) 

เด็กนักเรยีนมี
สุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์ แข็งแรง 

กองการศึกษาฯ 

4. สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการ
สอนรายหัว) 

เพื่อส่งเสริมทักษะ
ความรู้และพัฒนาการ
ของเด็ก 
 
 
 
 

จัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ
เด็ก (ศพด.สระสี่มุม) 
 
 

57,800 การดําเนินงานของ 
ศพด.เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

เด็กเกิดการเรียนรู้ 
มีทักษะต่าง ๆ และ
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
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5 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา(ค่า
จัดการเรียนการ
สอนรายหัว) 
 

เพื่อส่งเสริมทักษะ
ความรู้และพัฒนาการ
ของเด็ก 

จัดหาสื่อการเรียนการสอน วัสดุ
การศึกษา และเครื่องเล่นพัฒนาการ
เด็ก (ศพด.บ้านเสืออีด่าง) 

68,000 การดําเนินงานของ 
ศพด.เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

เด็กเกิดการเรียนรู้ 
มีทักษะต่าง ๆ และ
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

6 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา(ค่า
หนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน)  

เพื่อส่งเสริมทักษะ
ความรู้และพัฒนาการ
ของเด็ก 

ค่าหนังสือเรยีน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรยีน ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็ก (ศพด.
บ้านเสืออีด่าง) 

27,120 การดําเนินงานของ 
ศพด.เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

เด็กเกิดการเรียนรู้ 
มีทักษะต่าง ๆ และ
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

7 สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา(ค่า
หนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน 
ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรยีน) 

เพื่อส่งเสริมทักษะ
ความรู้และพัฒนาการ
ของเด็ก 

ค่าหนังสือเรยีน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่าเครื่องแบบนักเรยีน ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เด็ก เด็ก 
(ศพด.สระสีมุ่ม) 
 

19,210 การดําเนินงานของ 
ศพด.เป็นไปตาม
มาตรฐานการศึกษา 

เด็กเกิดการเรียนรู้ 
มีทักษะต่าง ๆ และ
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

8 โครงการส่งเสริม
การเรยีนรู้ปฐมวัย 
ท้องถิ่นไทยผ่าน

เพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
ของเด็กปฐมวัย 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา 32,509 เด็กมีพัฒนาการด้าน
ร่างกายที่ดีขึ้น 

เด็กเกิดการเรียนรู้ 
มีทักษะต่าง ๆ และ
มีพัฒนาการที่ดีขึ้น 

กองการศึกษาฯ 
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การเล่น 
9 โครงการจดังานวัน

เด็ก 
 

เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสรมิ
ความรู้ความสามารถ
ให้กับเด็ก 

จัดกิจกรรมงานวันเด็กให้กับเด็ก
ภายในตําบลสระสี่มุม 

0.00 จํานวนเด็กท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

เด็กมีความมั่นใจ
และกลา้แสดงออก 

กองการศึกษาฯ 

10 โครงการจดังานวัน
สําคัญ 
 

เพื่อเทิดพระเกยีรติ และ
แสดงความจงรักภักด ี

จัดกิจกรรมวันสําคัญ 48,460 ประชาชนร้อยละ 80 
ร่วมแสดงความ
จงรักภักด ี

ประชาชนทุกหมู่
เหล่าไดร้่วม
แสดงออกถึงความ
จงรักภักด ี

กองการศึกษาฯ 

11 โครงการสืบสาน
ประเพณีไทยทรงดํา 

เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีไทยทรงดํา 
 

จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย
ทรงดํา 

150,000 ประชาชนร้อยละ 80 
เข้าร่วมกิจกรรม 

สืบสานประเพณี
ไทยทรงดําคงอยู่
สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

12 โครงการแหเ่ทียน
จํานําพรรษา 

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมที่สําคัญทาง
พุทธศาสนาให้คงอยู่ 

จัดกิจกรรมตามหลักพุทธศาสนา 0.00 ประชาชนร้อยละ 80 
ร่วมกันสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 

ประเพณีแห่เทียน
พรรษาอยู่สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

13 โครงการวัน
สงกรานต์และวัน
ผู้สูงอาย ุ

เพื่อสืบทอดและอนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีงามของ
ไทย 

จัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวให้กับ
ผู้สูงอาย ุ

50,000 ประชาชนร้อยละ 80 
ร่วมสืบสานประเพณี
ไทย 

ประเพณีสงกรานต์
คงอยู่สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

14 โครงการก่อสร้าง
อ่างล้างหน้า ศพด.
บ้านเสืออีด่าง 

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ไดม้าตรฐาน 

ก่อสร้างอ่างล้างหน้าขนาดความยาว 
5.00 เมตร สูง 0.62 เมตร กว้าง 
0.55 เมตร 

55,000 การดําเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นไป
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐานและ
เหมาะสม 

กองการศึกษาฯ 

15 โครงการก่อสร้าง
อ่างล้างหน้า ศพด.
สระสี่มมุ 

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ไดม้าตรฐาน 

ก่อสร้างอ่างล้างหน้าขนาดความยาว 
5.00 เมตร สูง 0.62 เมตร กว้าง 
0.55 เมตร 

55,000 การดําเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นไป
ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐานและ
เหมาะสม 

กองการศึกษาฯ 

16 โครงการต่อเติมกัน
สาด 

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ไดม้าตรฐาน 

ต่อเติมกันสาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เนื้อท่ีไม่น้อยกว่า 74 ตารางเมตร 

58,000 การดําเนินงานศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กเป็นไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐานและ

กองการศึกษาฯ 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  : องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม หน้า 31 
 
 

 ศพด.บ้านเสืออี
ด่าง 

ตามมาตรฐาน
การศึกษา 

เหมาะสม 

17 โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.สายต่อ
จากของเดิมถึง
บริเวณกลางนา    
นายเหว่า  ลา่บา้น
หลวง หมู่ที่ 10 
บ้านหนองระแหง 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 119 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ผวิ
จราจรไม่น้อยกว่า 476 ตาราง
เมตร ไม่มไีหล่ทาง พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

299,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

18 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนก
รีต สายต่อจาก
ของเดิมบริเวณ
บ้านนายสมพงษ์  
สระทองเคน ถึง
บริเวณบ่อกุ้ง
นางชม  ชวดมา 
หมู่ที่ 24 บ้าน
เจริญสุข 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาง 
166 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอื
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 664 
ตารางเมตร ไม่มไีหล่ทาง พร้อมตี
เส้นจราจร พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

300,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

19 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบริเวณตน้

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ยาง 
110 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอื
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660 
ตารางเมตร ไม่มไีหล่ทาง พร้อมตี

294,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
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กร่าง ถึงบ่อกุ้ง
นายแก้ว  สระ
ทองเวียน หมู่ที่ 2 
บ้านโคก 

เส้นจราจร พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ 
 

20 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบริเวณบ่อกุ้ง
นายบัว  สระทอง
ลี  ถึงบริเวณบ่อ
กุ้งนายวชัระ  สระ
ทองเคน หมู่ที่ 7 
บ้านหนอง
มะเกลือ 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้าง 5.00 เมตร ยาง 
134 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 670 
ตารางเมตร ไม่มไีหล่ทาง พร้อมตี
เส้นจราจร พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ 
 

300,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

21 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบริเวณบ่อกุ้ง
นายสาํรวย  อ่อน
ดี หมู่ที่ 17 บ้าน
ฝั่งคลอง 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาง 
166 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอื
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 664 
ตารางเมตร ไม่มไีหล่ทาง พร้อมตี
เส้นจราจร พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ 
 
 

300,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

22 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย

ก่อสร้างถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาง 
166 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอื

300,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร

กองช่าง 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  : องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม หน้า 33 
 
 

สายบริเวณบ้าน
นายจาํรัส  มูล
ทองน้อย ถึง
บริเวณบ้านายวิ
รัตน์  จันทลิฬา  
หมู่ที่ 20 บ้าน
ดอนเล็ก 

ความสะดวกและรวดเร็ว พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 664 
ตารางเมตร ไม่มไีหล่ทาง พร้อมตี
เส้นจราจร พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ 
 

เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

23 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบริเวณบ้าน
นายวรวฒุิ  สระ
ทองอยู่ ถึงบริเวณ
หลังโรงสีรุ่งวาณิช 
หมู่ที่ 9 บ้านดอน
ใหญ่ 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาง 
166 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอื
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 664 
ตารางเมตร ไม่มไีหล่ทาง พร้อมตี
เส้นจราจร พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ 
 
 

300,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

24 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบริเวณไร่
นายธณชั  
 ปิ่นรโรจน์ ถึง
บริเวณบ่อกุ้งนาย
วิทยา  สร้อย

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาง 
166 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอื
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 664 
ตารางเมตร ไม่มไีหล่ทาง พร้อมตี
เส้นจราจร พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ 
 

300,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
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สุมาลี หมู่ที่ 23 
บ้านหนองพงน้อย 

25 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต
สายไผ่โทน (ต่อ
จากของเดิม)ถึง
บริเวณบ่อกุ้งนาง
อุไร  สระทองอ้อย 
หมู่ที่ 5 บ้านไผ่
โทน 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาง 
331 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอื
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,324 
ตารางเมตร ไม่มไีหล่ทาง พร้อมตี
เส้นจราจร พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ 
 
 

594,700 
 

ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

26 โครงการก่อสร้าง
ถนนหินคลุกบด
อัดแน่น สายทาง
แยกทางรถไฟ ถึง
บริเวณบ้านนาย
บุญธรรม  
แผนสทา้น หมู่ที่ 
11  
บ้านหนองพงใหญ่ 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น 
กว้าง 5.00 เมตร ยาง 1,060 
เมตร หนา 0.10 เมตร พร้อมตดิตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์ 
 

270,100 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

27 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก 
จํานวน 3 สาย 
หมู่ที่ 14 บ้าน
เกาะไผ่เถื่อน 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ลงหินคลุกพร้อมเกลีย่แต่งเรยีบตาม
เส้นทางส่วนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ 
จํานวน 3 สาย 

300,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
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28 โครงการก่อสร้าง
รั้วกันเด็กออก 
ศพด.อบต.สระสี่
มุม 

เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ไดม้าตรฐาน 
และความความ
ปลอดภัยของเด็กเล็ก 

ก่อสร้างรั้วกันเด็กออก ศพด.สระสี่
มุม แบบถอดเก็บได้ ขนาดความ
ยาว 18 เมตร สูง 80 เซนตเิมตร 

21,800 การดําเนินการของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เป็นไปตามมาตรฐาน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ได้มาตรฐาน  

กองช่าง 

29 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก 
จํานวน 4 สาย 
หมู่ที่ 6 บ้านเสืออี
ด่าง 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ลงหินคลุกพร้อมเกลีย่แต่งเรยีบตาม
เส้นทางส่วนท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ 
จํานวน 4 สาย 

188,900 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

30 โครงการซ่อม
สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสาย
บริเวณทางแยก
ถนนมาลัยแมน 
เลียบคลอง
ชลประทาน เชื่อม
ทางหลวงชนบท 
หมู่ที่ 12 บ้าน
หนองพงเล็ก 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร หรอื
ตามสภาพพื้นที่ ความยาวรวม 
305 เมตร หนา 0.04 เมตร หรอื
รวมพื้นท่ีผิวจราจรซ่อมสร้างไม่น้อย
กว่า 1,220 ตารางเมตร ไม่มไีหล่
ทาง พร้อมตีเส้นจราจร พร้อมตดิตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์ 

300,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

31 โครงการซ่อม
สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสาย
บริเวณบ้านนาง

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร หรอื
ตามสภาพพื้นที่  หนา 0.05 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรซ่อมสร้างไม่
น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร 

297,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
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เสริม  ติลบาล 
เชื่อมทางหลวง
แผ่นดิน หมู่ที่ 22 
บ้านไผท่อง 

พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ ์
 

32 โครงการซ่อม
สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตสาย
บริเวณบ้านนาย
พลอย  สระทอง
อ่อน ถึงบริเวณ
บ้านนางธัญญา  
ปั้นแจ้งอรุณ หมู่ที่ 
16 บ้านหนอง
โพธิ ์

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร หรอื
ตามสภาพพื้นที่  หนา 0.05 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจรซ่อมสร้างไม่
น้อยกว่า 180 ตารางเมตร ไมม่ี
ไหล่ทาง 

49,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

33 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. 
หมู่ที่ 18 บ้าน
ดอนแฉลบ บริเวณ
บ้านนายศิริชัย ชัย
ราตรี ถึงคลอง
ระบายน้ํา 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา 

วางท่อระบายน้ํา  
คสล..ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร * 1.00 เมตร จํานวน 
118 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.90*0.90 เมตร จํานวน 12 บอ่ 
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ ์

200,300 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ระบบระบายน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ําท่วมขัง
พื้นที่ลดน้อยลง 

กองช่าง 

34 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. 
หมู่ที่ 1 บ้านสระ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา 

วางท่อระบายน้ํา  
คสล..ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร * 1.00 เมตร จํานวน 
137 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.

261,100 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ระบบระบายน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ําท่วมขัง
พื้นที่ลดน้อยลง 

กองช่าง 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  : องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม หน้า 37 
 
 

บริเวณบา้นนายยา  
สระทองยอด ถึง
บริเวณบ่อกุ้งนาง
ปลา  ออมสิน 

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.90*0.90 เมตร จํานวน 14 บอ่ 
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ ์

35 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. 
หมู่ที่ 6 บ้านเสืออี
ด่าง 
บริเวณบา้นนายบุญ
ช่วย  สอนเวียง ถึง
คลองระบายน้าํ 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา 

วางท่อระบายน้ํา  
คสล..ช้ัน 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร * 1.00 เมตร จํานวน 
68 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.70*0.70 
เมตร จาํนวน 6 บ่อ พร้อมตดิตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์ 

82,500 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ระบบระบายน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ําท่วมขัง
พื้นที่ลดน้อยลง 

กองช่าง 

36 โครงการซ่อม
สร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตสายบริเวณ
บ้านนางแจ่มนภา  
ปรีทอง ถึงบริเวณ
บ้านนางทองย้อย  
ชุ่มชื้น หมู่ที่ 4 
บ้านไผส่งคราม 
 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

 299,400 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

37 โครงการซ่อมแซม
ท่อระบายน้ําคสล.
บริเวณบ้านนาย
สันติชยั  สระทอง

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ํา คสล. โดยทํา
การถางปุา ทําบ่อก่อสร้าง ปรับแต่ง
พื้นหน้าท่อเหนือน้ําและท้ายน้าํ 
ตอกเสาเข็ม เทคอนกรีตรองพื้น 

110,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ระบบระบายน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ําท่วมขัง
พื้นที่ลดน้อยลง 

กองช่าง 
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จันทร์ หมู่ที่ 18 
บ้านดอนแฉลบ 

และเทคอนกรตีพื้นรองท่อคอนกรตี
หน้าท่อและคอนกรตีปากท่อ วาง
ท่อระบายน้ํา คสล.ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 1.00 เมตร 
จํานวน 4 ท่อน ถมดินและหินคลกุ
หลังท่อ พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

38 โครงการซ่อมแซม
ท่อระบายน้ํา  คส
ล.บริเวณบ่อกุ้ง
นายประสิทธิ์   
ผินน้อย  หมู่ที่ 3 
บ้านไผ่คอย 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา 

ซ่อมแซมท่อระบายน้ํา คสล. โดยทํา
การถางปุาทําบ่อก่อสร้าง เท
คอนกรีตรองพื้น และคอนกรีตพื้น
รองท่อวางท่อระบายน้ํา คสล.ช้ัน 3 
ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 
เมตร จาํนวน 10 ท่อน ถมดินและ
หินคลุกหลังท่อ พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

100,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ระบบระบายน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ําท่วมขัง
พื้นที่ลดน้อยลง 

กองช่าง 

39 โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา คสล. 
หมู่ที่ 13 บริเวณ
บ้านนางดา  ทอง
สัมฤทธิ์ ถึงบริเวณ
บ้านนางรุณ  สระ
ทองทา 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
การระบายน้ํา 

วางท่อระบายน้ํา คสล.ช้ัน 3 ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.80 เมตร 
จํานวน 123 ท่อน พร้อมบ่อพัก 
คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.10* 
1.10 เมตร จํานวน 12 บ่อ พร้อม
ลงหินคลุกปรับระดับหลังท่อไม่น้อย
กว่า 20 ลูกบาศกแ์เเเมตรเมตร
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ ์

300,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ระบบระบายน้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ําท่วมขัง
พื้นที่ลดน้อยลง 

กองช่าง 

40 โครงการก่อสร้าง
ถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบริเวณบ้าน

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลทต์ิ
กคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
136 เมตร หนา 0.05 เมตร หรอื
รวมพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 544 

289,300 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ

กองช่าง 
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นายประทีป  
เอ่ียมสําอาง 
สะพานบา้นโคก 
หมู่ที่ 16 บ้าน
หนองโพธิ ์

ตารางเมตร ไม่มไีหล่ทาง พร้อมตี
เส้นจราจร  

สะดวก รวดเร็ว 

41 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านมาลัยแมน 
ซอยบ้านนางอไุร  
ชื่นกลิน่ธูป หมู่ที่ 
15 บ้านหนอง
พังพวย 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 
41 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
รวมพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 205 
ตารางเมตร ไม่มไีหล่ทาง พร้อม
ติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์ 

128,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

42 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้านมาลัยแมน 
ซอยบ้านนายอมร  
ศรีนวล หมู่ที่ 15 
บ้านหนองพังพวย 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 
39 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ
รวมพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 156 
ตารางเมตร ไม่มไีหล่ทาง พร้อม
ติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์ 

98,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

43 โครงการซ่อมแซม
ไหล่ทางถนนหิน
คลุกสายบริเวณ
ทางแยกถนน
มาลัยแมนถึง

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ลงหินคลุกพร้อมเกลีย่แต่งเรยีบตาม
ไหล่ทางถนนส่วนท่ีเป็นหลมุเป็นบอ่ 
ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 144 
ลกูบาศก์เมตร 

46,900 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
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บริเวณอู่จอดรถ
นายพนม  ตะโก
เมือง หมู่ที่ 15 

44 โครงการก่อสร้าง
รั้ว คสล.บริเวณที่
ทําการองค์การ
บริหารส่วนตาํบล
สระสี่มุม 

เพื่อรักษาความปลอดภัย
ปลอดภัยสถานท่ี
ราชการ 

ก่อสร้างรั้ว คสล. รวมความยาว
ทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 132 เมตรพร้อม
ติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์ 

586,000 ความปลอดภัยของ
สถานท่ีราชการ 

ความปลอดภัยของ
สถานท่ีราชการ 

กองช่าง 

45 โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ 21  
บ้านหนองคันรวก 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ก่อสร้างถนน คสล. จํานวน 2 จุด 
จุดที่ 1 สายบริเวณนางสําเนียง 
สระทองกู ถึงบ้านนายลอน  อ่อน
สด  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทาง 86 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือรวมพื้นทีผ่ิวจราจรไม่
น้อยกว่า 301 ตารางเมตร ไมม่ี
ไหล่ทาง  
จุดที่ 2 สายบริเวณบ้านนางงาม  
สระทองด้วง ถึงบ้านนายสมนึก เชื้อ
วงศ์สกุล  ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 37 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือรวมพพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 129.50 ตารางเมตร ไม่
มีไหล่ทาง พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

271,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

46 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก สาย

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต

ทําการเกรดปรับแต่งพ้ืนท่ีทางเดิม 
และลงหินคลุกพร้อมเกลีย่แต่งเรยีบ

491,500 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง

กองช่าง 
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แยกทางหลวง 
3232 (บริเวณตู้
น้ําดื่มหยอด
เหรียญ) หมู่ที่ 22 
บ้านไผท่อง 

การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ซ่อมแซมพื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 864 ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ ์

สัญจรไปมา ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

47 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก สาย
บริเวณบ่อกุ้งนาย
หนูแดง  สระทอง
มี ถึงบริเวณบ่อกุ้ง
นายจาํเนียร  เอก
ปัดชา หมู่ที่ 6 
บ้านเสืออีด่าง  
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ทําการเกรดปรับแต่งพ้ืนท่ีทางเดิม 
และลงหินคลุกพร้อมเกลีย่แต่งเรยีบ
ซ่อมแซมพื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 262..50 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

148,100 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

48 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 5 บ้านไผโ่ทน  
จํานวน 2 จุด 
จ่ายเงินสะสม ครั้ง
ที่ 1/2562 
จุดที่ 1 จาก
บริเวณบ่อกุ้งนาย
มุขพล  ชูกลิ่นหอม  
เชื่อมหมู่ที่ 24 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ทําการเกรดปรับแต่งพ้ืนท่ีทางเดิม 
และลงหินคลุกพร้อมเกลีย่แต่งเรยีบ
ซ่อมแซมพื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 495 ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ ์

290,800 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
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จุดที่ 2 จากแยก
ทางหลวงดอนเตา
อิฐ-เกาะไผ่เถื่อน 
(บริเวณบ่อกุ้งนาย
เทือง  สระทอง
แย) 

49 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก สาย
บริเวณฟาร์มนาย
พู   ล้วนโค ถึง
บริเวณบ้านนาย
ธํารงศักดิ์  เตี๊ยะ
ตาชา้ง หมู่ที่ 14 
บ้านเกาะไผ่เถื่อน 
จ่ายเงินสะสม ครั้ง
ที่ 1/2562 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ทําการเกรดปรับแต่งพ้ืนท่ีทางเดิม 
และลงหินคลุกพร้อมเกลีย่แต่งเรยีบ
ซ่อมแซมพื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ ์

88,100 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

50 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 3 บ้านไผ่คอย  
จํานวน 2 จุด 
จุดที่ 1 สาย
บริเวณบ่อกุ้งนาย
ประสิทธิ์  ผินน้อย 
ถึงบริเวณบ่อกุ้ง

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ทําการเกรดปรับแต่งพ้ืนท่ีทางเดิม 
และลงหินคลุกพร้อมเกลีย่แต่งเรยีบ
ซ่อมแซมพื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 417 ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ ์

243,100 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
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นายวาง   
สระทองยอด 
จุดที่ 2 สาย
บริเวณบ่อกุ้งนาย
ประสิทธิ์  ผินน้อย 
ถึงจรดเขตหมู่ที่ 7 
ต.บางหลวง 
จ่ายเงินสะสม ครั้ง
ที่ 1/2562 

51 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก สาย
จากสะพานทาง
หลวง 3232 ถึง
บริเวณบ่อกุ้งนาย
วาง  สระทองยอด 
หมู่ที่ 22 บ้านไผ่
ทอง จ่ายเงิน
สะสม ครั้งที่ 
1/2562 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ทําการเกรดปรับแต่งพ้ืนท่ีทางเดิม 
และลงหินคลุกพร้อมเกลีย่แต่งเรยีบ
ซ่อมแซมพื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 177 ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ ์

102,300 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

52 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 4 บ้านไผ่
สงคราม จํานวน 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ทําการเกรดปรับแต่งพ้ืนท่ีทางเดิม 
และลงหินคลุกพร้อมเกลีย่แต่งเรยีบ
ซ่อมแซมพื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ ์

256,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
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2 จุดจ่ายเงิน
สะสม ครั้งที่ 
1/2562 
จุดที่ 1 บริเวณ
ซอยศาลเจ้า 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1  
จุดที่ 2 บริเวณ
บ้านนางบังอร  
สระทองคต ถึง
บริเวณไร่นาย
ทองย้อย  ชุ่มเชื้อ 
 

53 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 1 บ้านสระ  
จํานวน 5 จุด
จ่ายเงินสะสม ครั้ง
ที่ 1/2562 
จุดที่ 1 ซอย
บริเวณบ้าน
นางสาวเตือนใจ  
สระทองขาว 
จุดที่ 2 ซอย
บริเวณบ้านนาง

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ทําการเกรดปรับแต่งพ้ืนท่ีทางเดิม 
และลงหินคลุกพร้อมเกลีย่แต่งเรยีบ
ซ่อมแซมพื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 818.10 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

453,900 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
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จันทนา  วันธงชัย 
จุดที่ 3 แยกคลอง
เจริญสุข ถึง453,
บริเวณบ่อกุ้งนาย
ระเบียบ  สระทอง
เปลี่ยน  
จุดที่ 4 แยกคลอง
เจริญสุขบริเวณบ่อ
กุ้งนางกัญญาภัทร  
วัชรเจริญชัย 
 เชื่อมหมู่ที่ 24 
จุดที่ 5 แยกทาง
หลวง 3232 ถึง
บริเวณบ่อกุ้งนาง
จารุณี  สระทอง
พลอย 

54 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 20 บ้านดอน
เล็ก 
จํานวน 2 จุด 
จ่ายเงินสะสม ครั้ง
ที่ 1/2562 
จุดที่ 1 บริเวณบ่อ

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ทําการเกรดปรับแต่งพ้ืนท่ีทางเดิม 
และลงหินคลุกพร้อมเกลีย่แต่งเรยีบ
ซ่อมแซมพื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 505.80 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

285,300 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
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กุ้งนายประสิทธิ์  
จันทลิฬา ถึง
เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 
จุดที่ 2 บริเวณ
หลังโรงสีบา้นดอน 
ถึงเชื่อมต่อ หมู่ที่ 
9 

55 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 7 บ้านหนอง
มะเกลือ จํานวน 
3 จุดจ่ายเงิน
สะสม ครั้งที่ 
1/2562 
จุดที่ 1 บริเวณบ่อ
กุ้งนายทวน  ราศรี 
ถึงบริเวณบ้านนาง
น้อย   
คํากองแก้ว 
จุดที่ 2 บริเวณบ่อ
กุ้งนางนิ่ม  สระ
ทองเคน ถึง
บริเวณบ้านนาย
แนม   

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ทําการเกรดปรับแต่งพ้ืนท่ีทางเดิม 
และลงหินคลุกพร้อมเกลีย่แต่งเรยีบ
ซ่อมแซมพื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 142.20 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

77,500 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
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สระทองน้อย 
จุดที่ 3 บริเวณบ่อ
กุ้งนายชม  สระ
ทองนวล ถึงคลอง
ชลประทาน 

56 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก สาย
จากแยกถนน
หนองมะเกลือ-
หนองฟัก ถึง
บริเวณบ้านนาย
สมบูรณ์  สระทอง
คาน หมู่ที่ 21 
บ้านหนองคันรวก 
จ่ายเงินสะสม คร้ัง
ที่ 1/2562 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ทําการเกรดปรับแต่งพ้ืนท่ีทางเดิม 
และลงหินคลุกพร้อมเกลีย่แต่งเรยีบ
ซ่อมแซมพื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 154.50 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

85,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

57 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก สาย
จากถนนลาดยาง
เลียบบ่อทราย ถึง
เชื่อมตําบลทุง่ลูก
นก หมู่ที่ 23 
บ้านหนองพงน้อย 
จ่ายเงินสะสม ครั้ง
ที่ 1/2562 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ทําการเกรดปรับแต่งพ้ืนท่ีทางเดิม 
และลงหินคลุกพร้อมเกลีย่แต่งเรยีบ
ซ่อมแซมพื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 450 ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ ์
 
 

251,800 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
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58 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก สาย
บริเวณบ่อกุ้งนาย
แอ็ด  สระทอง
พรม ถึงเชื่อม
ตําบลดอนข่อย 
หมู่ที่ 17 บ้านฝัง่
คลอง จ่ายเงิน
สะสม ครั้งที่ 
1/2562 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ทําการเกรดปรับแต่งพ้ืนท่ีทางเดิม 
และลงหินคลุกพร้อมเกลีย่แต่งเรยีบ
ซ่อมแซมพื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 484 ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ ์

263,300 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

59 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก สาย
บริเวณบ่อกุ้งนาย
ประสิทธิ์  ชวดมา 
ถึงเชื่อมต่อหมู่ 5 
หมู่ที่ 24 บ้าน
เจริญสุข จ่ายเงิน
สะสม ครั้งที่ 
1/2562 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ทําการเกรดปรับแต่งพ้ืนท่ีทางเดิม 
และลงหินคลุกพร้อมเกลีย่แต่งเรยีบ
ซ่อมแซมพื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 408 ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ ์

234,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

60 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 9 บ้านดอน
ใหญ่ จํานวน 2 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ทําการเกรดปรับแต่งพ้ืนท่ีทางเดิม 
และลงหินคลุกพร้อมเกลีย่แต่งเรยีบ
ซ่อมแซมพื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 433 ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ ์

253,900 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
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จุดจ่ายเงินสะสม 
คร้ังที่ 1/2562 
จุดที่ 1 บริเวณ
บ้านนายชชูีพ  เฮง
สุวรรณ ถึงสระน้าํ
สามประสิทธิ ์
จุดที่ 2 บริเวณ
บ้านนางสาว
ประไพ  สระทอง
เอ้ือ ถึงหลังวัด
ดอนเตาอิฐ 

61 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 8 บ้านดอนเตา
อิฐ จํานวน 2 จดุ 
จ่ายเงินสะสม ครั้ง
ที่ 1/2562 
จุดที่ 1 บริเวณ
แยกถนนดอนเตา
อิฐ-เกาะไผ่เถื่อน 
ถึงบริเวณบ่อกุ้ง
นายเสริม  สระ
ทองขาว  
จุดที่ 2 บริเวณ

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ทําการเกรดปรับแต่งพ้ืนท่ีทางเดิม 
และลงหินคลุกพร้อมเกลีย่แต่งเรยีบ
ซ่อมแซมพื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 245 ลูกบาศกเ์มตร 
พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ ์

146,900 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 
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แยกคลองประปา
นครหลวง ถึง
เชื่อมตําบล
กําแพงแสน 

62 โครงการซ่อมแซม
ถนนหินคลุก สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่19บ้านหนองพง
กลาง 
จํานวน 2 จุด
จ่ายเงินสะสม ครั้ง
ที่ 1/2562 
จุดที่ 1 บริเวณ 
รพ.สต.หนองพง
กลาง ถึงบริเวณ
นายธงทอง  นาค
นุ่ม 
จุดที่ 2 บริเวณ
แยกวัดหนองพง
นก ถึงบริเวณบ้าน
นายอั๋น  ขําซา้ย 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ทําการเกรดปรับแต่งพ้ืนท่ีทางเดิม 
และลงหินคลุกพร้อมเกลีย่แต่งเรยีบ
ซ่อมแซมพื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 205..50 ลูกบาศก์
เมตร พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสมัพันธ์ 

110,100 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

63 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหอ
ถังเหล็ก หมู่ที่ 8 
บริเวณบ้านสา

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก
ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 
เมตร พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําแบบ
จุ่ม 

343,900 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ

กองช่าง 
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นนท์  สระสงค์
จ่ายเงินสะสม ครั้ง
ที่ 1/2562 

พร้อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ ์ สะดวก รวดเร็ว 

64 โครงการก่อสร้าง
ระบบประปาหอ
ถังเหล็ก พร้อม
เจาะบ่อบาดาล  
หมู่ที่ 11 
บริเวณบ้านนาย
อนุชิต  ทิมหอม
จ่ายเงินสะสม ครั้ง
ที่ 1/2562 
 

เพื่อให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก
ขนาดความจุ 12 ลบ.ม. สูง 12 
เมตร พร้อมเจาะบ่อบาดาล พร้อม
ติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์ 

495,000 ครัวเรือนร้อยละ 80 มี
ถนนท่ีได้มาตรฐานใช้
สัญจรไปมา 

การสญัจรไปมา
และการขนส่ง
ผลผลติการเกษตร
เป็นไปด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว 

กองช่าง 

65 สบทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับท้องถิ่นหรือ
พื้นที ่

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานของกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับพื้นท่ี 

สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ระดับพื้นท่ี ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 30 

180,000 ร้อยละกจิกรรมของ
กองทุนฯ 

การดําเนินงานของ
กองทุนเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง 

สํานักปลดั 

66 สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้อายุ 

เพื่อให้ผู้สูงอายุมรีายได้
ในการดํารงชีพ 

ผู้สูงอายุ ที่ข้ึนทะเบียนภายในเขต
ตําบลสระสี่มมุ 

11,360,400 ร้อยละของผูสู้งอายุ
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้สูงอายุมรีายได้ใน
การดํารงชีพ 

สํานักปลดั 

67 สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้พิการ 

เพื่อให้ผู้พิการมรีายได้ใน
การดํารงชีพ 

ผู้พิการที่ข้ึนทะเบียนภายในเขต
ตําบล   สระสีมุ่ม 

2,100,800 ร้อยละของผู้พิการ
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้พิการมรีายได้ใน
การดํารงชีพ 

สํานักปลดั 

68 สงเคราะห์เบี้ยยัง
ชีพผู้ติดเช้ือเอดส ์

เพื่อให้ผู้ปุวยเอดส์มี
รายได้ในการดาํรงชีพ 

ผู้ปุวยเอดส์ที่ข้ึนทะเบียนภายในเขต
ตําบลสระสี่มมุ  

24,000 ร้อยละผู้ปุวยเอดส์
ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผู้ปุวยเอดส์มรีายได้
ในการดํารงชีพ 

สํานักปลดั 

69 เงินสํารองจ่าย เพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

ให้ความช่วยเหลือประชาชนเมื่อ
ประสบภัยทางธรรมชาต ิ

1,237,852 ร้อยละของ
ผู้ประสบภยัได้รับการ
ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภยัได้รับ
การช่วยเหลืออย่าง
ทันท่วงที 

กองช่าง 
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70 วัสดุวิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์

เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของโรค 

ควบคุมปูองกันการแพร่ระบาดของ
โรค 

122,000 การแพร่ของโรค
ระบาดลดลง  
ร้อยละ 80 

อัตราการแพร่
ระบาดของโรค
ลดลง 

สํานักปลดั 

71 โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภยั
จากโรคพิษสุนัขบา้ 

เพื่อควบคุมและปูองกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบา้ 77,820 สุนัขและแมวร้อยละ 
100 ได้รับการฉีด
วัคซีนควบคุมและ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า 

สามารถควบคุม
และปูองันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

สํานักปลดั 

72 ค่าสํารวจข้อมูล
สุนัขและแมว 

เพื่อดําเนินการสํารวจ
และขึ้นทะเบยีนจํานวน
สุนัขและแมวในเขตพื้นท่ี 
 

สํารวจข้อมลูสุนัขและแมวภายใน
ตําบล 

13,881 สุนัขและแมวร้อยละ 
100 ได้รับการขึ้น
ทะเบียน 

ประชากรสุนัขและ
แมวไดร้ับการ
สํารวจ 

สํานักปลดั 

73 โครงการปูองกัน
และลดอุบัติเหตุ
ทางถนน 

เพื่อลดการเกิดอุบัตเิหตุ
ทางถนนในช่วงเทศกาล
สําคัญ 

รณรงค์ปูองกันและลดการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน จํานวน 2 ครั้ง  
1.เทศกาลปีใหม ่
2.เทศกาลสงกรานต ์

58,750 ร้อยละของการเกิด
อุบัติเหต ุ

อัตราการเกิด
อุบัติเหตุทางถนน
ในพื้นที่ช่วง
เทศกาลลดลง 

สํานักปลดั 

74 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด หมู่
ที่ 8 
 

เพื่อเฝูาระวังภัยและ
ความมั่นคงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมมุมองคงที่สําหรบั
ติดตั้งภายนอกอาคาร 

295,500 ร้อยละความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ประชาชนปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

75 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด หมู่
ที่ 19 

เพื่อเฝูาระวังภัยและ
ความมั่นคงในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่าย แบบมมุมองคงที่สําหรบั
ติดตั้งภายนอกอาคาร 

295,500 ร้อยละความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ประชาชนปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองช่าง 

76 โครงการติดตั้ง
กล้องวงจรปิด 
อาคารสํานักงาน 
ลานจอดรถ และ 
ศพด. 

เพื่อรักษาความปลอดภัย
ในสถานท่ีราชการ 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด 
จํานวน 8 จุด ชนิดเครือข่าย แบบ 
8 ช่อง  จํานวน 1 เครื่อง  
กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิด
เครือข่ายแบบมมุมองคงที่ สําหรบั

184,000 ร้อยละความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

ประชาชนปลอดภัย
ในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

กองการศึกษาฯ 
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ติดตั้งภายในอาคาร จํานวน 1 ตัว 
77 โครงการจดัเวที

ประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

เพื่อให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับ
หมู่บ้าน/ตําบล และออกหน่วย
ให้บริการนอกพื้นที ่

21,632 ประชาชนร้อยละ 80 
มีส่วนร่วมในการแก้ไข้
ปัญหาของชุมชน 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

สํานักปลดั 

78 โครงการแข่งขัน
กีฬา 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ได้ออกกําลังกายโดยการ
เล่นกีฬาและห่างไกลยา
เสพติด 

ส่งเยาวชนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา
ฟุตบอล 

38,405 ร้อยละของนักเรียนท่ี
เข้าร่วมโครงการ 

นักเรียนได้ออก
กําลังกายโดยการ
เล่นกีฬา 

กองการศึกษา 

79 โครงการปกปูอง
สถาบันสําคญัของ
ชาติ 

เพื่อเทิดทูลและปกปูอง
สถาบันสําคญัของชาต ิ

จัดกิจกรรมปกปูองสถาบันสําคัญ
ของชาติ 

20,200 ร้อยละของประชาชน
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมปกปูองสถาบัน
สําคัญของชาต ิ

สํานักปลดั 

80 โครงการอนุรักษ์
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิ

เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

จัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟ้ืนฟูรัพยากร
ธรรมชาต ิ

199,700 ร้อยละของประชาชน
เข้าร่วมโครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมอนุรักษ์ฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชา
ติ 

สํานักปลดั 

81 โครงการบริหาร
จัดเก็บสิ่งปฏิกูลมลู
ฝอย 

เพื่อบริหารจดัเก็บสิ่ง
ปฏิกูลมลูฝอย 

จัดเก็บสิ่งปฏิกูลมลูฝอยภายใน
ตําบล 
 

44,682 ร้อยละของสิ่งปฏิกูลมลู
ฝอยตกค้าง 

จัดเก็บสิ่งปฏิกูลมลู
ฝอยภายในตําบล 

สํานักปลดั 

82 โครงการท้องถิ่น
ไทยรวมใจภักดิ์
รักษ์พ้ืนท่ีสีเขียว 

เพื่อดูแลรักษาธรรมการ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟู
สภาพธรรมชาต ิ

9,200 ร้อยละของผูเ้ข้าร่วม
โครงการ 

ประชาชนมีส่วน
ร่วมกิจกรรมปลูก
ต้นไมเ้พื่อฟ้ืนฟู
สภาพธรรมชาต ิ

สํานักปลดั 

83 การประเมินความ
พึงพอใจ 

เพื่อประเมินความพึง
พอใจ 

ประเมินความพึงพอใจโดย
หน่วยงานภายนอก 

18,000 ร้อยละของความพึง
พอใจ 

ประชาชนมีความ
พึงพอใจการการ
ดําเนินงานของ 
อบต. 

สํานักปลดั 
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 3.1.3 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล  เป็นหน่วยดําเนินการ (แบบ ผ.02)     

ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมายที่
ดําเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

 

ตัวช้ีวัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

หน่วยงานท่ี
ขอรับเงิน
อุดหนุน 

1. โครงการอุดหนุนอาหาร
กลางวันสําหรับนักเรยีนใน
โรงเรียน สพฐ. 

เพื่อให้เด็กนักเรยีน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวันทุก
คน 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันสําหรับ
นักเรียนในโรงเรียน 
สพฐ จํานวน 3 
โรงเรียน จาํนวน 
200 วัน 

1,812,980 นักเรียนร้อยละ 
100 ได้
รับประทานอาหาร
กลางวัน 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันนักเรียน 
จํานวน 200 วัน 

กองการศึกษา โรงเรียนวดัดอน
เตาอิฐ 
โรงเรียนวดั
ราษฎร์วราราม 
โรงเรียนบ้าน
หนองพงเล็ก 

2. โครงการพัฒนาวิชาการ
ปฐมวัย 

เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริม
ประสิทธิภาพ
ทางการศึกษา 

อุดหนุนโรงเรียน
สําหรับจ้างพ่ีเลี้ยง
เด็กปฐมวัย จํานวน 
2 คน 

144,000 
 

นักเรียนมผีล
สัมฤทธิทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น 

การเรยีนการสอนมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองการศึกษา โรงเรียนวดั
ราษฎร์วราราม 

3. โครงการจดัหาครูผูส้อนและ 
บุคลากรเสริมเพื่อการพัฒนา
โรงเรียน 

เพื่อจัดจ้างครผูู้สอน
และบุคลากร
ส่งเสริมการจัด
การศึกษาให้
เพียงพอกับความ
ต้องการ 

อุดหนุนโรงเรียน
สําหรับจ้างครูผูส้อน 
จํานวน 1 คน 

144,000 นักเรียนมผีล
สัมฤทธิทางการ
เรียนเพิ่มขึ้น 

การเรยีนการสอนมี
ประสิทธิภาพมาก
ยิ่งข้ึน 

กองการศึกษา โรงเรียนบ้าน
หนองพงเล็ก 

4 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเดจ็ย่าต้านภัย
มะเร็งเต้านม 

เพื่อให้กลุ่มสตรี
ปลอดภัยจาก
โรคมะเร็งเต้านม 

อุดหนุนคณะคณะ
การหมู่บ้าน 

120,000 กลุ่มสตรีที่มีอายุ 
30 ปีข้ึนไปร้อยละ 
70มีความรู้เกี่ยวกับ

กลุ่มสตรีปลอดภยั
จากโรคมะเร็ง 

สํานักปลดั คณะกกรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
1-24 
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มะเร็งเต้านม 
 

5 โครงการควบคมุการขาดสาร
ไอโอดีนของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมาร ี

เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพอนามัย
สมบูรณ์แข็งแรง 
ได้รับสารไอโอดีน
ครบถ้วน 

อุดหนุนคณะคณะ
การหมู่บ้าน 

120,000 เด็กอายุ 0-6 ปี 
ร้อยละ 80มี
พัฒนาการที่สมวัย 

เด็กมีพัฒนาการ
สมวัย 

สํานักปลดั คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
1-24 

6 โครงการส่งเสริมโภชนาการ
และสุขภาพอนามัยแม่และ
เด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาสยามบรมราช
กุมาร ี

เพื่อส่งเสริม
โภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่
และเด็ก 

อุดหนุนคณะคณะ
การหมู่บ้าน 

120,000 กลุ่มแม่และเด็กร้อย
ละ 80 มสีุขภาพ
อนามัยที่ด ี

กลุ่มแม่และเด็กมี
สุขภาพอนามัยทีด่ ี

สํานักปลดั คณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 
1-24 

7 โครงการขับเคลื่อนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
อําเภอกําแพงแสน 

เพื่อขับเคลื่อนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
อําเภอกําแพงแสน 

อุดหนุน อบต.
กําแพงแสน 

10,000 ขับเคลื่อนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
อําเภอกําแพงแสน 

ขับเคลื่อนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชนของ
อําเภอกําแพงแสน 

สํานักปลดั อบต.
กําแพงแสน 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  : องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม หน้า 56 
 
 

    
        3.1.4 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมขอประสานโครงการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด (แบบ ผ.03) 
 
ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่

ดําเนินการจริง 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

1 โครงการปรับปรุง
ถนนลาดยางแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีต สายบ้าน
หนองพงกลาง หมู่ที่ 19 
,10 ตําบลสระสี่มุม 
เชื่อมต่อ ตําบลทุ่งบัว  

เพ่ือให้การสัญจรไปมา 
และการขนส่งผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

ขนาดพ้ืนที่ไม่น้อย
กว่า 24,005 
ตารางเมตร 

9,953,000 ครัวเรือนร้อยละ 
80 มีถนนที่ได้
มาตรฐานใช้สัญจร 

การสัญจรไปมา และ
ขนส่งผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

อบจ.นครปฐม 

รวม 9,953,000  
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    3.1.6 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัด....... (แบบ ผ.05) 
 
ลําดับ โครงการพัฒนา วัตถุประสงค์ เปูาหมายที่

ดําเนินการจริง 
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณท่ี
ดําเนินการจริง 

 

ตัวชี้วัด (KPI) ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

 

1. โครงการขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 
บ้านหนองพงกลาง  

เพ่ือให้ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภคบริโภค
อย่างเพียงพอและ
ทั่วถึง 

ขยายเขตระบบ
ประปาหมู่บ้าน 

1,502,999 ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค
อย่างเพียงพอ 

ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน 

กองช่าง 

รวม 1,502,999  
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    3.1.8 ผลของการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติที่องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมดําเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08) 
 
ลําดับ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค ์ เปูาหมายที่ดาํเนินการ

จริง (ผลผลติของ
ครุภณัฑ์) 

งบประมาณที่
ดําเนินการจริง 

 

ผลที่ได้รับจริง หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 
1. แผนงานบริหารงาน

ทั่วไป 
ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

เก้าอี้ทํางานแบบบุนวม 
หมุนได้ 360 องศา 
ขนาดกว้าง 51 ซม.*ลึก 
50 ซม.*สูง 96 ซม. 
จํานวน 1 ตัว 

1,600 เก้าอี้ทํางาน 1 ตัว สํานักปลดั 

2. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

โซฟาแบบ 3 ท่ีนั่ง 
ขนาดกว้าง 185 ซม.*
สูง 79 ซม.*ลึก 80 
ซม. จํานวน 1 ตัว แบบ 
1 ท่ีนั่ง ขนาดกว้าง 85 
ซม.*สูง 79 ซม.*ลึก 
80 ซม. จํานวน 2 ตัว 
พร้อมโตะ๊กลาง 

6,400 โต๊ะรับแขก 1 ชุด สํานักปลดั 

3. 
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์งาน
บ้านงานครัว 
 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

รถตัดหญ้าแบบเข็น  13,000 
 

รถตัดหญ้าแบบเข็น 1 คัน สํานักปลดั 
 

4. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
 

เครื่องปรับอากาศแบบ
แยกส่วน ชนิดแขวน 
ขนาด 26,000 บีทีย ู

36,200 เครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน ชนิดแขวน ขนาด 
26,000 บีทียู 1 เครื่อง 

สํานักปลดั 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  : องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม หน้า 59 
 
 

5. แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ ์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  11,000 เหล็กแบบ 2 บาน จํานวน 
2 ตู ้

กองคลัง 
 

6 
 

แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 
 

ค่าครุภณัฑ ์
 

ครุภณัฑ์
สํานักงาน 

เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน 

เก้าอี้ทํางานแบบบุนวม 
หมุนได้ 360 องศา 
ขนาดกว้าง 51 ซม.*ลึก 
50 ซม.*สูง 96 ซม. 
จํานวน 1 ตัว 

1,600 เก้าอี้ทํางานแบบบุนวม 
จํานวน 1 ตัว 

กองคลัง 
 

    



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มมุ   หน้า 60 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ระหว่างเดือนตลุาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) 
 

 
 

ส่วนที่ 3   
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 

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

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่   
19 ตุลาคม 2561 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

20 19 19 

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

รวมคะแนน  100 95 95 
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  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 

20    

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้ง
ของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  
ลักษณะของแหล่งน้ํา ลักษณะของไม้/ปุาไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2  มีรายละเอียดข้อมูลด้าน
กายภาพครบถ้วนสมบรูณ ์

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจํานวน
ประชากร  และ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจํ า นวน
ประชากร ฯลฯ 

2 2  มีรายละเอียดของข้อมูล
ครบถ้วนสมบรูณ ์

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2  มีรายละเอียดของข้อมูล
ครบถ้วนสมบรูณ ์

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟูา การ
ประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2  มีรายละเอียดของข้อมูล
ครบถ้วนสมบรูณ ์

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

2 2  มีรายละเอียดของข้อมูล
ครบถ้วนสมบรูณ ์

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

2 2  มีรายละเอียดของข้อมูล
ครบถ้วนสมบรูณ ์
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

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

2 2  อบต.นําข้อมูลจาก จพฐ.มา
เป็นแนวทางในการจัดทํา
โครงการพัฒนา 

1.8 การสํารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล 
จปฐ. 

2 2  มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนา 

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ 
วิธีการ และการดําเนินการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมทํา 
ร่ วมตั ดสิน ใจ  ร่ วมตรวจสอบ ร่ วมรั บ
ประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสําหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 

3 3  มีการจัดประชาชมท้องถิ่น
ระดับหมู่บ้าน/ตําบล  

รวม 20 19   
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 2.1 การวิ เ คราะห์ที่ ค รอบคลุมความ

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

2 2  อบต. ให้ความสําคญักับการ
เชื่อมโยงนโยบายระดับชาติ 
และทิศทางการพัฒนาสู่การ
จัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา 
เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผัง
เมืองเฉพาะและการบังคับใช้ ผลของการ
บังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนา
ท้องถิน่ 

1 0  อบต.นําข้อมูลจาก จพฐ.มา
เป็นแนวทางในการจัดทํา
โครงการพัฒนา 

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

2 2  อบต.นําข้อมูลจาก จพฐ.มา
เป็นแนวทางในการจัดทํา
โครงการพัฒนา 

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

2 2  อบต.นําข้อมูลจาก จพฐ.มา
เป็นแนวทางในการจัดทํา
โครงการพัฒนา 

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

2 2  อบต.นําข้อมูลจาก จพฐ.มา
เป็นแนวทางในการจัดทํา
โครงการพัฒนา 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

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

2 2  อบต.ได้นําผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตัวช้ีวัดมา
ประกอบการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อม  

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการนําเสนอปัญหา 
ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการ
แก้ไขปัญหา การกําหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

2 2  มีการจัดทําประชาคม
รับทราบปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืน
และมีการจัดลําดับ
ความสําคญัแล้วมาดําเนิน
โครงการ 

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

2 2  มีการสรุปผลการดําเนินงาน
และการเบิกจ่ายงบประมาณ
การประเมินผลการทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

2.9 ผลที่ ได้ รับจากการดํ า เนินงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 เช่น ผล
ที่ได้รับ/ผลที่สําคัญ ผลกระทบ และสรุป
ปัญหาอุปสรรคการดําเนินงานท่ีผ่านมาและแนว
ทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 

1 1  มีการสรุปผลจากการ
ดําเนินงานท่ีผ่านมาและมี
แนวทางแก้ไข 

รวม 15 14   
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  1.4 ยุทธศาสตร์ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ตําบลสระสี่มุม 
สอดคล้อ งกั บสภาพสั งคม  เศรษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสระสี่มุม และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ    แล ะ 
Thailand 4.0 

10 9  มีความเชื่อมโยงกันอย่าง
ชัดเจนในการนํามาเป็น
แนวทางกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี
ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการ
พัฒนา 

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

10 10  มีความเชื่อมโยงกันอย่าง
ชัดเจนในการนํามาเป็น
แนวทางกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี
ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการ
พัฒนา 

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

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

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่
องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมต้องการ
จะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 
สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพที่ เป็น
ลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วน
ตําบลสระสี่มุม และสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

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

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องทําตามอํานาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสระสี่มุมที่จะนําไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัด เจนในสิ่ งที่ จ ะดํ า เนินการ ให้ บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

5 4  มีวิธีการนําไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์โดยเป็นไปตาม
อํานาจหน้าที ่

3.6 เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เปูาประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4  มีเปูาประสงค์ที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสระสี่มุม  ซึ่ ง เกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสู่ผลสําเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

5 5  มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์
เพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์ ของ
ตําบลสระสี่มมุ 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กําหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเปูาประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสระสี่มุมที่มีความชัดเจน 
นําไปสู่การจัดทําโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5   
มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
นําไปสู่การจัดทําโครงการ
พัฒนา 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

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

5 5  มีความเชื่อมโยงกันอย่าง
ชัดเจนในการนํามาเป็น
แนวทางกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งการกําหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี
ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการ
พัฒนา 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือ
เป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอัน
เดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อ
นําไปสู่การจัดทําโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5 4  มีโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นครบถ้วน 
และถูกต้อง 

รวม 65 61   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มมุ   หน้า 68 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ระหว่างเดือนตลุาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) 
 

 
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น 

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ครั้งที่ 1/2561   เมื่อวันที่ 19 
ตุลาคม 2561 เป็นดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9  
2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       

เชิงปริมาณ  
10 9  

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       
เชิงคุณภาพ  

10 9  

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา   10 10  
5 โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 60   
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 5  
 5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 5  
 5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4  

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

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
5 5  

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

ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ  
5 5  

 5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของ
โครงการ)   

5 4  

 5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5 5  
 5.11 มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
5 5  

 5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์  5 5  
รวมคะแนน  100 95  

 
  1 
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  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

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

10 9 90 การติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีการ   
วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ในระดับหมู่บ้าน
และทั้งในเขต อบต.  

รวม 10 9 90  

   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
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  2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
นํามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จํานวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเปูาหมาย
เอาไว้หรือไม่จํานวนที่ดําเนินการจริงตามที่
ได้กําหนดไว้เท่าไหร่ จํานวนที่ไม่สามารถ
ดําเนินการได้มีจํานวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ไ ด้ ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ 
(Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อํานาจหน้าที่ท่ีได้กําหนดไว้ 
 

10 8 80 มีการประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงปริมาณ 

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

   มีการวิเคราะหผ์ลกระทบ 

รวม 10 8 80  
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  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3 . 1  ก า ร ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคต่ าง  ๆ  มาใ ช้ เพื่ อวั ดว่ าภารกิ จ 
โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ที่ดําเนินการ
ในพื้นที่นั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอํานาจ
หน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ 
สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การดําเนินการต่าง ๆ  
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 
ซึ่ ง เ ป็ น ไ ป ต า ม ห ลั ก ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล 
(Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่
บรรลุวั ตถุประสงค์และเปู าหมายของ
แผ น กา ร ปฏิ บั ติ ร า ชกา ร ต า ม ที่ ไ ด้ รั บ
งบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 9 90 การประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่กระทบ 
( Impact)  โครงการที่ดํ า เนินการในเ ชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

   การวิเคราะหผ์ลกระทบ 

รวม 10 9 90  
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  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้าน
ต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มมุในมิติต่าง 
ๆ จนนําไปสู่การจดัทําโครงการพฒันา
ท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand  Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบรูณาการ 
(Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 

10 9  มีการวิเคราะห์ปจัจัยภายใน
และภายนอกที่มีผลต่อ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

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

10 9  มีโครงการแกไ้ขความ
ยากจนโดยยึกหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

รวม 20 18   
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 65    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตําบลสระสี่มุมและดําเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนตําบลสระสี่มุมที่กําหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 5  มีการกําหนดวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนเพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์
ของหน่วยงาน 

5.2 กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มีวัตถุประสงค์ ชัดเจน (clear objective) 
โครงการต้องกําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดําเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5  มีการกําหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ
พัฒนา 

5.3 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่อยากให้ เกิดขึ้นในอนาคตเป็น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเปูาหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจํานวนเท่าไร  กลุ่มเปูาหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเปูาหมาย  
พื้นที่ดําเนินงาน และระยะเวลาดําเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทําที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คื อกลุ่ ม เปู าหมายของ โครงการ  หาก
กลุ่มเปูาหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่ า ใครคื อกลุ่ ม เปู าหมายหลัก  ใครคื อ
กลุ่มเปูาหมายรอง 

5 4  มีเปูาหมายชัดเจนใน
ประมาณการค่าใช้จ่ายของ
โครงการพัฒนา 
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 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ (1) ความมั่นคง (2) 
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) 
การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) 
การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่า
เทียมกันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน 

5 5  การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ความสําคัญกับ
การเช่ือมโยงนโยบาย
ระดับชาติ และทิศทางการ
พัฒนาสู่การจดัทํา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

5.5 เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย 
(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) 
ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึด
เปูาหมายอนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึด
หลักการนําไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่
เป็นเปูาหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน
และการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้
สูง (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและ
การปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ําทางสังคม 
(4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความ
เป็นเมือง (5) การสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิ จและสั งคมอย่ าง เป็ นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

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

5 5  การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ความสําคัญกับ
การเช่ือมโยงนโยบาย
ระดับชาติ และทิศทางการ
พัฒนาสู่การจดัทํา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับ
ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาจังหวัดที่ได้
กําหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 
ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึ่งออกจาก
กันได้ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กําหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

5 5  การจัดทําแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ความสําคัญกับ
การเช่ือมโยงนโยบาย
ระดับชาติ และทิศทางการ
พัฒนา และยุทธศาสตร์
จังหวัด สู่การจดัทํา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
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 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ดําเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนดําเนินการเองหรือร่วม
ดําเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ํา) (LSEP) 

5 4   

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคํานึงถึง
หลักสําคัญ 5 ประการในการจัดทําโครงการ
ได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความ
ยุติธรรม (Equity) (5) ความโปร่งใส 
(Transparency) 

5 4  งบประมาณ 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้
สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลัก
วิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคา
กลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการกําหนด
ราคาและตรวจสอบได้ ในเ ชิงประจักษ์               
มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ํา
กว่าร้อยละห้าของการนําไปตั้งงบประมาณ
รายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม 
หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่น ๆ 

5 5   
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 5.11 มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
มีก ารกําหนดดัชนี ชี ้วัด ผล งาน  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การกําหนดความพึงพอใจ 
การกําหนดร้อยละ การกําหนดอันเกิดจากผล
ของ วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์ ที่ เ กิ ด ที่ สิ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ           
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5  มีการกําหนดตัวช้ีวัด
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ชัดเจน 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ดําเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม า ก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เ ขี ย น
วัตถุประสงค์ควรคํานึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมีความ เฉพาะ เจาะจง  ในการ
ดํ า เนินงานตามโครงการ (2 )  วัดและ
ประเมินผลระดับของความสําเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการดําเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5  ผลที่ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่กําหนด 

รวม 65    
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3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (วันท่ี 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 
2562) 
  3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่ 1 - 24 
 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย  136  

- หญิง  104  
2 อายุ    
 - 15-25 ปี  2  

- 26-30 ปี  35  
- 31-40 ปี  49  
- 41-50 ปี  47  
- 51-60 ปี  57  
- 61-70 ปี  36  
- 71 ปีขึ้นไป  14  

3 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน/ชุมชน    
 - น้อยกว่า 5 ป ี    

- 5-10 ปี  8  
- 11-20 ปี  28  
- 21-30 ปี  142  
- มากกว่า 30 ป ี  62  

4 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษาตอนตน้ (หรืออ่านออก

เขียนได้) 
 95  

- มัธยมศึกษาตอนต้น  72  
- มัธยมศึกษาตอนปลาย  33  
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  10  
- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)  5  
- ปริญญาตร ี  25  

   สูงกว่าปริญญาตร ี    
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง หมู่ที่ 1 – 24 
ต าบลสระสี่มมุ 

 

จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

5 ตําแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บา้น/ชุมชน    
 - ประชาชน    

- สมาชิกสภาท้องถิ่น  42  
- กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
สารวัตรกํานัน แพทย์ประจําตําบล 

 24  

- ประธานชุมชน กรรมการหมู่บา้น  43  
- ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน  5  
- อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมู่บ้าน
(อสม.)  

 48  

- สมาชิกอาสาปูองกันภัยฝาุยพลเรือน           
(อปพร.)  

 6  

- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน
อาชีพ 

 12  

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์   6  
- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น อาสาพัฒนา
ชุมชน อาสาสมัครประชาสงเคราะห์ 
เยาวชน หมอดิน กลุ่มพลังทางสังคมอื่นๆ  

 6  

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ  24  
- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือชมรม
หรือตัวแทนทางธุรกิจ/การค้า/การลงทุน
อุตสาหกรรม/การท่องเที่ยว  

 24  

- สื่อมวลชน  --  
- ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานสภา
อุตสาหกรรมจังหวัด 

 -  

- องค์กร/หน่วยงานอื่น ๆ  -  
 รวม 240  
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 3.3  แผนงานที่ด าเนินการ 
    3.3.1 แผนงานการศึกษา 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

1 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบรหิาร
การศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน ศพด.) 

อาหารกลางวันสําหรับ 
ศพด. จํานวน 245 วัน 

อาหารกลางวันสําหรับ 
ศพด. จํานวน 245 
วัน 

400,000 367,420 100 91.86 

2 ค่าอาหารเสริม (นม) สาํหรับนักเรียนใน
โรงเรียน (สพฐ.) 

อาหารเสริม (นม) 
สําหรับนักเรียนใน
โรงเรียน สพฐ. จํานวน 
260 วัน 
 

อาหารเสริม (นม) 
สําหรับนักเรียนใน
โรงเรียน สพฐ. 

900,000 776,392.56 100 86.27 

3 ค่าอาหารเสริม (นม) สาํหรับ ศพด.  อาหารเสริม (นม) 
สําหรับนักเรียนใน ศพด.
จํานวน 2 แห่ง 260 
วัน 
 

อาหารเสริม (นม) 
สําหรับนักเรียนใน 
ศพด.จํานวน 2 แห่ง 

160,000 126,262.18 100 78.91 

4 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบรหิาร
การศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนราย
หัว) ศพด.สระสี่มุม 

จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา  
และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 
 

จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา  
และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 

60,000 57,800 100 96.33 
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5 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบรหิาร
การศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอนราย
หัว) ศพด.บ้านเสืออีด่าง 

จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา  
และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 

จัดหาสื่อการเรียนการ
สอน วัสดุการศึกษา  
และเครื่องเล่น
พัฒนาการเด็ก 

70,000 68,000 100 97.14 

6 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบรหิาร
การศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศพด.บ้านเสือ 
อีด่าง 

ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน  ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน  
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

30,000 27,120 100 90.40 

7 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบรหิาร
การศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศพด.สระสี่มุม 

ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน  ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน  
ค่ากิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน 

20,000 19,210 100 96.05 

8 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปฐมวัย
ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา 

ก่อสร้างสนามเด็กเล่น
สร้างปัญญา 

50,000 32,509 100 65.02 

9 โครงการจัดงานวันเด็ก จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
ให้กับเด็กภายในตําบล
สระสี่มุม 

จัดกิจกรรมงานวันเด็ก
ให้กับเด็กภายในตําบล
สระสี่มุม 

100,000 0.00 100 100 

10 โครงการอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
สําหรับนักเรียนโรงเรียน สังกัด สพฐ 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันสําหรับนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.  
จํานวน 200 วัน 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันสําหรับ
นักเรียนในโรงเรียน
สังกัด สพฐ.  จํานวน 
200 วัน 
 

2,000,000 1,812,980 100 90.65 
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11 อุดหนุนโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม ตามโครงการพัฒนาการ
วิชาการปฐมวัย 

ตามโครงการ
พัฒนาการวิชาการ
ปฐมวัย 

144,000 144,000 100 100 

12 อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองพงเล็ก ตามโครงการจัดหา
ครูผู้สอนและบุคลากร
เสริมเพื่อการพัฒนา
โรงเรียน 

ตามโครงการจัดหา
ครูผู้สอนและบุคลากร
เสริมเพื่อการพัฒนา
โรงเรียน 

144,000 144,000 100 100 

รวม 4,078,000 3,575,693.74 100 87.68 
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    3.3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

1 โครงการจัดงานวันสําคัญ/พิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธ ี

จัดงานวันสาํคัญ เชน่วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
วันปิยะมหาราช 

จัดงานวันสาํคัญ เชน่
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วนัปยิะ
มหาราช 

150,000 48,460 100 32.31 

2 โครงการสืบสานประเพณีไททรงดํา จัดงานประเพณีไทดํา 
 ปีละ 1 คร้ัง 

จัดงานประเพณีไทดํา 
ปีละ 1 คร้ัง 

150,000 150,000 100 100 

3 โครงการแห่เทียนจํานาํพรรษา จัดงานแห่เทียนจํานํา
พรรษา 

จัดกิจกรรมแห่เทียน
เข้าพรรษาปีละ 1 คร้ัง 

10,000 0.00 100 100 

4 โครงการวันสงกรานต์และจัดงานวัน
ผู้สูงอาย ุ

จัดงานวันผูสู้งอาย ุ
ปีละ 1 คร้ัง 

จัดงานวันผูสู้งอาย ุ
ปีละ 1 คร้ัง 

50,000 50,000 100 100 

รวม 360,000 248,460 100 69.02 
 
   
 
 
 
   



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มมุ   หน้า 85 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ระหว่างเดือนตลุาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) 
 

 
3.3.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

1 โครงการก่อสร้างอ่างลา้งหนา้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านเสืออีด่าง 

ก่อสร้างอ่างล้างหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เสืออีด่าง ขนาดความ
ยาว 5.00 เมตร สูง 
0.62 เมตร กว้าง 0.55 
เมตร 

ก่อสร้างอ่างล้างหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เสืออีด่าง ขนาดความ
ยาว 5.00 เมตร สูง 
0.62 เมตร กว้าง 0.55 
เมตร 

55,000 55,000 100 100 

2 โครงการก่อสร้างอ่างลา้งหนา้ ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลสระสี่มุม 

ก่อสร้างอ่างล้างหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เสืออีด่าง ขนาดความ
ยาว 5.00 เมตร สูง 
0.62 เมตร กว้าง 0.55 
เมตร 

ก่อสร้างอ่างล้างหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เสืออีด่าง ขนาดความ
ยาว 5.00 เมตร สูง 
0.62 เมตร กว้าง 0.55 
เมตร 

55,000 55,000 100 100 

3 โครงการต่อเติมกันสาดศูนยพ์ัฒนาเด็ก
เล็กบ้านเสืออีด่าง 

ต่อเติมกันสาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีดา่ง 
เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 74 
ตารางเมตร 
 

ต่อเติมกันสาดศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านอีดา่ง 
เนื้อที่ไม่น้อยกว่า 74 
ตารางเมตร 

58,000 58,000 100 100 
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4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายต่อจากของเดิม ถึง บริเวณ
กลางนานายเหว่า ลา่บา้นหลวง  
บ้านหนองระแหง หมู่ที่ 10 

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร 
ระยะทางยาว 119 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 476 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง ติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์ 
ระหว่างการดําเนนิการ 
1 ปูายและหลังการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 
ปูาย  

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
กว้าง 4.00 เมตร
ระยะทางยาว 119 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 476 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง ติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์ ก่อน
ดําเนินการ 1 ปูายและ
หลังการก่อสร้าง 1 ปูาย  

299,100 299,000 100 100 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายภายในหมู่บา้นมาลัยแมน 
ซอยบ้านนางอไุร ชื่นกลิน่ธปู บา้น
หนองพังพวย หมู่ที่ 15 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 41 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 205 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง ติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์ 
ระหว่างการดําเนนิการ 
1 ปูายและหลังการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 
ปูาย  
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 5.00 
เมตร ระยะทางยาว 41 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 205 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง ติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์ 
ระหว่างการดําเนนิการ 
1 ปูายและหลังการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ 1 
ปูาย  

128,000 128,000 100 100 
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6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กสายในหมู่บ้านมาลัยแมน ซอยบ้าน
นายอมร ศรีนวล บ้านหนองพังพวย  
หมู่ที่ 15 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว  39 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 156 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง ติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์
ระหว่างดําเนนิการ 1 
ปูาย 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว  39 
เมตร หนา 0.15 เมตร 
หรือรวมพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 156 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง ติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์
ระหว่างดําเนนิการ 1 
ปูาย  

98,000 98,000 100 100 

7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สาย (ต่อจากของเดิม) 
บริเวณบ้านนายสมพงษ์ สระทองเคน 
ถึง บริเวณบ่อกุ้งนางชม ชวดมา  
บ้านเจริญสุข หมู่ที่ 24 

ก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 166 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 664 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร ติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้าง ในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย 

ก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 166 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 664 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร ติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้าง ในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย 

300,000 300,000 100 100 

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบริเวณต้นกร่าง ถึง 
บ่อกุ้งนายแก้ว สระทองเวียน บา้นโคก  
หมู่ที่ 2 

ก่อสร้างถนนกว้าง 6.00 
เมตร ยายว 110 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่

ก่อสร้างถนนกว้าง 6.00 
เมตร ยาว 110 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่

294,000 294,000 100 100 
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น้อยกว่า 660 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร ติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย 

น้อยกว่า 660 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร ติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย 

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฟลัท ์
ติกคอนกรีต สายบริเวณบ่อกุ้งนายบัว 
สระทองลี ถึงบริเวณบ่อกุ้งนายวัชระ 
สระทองเคน บา้นหนองมะเกลอื หมู่ 7 

ก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 134 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 670 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร ติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาน
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1ปาูย 
 
 

ก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 
เมตร ยาว 134 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 670 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร ติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาน
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1ปาูย 

300,000 300,000 100 100 
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10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบริเวณบ่อกุ้ง 
นายสาํรวย อ่อนดี บา้นฝั่งคลอง  
หมู่ที่ 17 

ก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 166 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 664 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร ติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาน
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1ปาูย 

ก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 166 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 664 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร ติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาน
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1ปาูย 

300,000 300,000 100 100 

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบริเวณบา้นนายจํารัส 
มูลทองน้อย ถึงบริเวณบา้นนายวิรัตน์ 
จันทลิฬา บา้นดอนเล็ก หมู่ที่ 20 

ก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 166 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 664 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร ติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาน
ภายหลังการก่อสร้าง

ก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 166 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 664 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร ติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาน
ภายหลังการก่อสร้าง

300,000 300,000 100 100 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มมุ   หน้า 90 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ระหว่างเดือนตลุาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) 
 

แล้วเสร็จ จํานวน 1ปาูย แล้วเสร็จ จํานวน 1ปาูย 
12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์

ติกคอนกรีต สายบริเวณบา้นนายวรวุฒิ 
สระทองอยู่ ถึงบริเวณหลังโรงสรีุ่งวานชิ 
บ้านดอนใหญ่ หมู่ที่ 9 

ก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 166 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 664 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร ติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาน
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1ปาูย 

ก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 166 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 664 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร ติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาน
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1ปาูย 

300,000 300,000 100 100 

13 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบริเวณไร่นายธณัช 
ปิ่นรโรจน์ ถึงบริเวณบ่อกุ้ง 
นายวิทยา สร้อยสุมาลี  
บ้านหนองพงน้อย หมู่ที่ 23 

ก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 166 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 664 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร ติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาย

ก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 166 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 664 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร ติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาย

300,000 300,000 100 100 
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ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1ปาูย 

ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1ปาูย 
 

14 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายไผโ่ทน(ต่อจาก
ของเดิม)ถึงบริเวณบ่อกุ้งนางอุไร  
สระทองอ้อย บ้านไผโ่ทน หมู่ที่ 5 

ก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 331 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,324 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร ติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาน
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1ปาูย 

ก่อสร้างถนนกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 331 เมตร 
หนา 0.05 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 1,324 ตาราง
เมตร ไม่มีไหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร ติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาน
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1ปาูย 

599,700 599,700 100 100 

15 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด
แน่น สายทางแยกทางรถไฟ ถึงบริเวณ
บ้านนายบุญธรรม แผนสทา้น  
บ้านหนองพงใหญ่ หมู่ที่ 11 

ลงหินคลุกพร้อมบดอัด
แน่น กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,060 เมตร หนา 
0.10 เมตร พร้อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง

ลงหินคลุกพร้อมบดอัด
แน่น กว้าง 5.00 เมตร 
ยาว 1,060 เมตร หนา 
0.10 เมตร พร้อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง

300,000 270,100 100 90.03 
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แล้วเสร็จ จํานวน 1 
ปูาย 

แล้วเสร็จ จํานวน 1 
ปูาย 

16 โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.บริเวณที่ทํา
การองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
หมู่ที่ 6  

ก่อสร้างรั้ว คสล.บริเวณ
ที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลสระสี่มุม รวม
ความยาวทัง้สิน้ไมน่้อย
กว่า 132 เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1 
ปูาย 

ก่อสร้างรั้ว คสล.บริเวณ
ที่ทําการองค์การบริหาร
ส่วนตาํบลสระสี่มุม รวม
ความยาวทัง้สิน้ไมน่้อย
กว่า 132 เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1 
ปูาย 

586,000 586,000 100 100 

17 โครงการก่อสรา้งรั้วกันเด็กออก ศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ตําบลสระสี่มุม 

ก่อสร้างรั้วกันเด็กออก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลสระสี่มุม แบบถอด
เก็บได้ ขนาดกวา้ง ความ
ยาว 18 เมตร สูง 80 
เซ็นติเมตร  

ก่อสร้างรั้วกันเด็กออก 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วน
ตําบลสระสี่มุม แบบถอด
เก็บได้ ขนาดกวา้ง ความ
ยาว 18 เมตร สูง 80 
เซ็นติเมตร 

21,800 21,800 100 100 

18 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 
13 บริเวณบ้านนางดา  ทองสัมฤทธิ์ 
ถึงบริเวณบ้านนางรุณ  สระทองทา 

วางท่อระบายน้ํา คสล.ช้ัน 
3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80 เมตร จํานวน 123 

วางท่อระบายน้ํา คสล.ช้ัน 
3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80 เมตร จํานวน 123 

300,000 300,000 100 100 
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ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.10* 1.10 เมตร 
จํานวน 12 บ่อ พร้อมลง
หินคลุกปรับระดับหลังท่อ
ไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์
แเเเมตรเมตรพร้อมตดิตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์ 

ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.10* 1.10 เมตร 
จํานวน 12 บ่อ พร้อมลง
หินคลุกปรับระดับหลังท่อ
ไม่น้อยกว่า 20 ลูกบาศก์
แเเเมตรเมตรพร้อมตดิตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ์ 

19 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
ภายในหมู่บ้าน จํานวน 3 สาย  
บ้านเกาะไผ่เถื่อน หมู่ที่ 14 

ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย
แต่งเรียบตามเส้นทาง
ส่วนที่เปน็หลุมเป็นบ่อ 
จํานวน 3 สาย 
สายที่ 1 สายจากแยก
ทางหลวงแผ่นดนิ 
เชื่อมต่อตําบลไผ่หูช้าง 
อําเภอบางเลน 
สายที่ 2 สายจากแยก
ทางหลวงชนบท 
เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตําบล
สระสี่มุม 
สายที่ 3 สายจากแยก
ทางหลวงชนบท 
เชื่อมต่อตําบลดอนข่อย 
รวมปริมาตรหินคลุก
ทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 920 
ลูกบาศก์เมตร พร้อม

ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย
แต่งเรียบตามเส้นทาง
ส่วนที่เปน็หลุมเป็นบ่อ 
จํานวน 3 สาย 
สายที่ 1 สายจากแยก
ทางหลวงแผ่นดนิ 
เชื่อมต่อตําบลไผ่หูช้าง 
อําเภอบางเลน 
สายที่ 2 สายจากแยก
ทางหลวงชนบท 
เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 ตําบล
สระสี่มุม 
สายที่ 3 สายจากแยก
ทางหลวงชนบท 
เชื่อมต่อตําบลดอนข่อย 
รวมปริมาตรหินคลุก
ทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 920 
ลูกบาศก์เมตร พร้อม

300,000 300,000 100 100 
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ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1 
ปูาย 

ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1 
ปูาย 

20 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก  
สายภายในหมู่บ้าน บา้นเสืออีดา่ง 
จํานวน 4 สายทาง หมู่ที่ 6 

ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย
แต่งเรียบตามเส้นทาง
ส่วนที่เปน็หลุมเป็นบ่อ 
สายที่ 1 บริเวณบ้าน
นายสมศักดิ์ สระ
ทองขาว ถึงบริเวณบา้น
นายสง่ ทรัพย์ธนานันท์ 
ปริมาตรหินคลุก ไมน่้อย
กว่า 90 ลูกบาศก์เมตร  
สายที่ 2 บริเวณบ่อกุ้ง
นายสุกิจ สระทองแก่น 
ถึงบริเวณประตูน้าํ
ชลประทาน ปริมาตรหิน
คลุก ไม่น้อยกว่า 120 
ลูกบาศก์เมตร 
สายที่ 3 จากคลองเจริญ
สุข ถึงบริเวณบ่อกุ้งนาย

ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย
แต่งเรียบตามเส้นทาง
ส่วนที่เปน็หลุมเป็นบ่อ 
สายที่ 1 บริเวณบ้าน
นายสมศักดิ์ สระ
ทองขาว ถึงบริเวณบา้น
นายสง่ ทรัพย์ธนานันท์ 
ปริมาตรหินคลุก ไมน่้อย
กว่า 90 ลูกบาศก์เมตร  
สายที่ 2 บริเวณบ่อกุ้ง
นายสุกิจ สระทองแก่น 
ถึงบริเวณประตูน้าํ
ชลประทาน ปริมาตรหิน
คลุก ไม่น้อยกว่า 120 
ลูกบาศก์เมตร 
สายที่ 3 จากคลองเจริญ
สุข ถึงบริเวณบ่อกุ้งนาย

188,900 188,900 100 100 
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สุนัย เผ่านิ่ม ปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 285 
ลูกบาศก์เมตร  
สายที่ 4 จากคลองส่งน้ํา
ชลประทาน ถึงบริเวณ
บ่อกุ้งนายสุรัตน์ แสนละ
มะ ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์
เมตร ติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1 
ปูาย  

สุนัย เผ่านิ่ม ปริมาตรหิน
คลุกไม่น้อยกว่า 285 
ลูกบาศก์เมตร  
สายที่ 4 จากคลองส่งน้ํา
ชลประทาน ถึงบริเวณ
บ่อกุ้งนายสุรัตน์ แสนละ
มะ ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 84 ลูกบาศก์
เมตร ติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1 
ปูาย 

21 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนหินคลุก 
สายบริเวณทางแยกถนนมาลยัแมน ถึง 
บริเวณอู่จอดรถนายพนม ตะโกเมือง 
บ้านหนองพังพวย หมู่ที่ 15 

ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย
แต่งเรียบตามไหลท่าง
ถนนส่วนที่เปน็หลุมเป็น
บ่อ ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 144 ลูกบาศก์
เมตร 

ลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย
แต่งเรียบตามไหลท่าง
ถนนส่วนที่เปน็หลุมเป็น
บ่อ ปริมาตรหินคลุกไม่
น้อยกว่า 144 ลูกบาศก์
เมตร 

46,900 46,900 100 100 

22 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สาย บริเวณทางแยก
ถนนมาลัยแมน เลียบคลองชลประทาน 

ซ่อมสร้างถนนกวา้ง 
4.00 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่ความยาว

ซ่อมสร้างถนนกวา้ง 
4.00 เมตร หรือตาม
สภาพพื้นที่ความยาว

300,000 300,000 100 100 
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เชื่อมถนนทางหลวงชนบท บา้นหนอง
พงเล็ก หมู่ที่ 12 

รวม 305 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือรวม
พื้นที่ผิวจราจรซ่อมสร้าง
ไม่น้อยกว่า 1,220 
ตารางเมตร ไม่มไีหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร ติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูายและแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1 
ปูาย  

รวม 305 เมตร หนา 
0.04 เมตร หรือรวม
พื้นที่ผิวจราจรซ่อมสร้าง
ไม่น้อยกว่า 1,220 
ตารางเมตร ไม่มไีหล่ทาง 
พร้อมตีเส้นจราจร ติดตั้ง
ปูายประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูายและแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1 
ปูาย  

23 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณบ้าน
นางเสริม ติลบาล เชื่อมต่อทางหลวง
แผ่นดิน บ้านไผ่ทอง หมู่ที่ 22 

ซ่อมสร้างถนนกว ้าง 4.00 
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 
หนา 0.05 เมตร หรือ
รวมพื้นท่ีผิวจราจรซ่อม
สร้างไม่น้อยกว่า 1,080 
ตารางเมตร ตดิติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูายและแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1 

ซ่อมสร้างถนนกว ้าง 4.00 
เมตร หรือตามสภาพพื้นที่ 
หนา 0.05 เมตร หรือ
รวมพื้นที่ผิวจราจรซ่อม
สร้างไม่น้อยกว่า 1,080 
ตารางเมตร ตดิติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูายและแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1 

297,000 297,000 100 100 
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ปูาย  ปูาย  
24 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.บ้าน

ดอนแฉลบ หมู่ที่ 18 บริเวณ 
บ้านนายศิริชัย ชัยราตร ี

วางท่อระบายน้าํ คสล.
ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 0.60 
เมตร X1.00 เมตร 
จํานวน 118 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.90x0.90 เมตร 
จํานวน 12 บ่อ บริเวณ
บ้านนายศิริชัย ชัยราตรี 
ถึงคลองระบายน้ํา 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1 
ปูาย 

วางท่อระบายน้าํ คสล.
ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 0.60 
เมตร X1.00 เมตร 
จํานวน 118 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.90x0.90 เมตร 
จํานวน 12 บ่อ บริเวณ
บ้านนายศิริชัย ชัยราตรี 
ถึงคลองระบายน้ํา 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1 
ปูาย  

259,000 200,300 100 77.34 
 

25 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. 
บ้านสระ หมู่ที่ 1 บริเวณบา้นนายยา 
สระทองยอด ถึงบริเวณบ่อกุ้ง 
นางปลา ออมสิน 

วางท่อระบายน้าํ คสล.
ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 0.60 
เมตร จํานวน 137 
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.

วางท่อระบายน้าํ คสล.
ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 0.60 
เมตร จํานวน 137 
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.

300,000 261,000 100 87.00 
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ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.90x0.90 เมตร 
จํานวน 14 บ่อ บริเวณ
บ้านนายยา สระทอง
ยอด ถึงบริเวณบ่อกุ้ง
นางปลา ออมสิน พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1 
ปูาย  

ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.90x0.90 เมตร 
จํานวน 14 บ่อ บริเวณ
บ้านนายยา สระทอง
ยอด ถึงบริเวณบ่อกุ้ง
นางปลา ออมสิน พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1 
ปูาย 

26 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล.บ้าน
เสืออีด่าง หมู่ที่ 6 บริเวณ 
บ้านนายบุญช่วย สอนเวียง 

วางท่อระบายน้าํ คสล.
ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 0.40 
เมตร จํานวน 68 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.70x0.70 เมตร 
จํานวน 6 บ่อ บริเวณ
บ้านนายบุญช่วย สอน
เวียง ถึงคลองระบายน้ํา 
พร้อมติดตั้งปูาย

วางท่อระบายน้าํ คสล.
ชั้น 3 ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 0.40 
เมตร จํานวน 68 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล.ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.70x0.70 เมตร 
จํานวน 6 บ่อ บริเวณ
บ้านนายบุญช่วย สอน
เวียง ถึงคลองระบายน้ํา 
พร้อมติดตั้งปูาย

99,700 82,500 100 82.75 
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ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย 

ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูาย 

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก สายภายสายหมู่บ้านหนองคัน
รวก หมู่ที่ 21 บริเวณบ้านนางสําเนียง 
สระทองกู ถึงบ้านนายลอน อ่อนสด 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่ที่
บ้าน หมู่ที่ 21 จาํนวน 
2 จุด จุดที่ 1. สาย
บริเวณบ้านนางสาํเนียง 
สระทองกู ถึงบ้านนาย
ลอน อ่อนสด กว้าง 
3.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 86 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือรวม
พื้นที่ผิวจราจรไมน่้อย
กว่า 301 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง จุดที่ 2 
สายบริเวณบ้านนางงาม 
สระทองด้วง ถึง บ้าน
นายสมนึก เชื้อวงศ์สกุล 
ขนาดกว ้าง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 37 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
รวมพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 129.50 ตาราง

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กภายในหมู่ที่
บ้าน หมู่ที่ 21 จาํนวน 
2 จุด จุดที่ 1. สาย
บริเวณบ้านนางสาํเนียง 
สระทองกู ถึงบ้านนาย
ลอน อ่อนสด กว้าง 
3.50 เมตร ระยะทาง
ยาว 86 เมตร หนา 
0.15 เมตร หรือรวม
พื้นที่ผิวจราจรไมน่้อย
กว่า 301 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง จุดที่ 2 
สายบริเวณบ้านนางงาม 
สระทองด้วง ถึง บ้าน
นายสมนึก เชื้อวงศ์สกุล 
ขนาดกว ้าง 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว 37 เมตร 
หนา 0.15 เมตร หรือ
รวมพื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อย
กว่า 129.50 ตาราง

271,000 271,000 100 100 
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เมตร ไม่มไีหล่ทาง พร้อม
ติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์
งานก่อสร้างในระหว่าง
การดําเนินการ จํานวน 1 
ปูาย และแผน่ปาูย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1 
ปูาย 

เมตร ไม่มไีหล่ทาง พร้อม
ติดตั้งปูายประชาสมัพันธ์
งานก่อสร้างในระหว่าง
การดําเนินการ จํานวน 1 
ปูาย และแผน่ปาูย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1 
ปูาย 

28 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบริเวณบ้านนาย
พลอย  สระทองอ่อน ถึงบริเวณ 
บ้านนางธัญญา  ปัน้แจ้งอรุณ  
หมู่ที่ 16 บ้านหนองโพธิ ์

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
กว้าง 4.00 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่  หนา 
0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่
ผิวจราจรซ่อมสร้างไม่น้อย
กว่า 180 ตารางเมตร ไม่
มีไหล่ทาง 

 ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตี 
กว้าง 4.00 เมตร หรือ
ตามสภาพพื้นที่  หนา 
0.05 เมตร หรือรวมพื้นที่
ผิวจราจรซ่อมสร้างไม่น้อย
กว่า 180 ตารางเมตร ไม่
มีไหล่ทาง 

49,000 49,000 100 100 

29 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต สายบริเวณบา้นนาย
ประทีป เอ่ียมสาํอาง ถึง สะพานบ้าน
โคก บ้านหนองโพธิ์ หมู่ที่ 16 

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบริเวณบ้านนาย
ประทีป เอ่ียมสาํอาง ถึง 
สะพานบา้นโคก บ้าน
หนองโพธิ์ หมู่ที่ 16 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 136 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือรวม
พื้นที่ผิวจราจรไมน่้อย

ก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
สายบริเวณบ้านนาย
ประทีป เอ่ียมสาํอาง ถึง 
สะพานบา้นโคก บ้าน
หนองโพธิ์ หมู่ที่ 16 
ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 136 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือรวม
พื้นที่ผิวจราจรไมน่้อย

298,800 289,300 100 96.82 
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กว่า 544 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมตีเส้น
จราจร ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จํานวน 1 
ปูาย และแผน่ปาูย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1 
ปูาย  

กว่า 544 ตารางเมตร 
ไม่มีไหล่ทาง พร้อมตีเส้น
จราจร ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จํานวน 1 
ปูาย และแผน่ปาูย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน 1 
ปูาย 

30 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณ 
บ้านนางแจ่มนภา ปรีทอง ถึงบริเวณ 
บ้านนางทองย้อย  ชุ่มชื้น หมู่ที่ 4 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 165.50 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง หรือรวมพื้นที่
ผิวจราจรไมน่้อยกว่า 
662 ตารางเมตร พร้อม
ตีเส้นจราจร ติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูายและแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร ้างแล้ว
เสร็จ จาํนวน 1 ปูาย 

ซ่อมสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์คอนกรีต ผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 165.50 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ไม่มี
ไหล่ทาง หรือรวมพื้นที่
ผิวจราจรไมน่้อยกว่า 
662 ตารางเมตร พร้อม
ตีเส้นจราจร ติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน 1 
ปูายและแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร ้างแล้ว
เสร็จ จาํนวน 1 ปูาย  

299,400 299,400 100 100 
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31 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
แยกทางหลวง 3232 (บริเวณตู้น้ําดื่ม
หยอดเหรยีญ) บ้านไผท่อง  
หมู่ที่ 22 ถึงคลองเจริญสุข บ้านสระ  
หมู่ที่ 1 

เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม
และลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย
แต่งเรียบซ่อมแซมพื้นทาง 
ปริมาตรหินคลุกไมน่้อย
กว่า ๘๖๔  ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ จํานวน ๑ ปูาย   

เกรดปรับแต่งพื้นทางเดิม
และลงหินคลุกพร้อมเกลี่ย
แต่งเรียบซ่อมแซมพื้นทาง 
ปริมาตรหินคลุกไมน่้อย
กว่า ๘๖๔  ลูกบาศก์เมตร 
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้างแล้ว
เสร็จ จํานวน ๑ ปูาย   

49๑,๕00 49๑,๕00  100 100 

32 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
บริเวณบ่อกุ้งนายหนูแดง  สระทองมี  
ถึงบริเวณบ่อกุ้งนายจาํเนียร  เอกปัดชา  
บ้านเสืออีด่าง  หมู่ที่ 6    

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 262.50  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 262.50  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 

148,100 148,100 100 100 
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ปูาย ปูาย  
33 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย

ภายในหมู่บ้าน บา้นไผโ่ทน หมูท่ี่ 5 
จํานวน 2 จุด จุดที่ 1 จากบริเวณบ่อ
กุ้งนายมุขพล ชูกลิ่นหอม เชื่อมหมู่ที่ 
24  จุดที่ 2 จากแยกทางหลวงดอน
เตาอิฐ - เกาะไผ่เถื่อน(บริเวณบอ่กุ้ง
นายเทือง สระทองแย) เชื่อม 
 ต.ดอนข่อย  บ้านไผ่โทน  หมู่ที ่5   

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 495  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 
ปูาย   

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 495  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 
ปูาย   

2๙๐,๘00   2๙๐,๘00    100 100 

34 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
บริเวณฟาร์มนายพู  ล้วนโค ถึงบริเวณ
บ้านนายทํารงค์ศักดิ์  เตี๊ยะตาชา้ง  
บ้านเกาะไผ่เถื่อน  หมู่ที่ 14    

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 150  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 150  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 

8๘,๑00   8๘,๑00   100 100 
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ปูาย   ปูาย   
35 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย

ภายในหมู่บ้าน บา้นไผ่คอย หมู่ที่ ๓ 
จํานวน 2 จุด  จุดที่ 1 สายบริเวณบ่อ
กุ้งนายประสิทธิ์  ผินน้อย ถึงบรเิวณบ่อ
กุ้งนายวาง  สระทองยอด  จุดที ่2 สาย
บริเวณบ่อกุ้งนายประสทิธิ์  ผนิน้อย ถึง
จรดเขตหมู่ 7 ต.บางหลวง บ้านไผ่คอย 
หมู่ที่ 3 

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 417  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 
ปูาย   

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 417  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 
ปูาย   

2๔๓,๑00   2๔๓,๑00   100 100 

36 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
จากสะพานทางหลวง 3232 ถึง
บริเวณบ่อกุ้งนายวาง  สระทองยอด 
บ้านไผท่อง  หมู่ที่ 22 

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 177  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 177  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 

10๒,๓00   10๒,๓00    100 100 
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ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 
ปูาย 

ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 
ปูาย  

37 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
ภายในหมู่บ้าน บา้นไผส่งคราม หมู่ที่ 4 
จํานวน 2 จุด  จุดที่ 1 บริเวณซอยศาล
เจ้า  เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 จุดที่ 2 บริเวณ
บ้านนางบังอร  สระทองคต ถึงบริเวณ
ไร่นายทองย้อย  ชุ่มเชื้อ  บา้นไผ่
สงคราม  หมู่ที่ 4  

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๔๕0  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 
ปูาย   

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๔๕0  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 
ปูาย   

๒๕๖,๐00   ๒๕๖,๐00   100 100 

38 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
ภายในหมู่บ้าน บา้นสระ หมู่ที่ 1 
จํานวน 5 จุด  จุดที่ 1 ซอยบริเวณบ้าน 
น.ส.เตือนใจ สระทองขาว  จุดที ่2 
ซอยบริเวณบ้านนางจันทนา  วนัธงชัย    
บ้านไผส่งคราม  จุดที่ 3 แยกคลอง
เจริญสุข ถึงบริเวณบ่อกุ้งนายระเบียบ 

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๘๑๘.๑๐  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๘๑๘.๑๐  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม

ติดตั้งปาูย

๔53,900   ๔53,900   100 100 
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สระทองเปลี่ยน  จุดที่ 4 แยกคลอง
เจริญสุขบริเวณบ่อกุ้งนางกัญญาภัทร 
วัชรเจริญชัย  เชื่อมหมู่ที่ 24  จุดที่ 5 
แยกทางหลวง 3232 ถึงบริเวณบ่อกุ้ง
นางจารุณี  สระทองพลอย  บา้นสระ  
หมู่ที่ 1 

ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 
ปูาย  ร 

ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 

ปูาย  ร 
39 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย

ภายในหมู่บ้าน บา้นดอนเล็ก หมู่ที่ 20 
จํานวน 2 จุด  จุดที่ 1 บริเวณบ่อกุ้ง
นางประสิทธิ์ จันทริฬา ถึงเชื่อมต่อหมู่ที่ 
9  จุดที่ 2 บริเวณหลังโรงสบี้านดอน 
ถึงเชื่อมต่อหมู่ที่ 9  บ้านดอนเลก็  หมู่
ที่ 20 

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๕๐๕.๘๐  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 
ปูาย   

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๕๐๕.๘๐  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 
ปูาย   

285,300   285,300   100 100 

40 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
ภายในหมู่บ้าน บา้นหนองมะเกลือ หมู่
ที่ 7 จํานวน 3 จุด  จุดที่ 1 บรเิวณบ่อ
กุ้งนายทวน  ราศี ถึงบริเวณบ้านนาง

 เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก

77,500    77,500   100 100 
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น้อย  คํากองแก้ จุดที่ 2 บริเวณบ่อกุ้ง
นางนิ่ม  สระทองเคน ถึงบริเวณบ้าน
นายแนม  สระทองน้อย  จุดที่ 3 
บริเวณบ่อกุ้งนายชม  สระทองนวล ถึง
คลองชลประทาน    บา้นหนอง
มะเกลือ หมู่ที่ 7 

ไม่น้อยกว่า 142.20  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย   

ไม่น้อยกว่า 142.20  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย   

41 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
จากแยกถนนหนองมะเกลือ-หนองฟัก 
ถึงบริเวณบ้านนายสมบูรณ์  สระทอง
คาน บา้นหนองคนัรวก  หมู่ที่ 21 

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 154.50  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย   

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 154.50  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย   

85,000   85,000   100 100 

42 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
จากถนนลาดยางเลียบบ่อทราย ถึง
เชื่อมต่อตําบลทุ่งลูกนก บา้นหนองพง
น้อย  หมู่ที่ 23 

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 450  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 450  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย

251,800   251,800   100 100 
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ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 
ปูาย 

ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 
ปูาย 

43 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
บริเวณบ่อกุ้งนายแอ๊ด  สระทองพรม 
ถึงเชื่อมตําบลดอนข่อย บา้นฝั่งคลอง  
หมู่ที่ 17 

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 484  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 
ปูาย 

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 484  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 
ปูาย 

263,๓00   263,๓00   100 100 

44 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
บริเวณบ่อกุ้งนายประสทิธิ์  ชวดมา ถึง
เชื่อมต่อหมู่ที่ 5 บ้านเจริญสุข   
หมู่ที่ 24 

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก

234,000   234,000   100 100 
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ไม่น้อยกว่า 408  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 
ปูาย 

ไม่น้อยกว่า 408  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 
ปูาย 

45 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
ภายในหมู่บ้าน บา้นดอนใหญ่ หมู่ที่ 9 
จํานวน 2 จุด  จุดที่ 1 บริเวณบ้านนาย
ชูชีพ  เฮงสุวรรณ ถึงสระน้ําสาม
ประสิทธิ์  จดุที่ 2 บริเวณบา้นนางสาว
ประไพร  สระทองเอ้ือ ถึงหลังวัดดอน
เตาอิฐ  บ้านดอนใหญ่  หมู่ที่ 9  

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 433  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 
ปูาย  
  

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า 433  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 
ปูาย   

๒53,๙00   ๒53,๙00   100 100 
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46 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
ภายในหมู่บ้าน บา้นดอนเตาอิฐ หมู่ที่ 8 
จํานวน 2 จุด  จุดที่ 1 บริเวณแยก
ถนนดอนเตาอิฐ-เกาะไผ่เถื่อน ถึง
บริเวณบ่อกุ้งนายเสริม  สระทองขาว  
จุดที่ 2 บริเวณแยกคลองประปานคร
หลวง ถึงเชื่อมตําบลกําแพงแสน  บ้าน
ดอนเตาอิฐ หมู่ที่ 8 

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๒๔๕ 
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 
ปูาย   

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๒๔๕ 
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย
ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 
ปูาย   

๑๔๖,900   ๑๔๖,900   100 100 

47 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
ภายในหมู่บ้าน บา้นหนองพงกลาง หมู่
ที่ 19 จํานวน 2 จุด  จุดที่ 1 บริเวณ 
รพ.สต.หนองพงกลาง ถึงบริเวณบ้าน
นายธงทอง  นาคนุ่ม จุดที่ 2 บริเวณ
แยกวัดหนองพงนก  ถึงบริเวณบ้าน
นายอั๋น  ขําซา้ย บ้านหนองพงกลาง 
หมู่ที่ 19   

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๒๐๕.๕๐  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย

เกรดปรับแต่งพื้นทาง
เดิมและลงหินคลุกพร้อม
เกลี่ยแต่งเรียบซ่อมแซม
พื้นทาง ปริมาตรหินคลุก
ไม่น้อยกว่า ๒๐๕.๕๐  
ลูกบาศก์เมตร พร้อม
ติดตั้งปาูย
ประชาสัมพนัธ์งาน
ก่อสร้างในระหว่างการ
ดําเนินการ จาํนวน ๑ 
ปูาย  และแผ่นปูาย

110,100   110,100   100 100 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มมุ   หน้า 111 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ระหว่างเดือนตลุาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) 
 

ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 
ปูาย   

ภายหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ จํานวน ๑ 
ปูาย   

48 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถัง
เหล็ก บริเวณบ้านนายสานนท์  สระ
สงค์ หมู่ที่ 8 

ก่อสร้างระบบประปาหอ
ถังเหล็กขนาดความจุ 
12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร 
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
แบบจุ่ม พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

ก่อสร้างระบบประปาหอ
ถังเหล็กขนาดความจุ 
12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร 
พร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
แบบจุ่ม พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

343,900 343,900 100 100 

49 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถัง
เหล็ก  พร้อมเจาะบ่อบาดาลบรเิวณ
บ้านนายอนุชิต  ทิมหอม หมู่ที่ 11 

ก่อสร้างระบบประปาหอ
ถังเหล็กขนาดความจุ 
12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร 
พร้อมเจาะบ่อบาดาล  
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

ก่อสร้างระบบประปาหอ
ถังเหล็กขนาดความจุ 
12 ลบ.ม. สูง 12 เมตร 
พร้อมเจาะบ่อบาดาล  
พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

495,000 495,000 100 100 

50 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้าํคสล.
บริเวณบ้านนายสนัติชัย  สระทอง
จันทร์ หมู่ที่ 18 บ้านดอนแฉลบ 

ซ่อมแซมท่อระบายน้าํ 
คสล. โดยทาํการถางปุา 
ทําบ่อก่อสร้าง ปรับแต่ง
พื้นหน้าท่อเหนือน้ําและ
ท้ายน้าํ ตอกเสาเข็ม เท
คอนกรีตรองพื้น และเท
คอนกรีตพื้นรองท่อ
คอนกรีตหน้าท่อและ
คอนกรีตปากท่อ วางท่อ
ระบายน้ํา คสล.ชัน้ 3 

ซ่อมแซมท่อระบายน้าํ 
คสล. โดยทาํการถางปุา 
ทําบ่อก่อสร้าง ปรับแต่ง
พื้นหน้าท่อเหนือน้ําและ
ท้ายน้าํ ตอกเสาเข็ม เท
คอนกรีตรองพื้น และเท
คอนกรีตพื้นรองท่อ
คอนกรีตหน้าท่อและ
คอนกรีตปากท่อ วางท่อ
ระบายน้ํา คสล.ชัน้ 3 

110,800 110,000 100 99.28 
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ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
1.00 เมตร จํานวน 4 
ท่อน ถมดินและหินคลุก
หลังท่อ พร้อมติดตั้งปูาย 

ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
1.00 เมตร จํานวน 4 
ท่อน ถมดินและหินคลุก
หลังท่อ พร้อมติดตั้งปูาย 

51 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้าํ   
คสล. บริเวณบ่อกุ้งนายประสิทธิ์   
ผินน้อย  หมู่ที่ 3 บา้นไผ่คอย 

ซ่อมแซมท่อระบายน้าํ 
คสล. โดยทาํการถางปุา
ทําบ่อก่อสร้าง เท
คอนกรีตรองพื้น และ
คอนกรีตพื้นรองท่อวาง
ท่อระบายน้ํา คสล.ชั้น 3 
ขนาด เส้นผ่าศนูย์กลาง 
1.00 เมตร จํานวน 10 
ท่อน ถมดินและหินคลุก
หลังท่อ พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

ซ่อมแซมท่อระบายน้าํ 
คสล. โดยทาํการถางปุา
ทําบ่อก่อสร้าง เท
คอนกรีตรองพื้น และ
คอนกรีตพื้นรองท่อวาง
ท่อระบายน้ํา คสล.ชั้น 3 
ขนาด เส้นผ่าศนูย์กลาง 
1.00 เมตร จํานวน 10 
ท่อน ถมดินและหินคลุก
หลังท่อ พร้อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพนัธ ์

100,000 100,000 100 100 

52 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองพง
กลาง หมู่ที่ 19 ,10 ตําบลสระสี่มุม 
เชื่อมต่อตําบลทุ่งบัว (โครงการประสาน
แผน อบจ.) 

ขนาดพื้นที่ไมน่้อยกว่า 
24,005 ตารางเมตร 

ขนาดพื้นที่ไมน่้อยกว่า 
24,005 ตารางเมตร 

9,953,000 9,953,000 100 100 

53 
 

โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 19 บ้านหนองพงกลาง (เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ) 

ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน 

ขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน 

1,502,999 1,502,999 100 100 

รวม 23,590,799 23,436,399 100 99.35 
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 3.3.4 แผนงานงบกลาง 
 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุที่ขึน้ทะเบยีน
ภายในเขตตําบล      
สระสี่มุม 

ผู้สูงอายุที่ขึน้ทะเบยีน
ภายในเขตตําบล      
สระสี่มุม 

12,000,000 11,360,400 100 94.67 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน
ภายในเขตตําบล      
สระสี่มุม 

พิการที่ขึ้นทะเบียน
ภายในเขตตําบล      
สระสี่มุม 

2,500,000 2,100,800 100 84.03 

3 เบี้ยยังชีพเอดส ์ ผู้ปุวยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียน
ภายในเขตตําบล     
สระสี่มุม 

ผู้ปุวยเอดส์ที่ขึ้น
ทะเบียนภายในเขต
ตําบลสระสี่มุม 

42,000 24,000 100 57.14 

4 เงินสมทบ สปสช. สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับพื้นที ่

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับพื้นที ่

200,000 180,000 100 90.00 

5 สํารองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย 
และบรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

เพื่อใช้จ่ายในกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย 
และบรรเทาปญัหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

1,300,000 1,237,852 100 95.22 

                                                          รวม 16,042,000 14,903,052 100 92.90 
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3.3.5 แผนงานสาธารณสุข 
ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จัดหาเวชภัณฑ์ วัคซีน 
น้ํายาเคมี ทรายอะเบท 
เครื่องพ่นหมอกควัน 
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ของ
งานดา้นสาธารณสุข 

จัดหาเวชภัณฑ์ วัคซีน 
น้ํายาเคมี ทรายอะเบท 
เครื่องพ่นหมอกควัน 
และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ของ
งานดา้นสาธารณสุข 

150,000 122,000 100 100 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสนุัขบ้า 

ฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษ
สุนัขบา้ 

ฉีดวัคซีนปูองกันโรค
พิษสุนัขบา้ 

80,000 77,820 100 97.28 

3 ค่าสํารวจข้อมูลสนุัขและแมว ดําเนินการสํารวจข้อมูล
สุนัขและแมวภายใน
ตําบล 

ดําเนินการสํารวจ
ข้อมูลสุนัขและแมว
ภายในตําบล 

42,000 13,881 100 33.05 

4 โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จ
ย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-24 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-24 

120,000 120,000 100 100 
 

5 โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมาร ี

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-24 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-24 

120,000 120,000 100 100 

6 โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพ
อนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสดุาสยามบรมราชกุมารี 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-24 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้าน หมู่ที่ 1-24 

120,000 120,000 100 100 

                                                                    รวม 632,000 573,701 100 90.78 
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 3.3.6 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

1 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุ 
ทางถนน 

รณรงค์ปูองกันและลดการ
เกิดอุบัติเหตุทางถนน 
จํานวน 2 ครั้ง  
1.เทศกาลปีใหม ่
2.เทศกาลสงกรานต ์

รณรงค์ปูองกันและลด
การเกิดอุบัตเิหตุทาง
ถนน จํานวน 2 ครั้ง  
1.เทศกาลปีใหม ่
2.เทศกาลสงกรานต ์

70,000 58,750 100 83.93 

2. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสาํหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป  
หมู่ที่ 8 บ้านดอนเตาอิฐ 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดสําหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดสําหรับใช้ใน
งานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป 

300,000 295,500 100 98.50 

3 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสาํหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป  
หมู่ที่ 19 บ้านหนองพงกลาง 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดสําหรับใช้ในงานรักษา
ความปลอดภัยทั่วไป 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดสําหรับใช้ใน
งานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป 

300,000 295,500 100 98.50 

4 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิดสาํหรับใช้
ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไป  
ศพด./อบต.สระสี่มุม 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจร
ปิดสําหรับใช้ในงานรักษา

ความปลอดภัยทั่วไป 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์
วงจรปิดสําหรับใช้ใน

งานรักษาความ
ปลอดภัยทั่วไป 

184,000 184,000 100 100 

                                                          รวม 854,000 833,750 100 97.66 
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3.3.7 แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

1 โครงการแข่งขันกีฬา ส่งเยาวชนเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาฟุตบอล 

ส่งเยาวชนเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาฟุตบอล 

50,000 38,405 100 76.81 

                                                               รวม 60,000 38,405 100 76.81 
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 3.3.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

1 โครงการปกปูองสถาบันสําคัญของชาติ จัดกิจกรรมปกปูอง
สถาบนัสําคัญของชาต ิ

จัดกิจกรรมปกปูอง
สถาบนัสําคัญของชาติ 

25,000 20,200 100 80.80 

 25,000 20,200 100 80.80 
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3.3.9 แผนงานการเกษตร 
ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

1 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

จัดกิจกรรมอนุรักษ์
ฟื้นฟูรัพยากร
ธรรมชาต ิ

200,000 199,700 100 99.85 

                                                   รวม 200,000 199,700 100 99.85 
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3.3.10 แผนงานเคหะและชุมชน 
ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ดําเนิน 
การจริง 

1 โครงการบริหารจัดเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย จัดเก็บสิ่งปฏิกูลมลูฝอย
ภายในตําบล 

จัดเก็บสิ่งปฏิกูลมลู
ฝอยภายในตําบล 

100,000 44,682 100 44.68 

2 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิร์ักษ์
พื้นที่สีเขียว 

จัดกิจกรรมปลุกต้นไม้
เพื่อฟื้นฟูสภาพ
ธรรมชาต ิ

จัดกิจกรรมปลุกต้นไม้
เพื่อฟื้นฟูสภาพ
ธรรมชาต ิ

15,000 9,200 100 61.33 

                                                         รวม 115,000 53,882 100 46.85 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มมุ   หน้า 120 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ระหว่างเดือนตลุาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) 
 

 
3.3.11 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

1 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นระดับหมู่บา้น/
ตําบล 

จัดประชุมประชาคม
ท้องถิ่นระดับหมู่บา้น/
ตําบล 

40,000 21,632 100 54.08 

2 การประเมินความพงึพอใจ ประเมินความพงึพอใจ
โดยหน่วยงานภายนอก 

ประเมินความพงึพอใจ
โดยหน่วยงาน
ภายนอก 

20,000 18,000 100 90.00 

                                                รวม 60,000 39,632 100 66.05 
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3.3.12 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ล าดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ด าเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดําเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดําเนิน 
การจริง 

1 โครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏบิัติการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของอําเภอ
กําแพงแสน 

อุดหนุนศูนย์ปฏบิัติการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

อุดหนุนศูนย์
ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 

10,000 10,000 100 100 

                                                รวม 10,000 10,00 100 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มมุ   หน้า 122 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562  (ระหว่างเดือนตลุาคม 2561 ถึง กันยายน 2562) 
 

 
   4.2 สรุปโครงการทั้งหมด (ตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) 

ล าดับ โครงการ งบประมาณ ร้อยละที่ด าเนินการ 
ตามแผนพัฒนา 

(บาท) 
ด าเนินการจริง

(บาท) 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา 

1 อุดหนุนโรงเรียนบา้นหนองพงเล็ก 144,000 144,000 100  
2 อุดหนุนโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม 144,000 

 
144,000 100  

3 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรับเด็กนักเรียนโรงเรียน (สพฐ.) 2,000,000 1,812,980 100  
4 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวนัสาํหรับ 

ศพด.อบต.สระสี่มุม  ศพด.บา้นเสืออีด่าง 
400,000 367,420 100  

5 ค่าอาหารเสริมนม 3 โรงเรียน (สพฐ.) 900,000 776,392.56 100  
6 ค่าอาหารเสริมนม (ศพด.) 160,000 126,262 100  
7 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน 

รายหัว)  ( ศพด.สระสี่มุม) 
60,000 57,800 100  

8 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน 
รายหัว)  ( ศพด.บ้านเสืออีด่าง) 

70,000 68,000   

9 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนงัสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)  
( ศพด.บ้านเสืออีด่าง) 

30,000 27,120   

10 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนงัสือเรียน ค่าอุปกรณ์
การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ( ศพด.สระสี่มุม) 
 

20,000 19,210   
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11 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปฐมวัย ท้องถ่ินไทย ผ่านการเล่น 34,700 32,509 100  
12 โครงการจัดงานวันเด็ก 100,000 0.00 100  
13 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 26,500 26,500   

 รวม     
แผนงานการการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

1 โครงการจัดงานวันสําคัญ พิธทีางศาสนา /รัฐพิธ ี  48,460 100  
2 โครงการสืบสานประเพณีไทยทรงดํา 150,000 150,000 100  
3 โครงการแห่เทียนจํานาํพรรษา 10,000 0.00 100  
4 โครงการวันสงกรานต์และวันผู้สงูอายุ 50,000 50,000 100  
 รวม     

ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
      

ยุทธศาสตร์ด้านการบริการสาธารณะ 
แผนงานเคหะและชุมชน 

1 โครงการก่อสร้างอ่างลา้งหนา้ ศพด.บ้านเสืออีด่าง  55,000 100 100 
2 โครงการก่อสร้างอ่างลา้งหนา้ ศพด.สระสี่มุม  55,000 100 100 
3 โครงการต่อเติมกันสาด ศพด.บา้นเสืออีด่าง  58,000 100 100 
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต่อจากของเดิมถึงบริเวณกลางนานายเหว่า  ลา่

บ้านหลวง หมู่ที่ 10 บ้านหนองระแหง 
299,100 299,000 100 100 

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายต่อจากของเดิมบริเวณ
บ้านนายสมพงษ์  สระทองเคน ถึงบริเวณบ่อกุ้งนางชม  ชวดมา หมู่ที่ 24  
บ้านเจริญสุข 

 300,000 100 100 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณต้นกร่าง ถึงบ่อ
กุ้งนายแก้ว  สระทองเวียน หมู่ที่ 2 บ้านโคก 
 

 294,000 100 100 
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7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณบ่อกุ้งนายบัว  
สระทองลี  ถึงบริเวณบ่อกุ้งนายวัชระ  สระทองเคน หมู่ที่ 7 บ้านหนองมะเกลือ 

 300,000 100 100 

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณบ่อกุ้งนายสํารวย  
อ่อนดี หมู่ที่ 17 บ้านฝัง่คลอง 

 300,000 100 100 

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบริเวณบ้านนายจํารัส  
มูลทองน้อย ถึงบริเวณบา้นายวริัตน์  จันทลิฬา  หมู่ที่ 20 บา้นดอนเล็ก 

 300,000 100 100 

10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบริเวณบ้านนายวรวุฒิ  
สระทองอยู่ ถึงบริเวณหลังโรงสรีุ่งวาณิช หมู่ที่ 9 บา้นดอนใหญ่ 

 300,000 100 100 

11 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบริเวณไร่นายธณัช  
 ปิ่นรโรจน์ ถึงบริเวณบ่อกุ้งนายวิทยา  สร้อยสุมาลี หมู่ที่ 23 บา้นหนองพงน้อย  

 300,000 100  

12 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไผ่โทน (ต่อจากของเดิม)
ถึงบริเวณบ่อกุ้งนางอไุร  สระทองอ้อย หมู่ที่ 5 บ้านไผโ่ทน 

599,700 594,700   

13 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัดแน่น สายทางแยกทางรถไฟ ถึงบริเวณบ้าน
นายบุญธรรม  แผนสท้าน หมู่ที ่11 บ้านหนองพงใหญ่ 

300,000 270,100   

14 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จํานวน 3 สาย หมู่ที่ 14 บ้านเกาะไผ่เถื่อน  300,000   
15 โครงการก่อสร้างรั้วกันเด็กออก ศพด.อบต.สระสี่มุม  21,800   
16 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก จํานวน 4 สาย หมู่ที่ 6 บ้านเสอือีด่าง  188,900   
17 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบริเวณทางแยกถนน

มาลัยแมน เลียบคลองชลประทาน เชื่อมทางหลวงชนบท หมู่ที่ 12 บ้านหนอง
พงเล็ก 

 300,000   

18 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบริเวณบ้านนางเสริม  
ติลบาล เชื่อมทางหลวงแผน่ดิน หมู่ที่ 22 บ้านไผ่ทอง 

 297,000   

19 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบริเวณบ้านนายพลอย  
สระทองอ่อน ถึงบริเวณบ้านนางธัญญา  ปั้นแจ้งอรุณ หมู่ที่ 16 บ้านหนองโพธิ ์

 49,000   

20 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 18 บ้านดอนแฉลบ 259,000 200,300   
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21 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 1 บ้านสระ 300,000 261,100   
22 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 6 บ้านเสืออีด่าง 99,700 82,500   
23 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบริเวณบ้านนางแจ่มนภา  

ปรีทอง ถึงบริเวณบ้านนางทองย้อย  ชุ่มชื้น หมู่ที่ 4 บ้านไผส่งคราม 
 299,400   

24 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้าํ  คสล.บริเวณบ้านนายสนัตชิัย  สระทองจันทร์ 
หมู่ที่ 18 บ้านดอนแฉลบ 

110,800 110,000   

25 โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้าํ  คสล.บริเวณบ่อกุ้งนายประสิทธิ์  ผินน้อย   
หมู่ที่ 3 บ้านไผ่คอย 

100,000 100,000   

26 โครงการวางท่อระบายน้ํา คสล. หมู่ที่ 13 บริเวณบ้านนางดา  ทองสัมฤทธิ์ ถึง
บริเวณบ้านนางรุณ  สระทองทา 

300,000 300,000   

27 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณบ้านนายประทีป  
เอ่ียมสําอาง สะพานบ้านโคก หมู่ที่ 16 บ้านหนองโพธิ์ 

298,800 289,300   

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านมาลัยแมน ซอยบ้าน 
นางอุไร  ชื่นกลิน่ธูป หมู่ที่ 15 บ้านหนองพังพวย 

128,000 128,000   

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านมาลัยแมน ซอยบ้าน 
นายอมร  ศรีนวล หมู่ที่ 15 บา้นหนองพังพวย 

98,000 98,000   

30 โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนหินคลุกสายบริเวณทางแยกถนนมาลัยแมนถึง
บริเวณอู่จอดรถนายพนม  ตะโกเมือง หมู่ที่ 15 

46,900 46,900   

31 โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.บริเวณที่ทําการองค์การบริหารส่วนตาํบลสระสี่มุม 
 

586,000 586,000   

32 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21  
บ้านหนองคันรวก 
 

271,000 271,000   

33 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายแยกทางหลวง 3232 (บริเวณตู้น้ําดื่มหยอด
เหรียญ) หมู่ที่ 22 บ้านไผท่อง จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2562 

491,500 491,500   
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34 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบริเวณบ่อกุ้งนายหนูแดง  สระทองมี ถึง
บริเวณบ่อกุ้งนายจาํเนียร  เอกปัดชา หมู่ที่ 6 บ้านเสืออีด่าง  
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2562 
 

148,100 148,100   

35 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บา้นไผโ่ทน  
จํานวน 2 จุด จ่ายเงินสะสม ครัง้ที่ 1/2562 
จุดที่ 1 จากบริเวณบ่อกุ้งนายมขุพล  ชูกลิ่นหอม  เชื่อมหมู่ที่ 24 
จุดที่ 2 จากแยกทางหลวงดอนเตาอิฐ-เกาะไผ่เถื่อน (บริเวณบ่อกุ้งนายเทือง  
สระทองแย)  

290,800 290,800   

36 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบริเวณฟาร์มนายพู   ล้วนโค ถึงบริเวณบ้าน
นายธาํรงศักดิ์  เตี๊ยะตาช้าง หมู่ที่ 14 บ้านเกาะไผ่เถื่อน  
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2562 

88,100 88,100   

37 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บา้นไผ่คอย  
จํานวน 2 จุด 
จุดที่ 1 สายบริเวณบ่อกุ้งนายประสิทธิ์  ผนิน้อย ถึงบริเวณบ่อกุ้งนายวาง   
สระทองยอด 
จุดที่ 2 สายบริเวณบ่อกุ้งนายประสิทธิ์  ผนิน้อย ถึงจรดเขตหมู่ที่ 7 ต.บางหลวง 
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2562 

243,100 243,100   

38 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากสะพานทางหลวง 3232 ถึงบริเวณบ่อ
กุ้งนายวาง  สระทองยอด หมู่ที่ 22 บ้านไผ่ทอง จา่ยเงินสะสม คร้ังที่ 1/2562 

102,300 102,300   

39 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บา้นไผส่งคราม 
จํานวน 2 จุด จ่ายเงินสะสม ครัง้ที่ 1/2562 
จุดที่ 1 บริเวณซอยศาลเจ้า เชือ่มต่อ หมู่ที่ 1  
จุดที่ 2 บริเวณบ้านนางบังอร  สระทองคต ถึงบริเวณไร่นายทองย้อย  ชุ่มเชื้อ 
 

256,000 256,000   
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40 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บา้นสระ  
จํานวน 5 จุด จ่ายเงินสะสม ครัง้ที่ 1/2562 
จุดที่ 1 ซอยบริเวณบ้านนางสาวเตือนใจ  สระทองขาว 
จุดที่ 2 ซอยบริเวณบ้านนางจนัทนา  วนัธงชัย 
จุดที่ 3 แยกคลองเจริญสุข ถึงบริเวณบ่อกุ้งนายระเบียบ  สระทองเปลี่ยน  
จุดที่ 4 แยกคลองเจริญสุขบริเวณบ่อกุ้งนางกัญญาภัทร  วัชรเจริญชัย 
 เชื่อมหมู่ที่ 24 
จุดที่ 5 แยกทางหลวง 3232 ถึงบริเวณบ่อกุ้งนางจารุณี  สระทองพลอย  

453,900 453,900   

41 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บา้นดอนเล็ก 
จํานวน 2 จุด จ่ายเงินสะสม ครัง้ที่ 1/2562 
จุดที่ 1 บริเวณบ่อกุ้งนายประสทิธิ์  จันทลิฬา ถึงเชื่อมต่อหมู่ที่ 9 
จุดที่ 2 บริเวณหลังโรงสบี้านดอน ถึงเชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 

285,300 285,300   

42 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บา้นหนองมะเกลือ 
จํานวน 3 จุด จ่ายเงินสะสม ครัง้ที่ 1/2562 
จุดที่ 1 บริเวณบ่อกุ้งนายทวน  ราศรี ถึงบริเวณบ้านนางน้อย  คํากองแก้ว 
จุดที่ 2 บริเวณบ่อกุ้งนางนิ่ม  สระทองเคน ถึงบริเวณบ้านนายแนม   
สระทองน้อย 
จุดที่ 3 บริเวณบ่อกุ้งนายชม  สระทองนวล ถึงคลองชลประทาน 

77,500 77,500   

43 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากแยกถนนหนองมะเกลือ-หนองฟัก ถึง
บริเวณบ้านนายสมบูรณ์  สระทองคาน หมู่ที่ 21 บ้านหนองคันรวก จ่ายเงิน
สะสม ครั้งที่ 1/2562 

85,000 85,000   

44 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายจากถนนลาดยางเลียบบ่อทราย ถึงเชื่อม
ตําบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ 23 บ้านหนองพงน้อย จ่ายเงนิสะสม ครั้งที่ 1/2562 

251,800 251,800   

45 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบริเวณบ่อกุ้งนายแอ็ด  สระทองพรม ถึง
เชื่อมตําบลดอนข่อย หมู่ที่ 17 บ้านฝั่งคลอง จา่ยเงินสะสม ครัง้ที่ 1/2562 

263,300 263,300   
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46 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายบริเวณบ่อกุ้งนายประสทิธิ์  ชวดมา ถึง
เชื่อมต่อหมู่ 5 หมู่ที่ 24 บ้านเจริญสุข จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2562 

234,000 234,000   

47 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บา้นดอนใหญ่ 
จํานวน 2 จุด จ่ายเงินสะสม ครัง้ที่ 1/2562 
จุดที่ 1 บริเวณบ้านนายชูชีพ  เฮงสุวรรณ ถึงสระน้ําสามประสทิธิ์ 
จุดที่ 2 บริเวณบ้านน0งสาวประไพ  สระทองเอ้ือ ถึงหลังวัดดอนเตาอิฐ 

253,900 253,900   

48 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บา้นดอนเตาอิฐ 
จํานวน 2 จุด จ่ายเงินสะสม ครัง้ที่ 1/2562 
จุดที่ 1 บริเวณแยกถนนดอนเตาอิฐ-เกาะไผ่เถื่อน ถึงบริเวณบ่อกุ้งนายเสริม  
สระทองขาว  
จุดที่ 2 บริเวณแยกคลองประปานครหลวง ถึงเชื่อมตําบลกําแพงแสน 

146,900 146,900   

49 โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บา้นหนองพงกลาง 
จํานวน 2 จุด จ่ายเงินสะสม ครัง้ที่ 1/2562 
จุดที่ 1 บริเวณ รพ.สต.หนองพงกลาง ถึงบริเวณนายธงทอง  นาคนุ่ม 
จุดที่ 2 บริเวณแยกวัดหนองพงนก ถึงบริเวณบ้านนายอั๋น  ขําซา้ย 

110,100 110,100   

50 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก หมู่ที่ 8 
บริเวณบ้านสานนท์  สระสงค์ จา่ยเงินสะสม คร้ังที่ 1/2562 

343,900 343,900   

51 โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถังเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11 
บริเวณบ้านนายอนุชิต  ทิมหอม จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2562 
 

495,000 495,000   

52 โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 19  (เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ) 1,502,999 1,502,999   
 รวม     

ยุทธศาสตร์ด้านสังคม 
แผนงานงบกลาง 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ  11,360,400 100  
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2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ  2,100,800 100  
3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์  24,000 100  
4 เงินสมทบ สปสช.  180,000 100  
5 สํารองจ่าย  1,237,852 100  
 รวม     

แผนงานสาธารณสุข 
1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย ์ 157,500 122,000 100 100 
2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสนุัขบ้า 77,820 77,820   
3 ค่าสํารวจข้อมูลสนุัขและแมว 42,422 13,881   
4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน โครงการพระราชดาํริด้านสาธารณสุข  

หมู่ที่ 1-24 
480,000 360,000   

 รวม     
แผนงานรักษาความสงบภายใน 

1 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 70,000 58,750 100 38.34 
2 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 8 300,000 295,500   
3 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 19 300,000 295,500   
4 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด อาคารสํานักงาน ลานจอดรถ และ ศพด 184,000 184,000   
 รวม   

 
  

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนนัทนาการ 
1 โครงการแข่งขันกีฬา  38,405   
 รวม     

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
1 โครงการปกปูองสถาบันสําคัญของชาติ 20,200 20,200   
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ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

1 โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 202,500 199,700   
                                            รวม     

แผนงานเคหะและชุมชน 
1 โครงการบริหารจัดเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย  44,682   
 โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภักดิร์ักพื้นที่สีเขียว 9,200 9,200   
 รวม     

 
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน่ 35,800 21,632   
2 การประเมินความพงึพอใจ 18,000 18,000   
 รวม     

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
1 โครงการขับเคลื่อนศูนย์ปฏบิัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอําเภอ

กําแพงแสน 
10,000 10,000   

 รวม     
 ครุภัณฑ์     
 แผนงานบริหารงานทั่วไป     
 ครุภัณฑ์ส านักงาน (ส านักปลัด)     

1 เก้าอี้ทํางาน 1 ตวั 1,600 1,600   
2 โซฟาแบบ 3 ที่นัง่ 6,400 6,400   
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 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ส านกัปลัด)     

1 รถตัดหญ้าแบบเข็น 13,000 13,000   
 ครุภัณฑ์สํานักงาน (กองคลัง)     

1 เก้าอี้ทํางานแบบบุนวม 6,900 6,900   
2 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน 36,200 36,200   
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ส่วนที่ 4  
สรุปผลการด าเนินการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น  

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

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
   ในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมได้ดําเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผน พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561  โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนากับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่ง
รัฐธรรมนูญ นโยบายและแผนบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580 และโมเดล
ประเทศไทย 4.0 ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์
การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน
เขตจังหวัด โดยองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ให้ความสําคัญกับการเชื่อมโยงนโยบายระดับชาติ และทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ สู่การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม เพ่ือตอบสนอง
ศักยภาพ และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ สรุปได้ดังนี้ 
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แบบการกํากับการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
 

ค าชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1.  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทาํแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนนุการจัดทาํแผนพฒันาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับประชาคมท้องถิ่น และร่วมจัดทาํร่าง
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2.1  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาสําคัญขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาจัดทาํ
ฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดทาํแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  

2.4  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

2.5  มีการกําหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการกําหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื   
2.7  มีการกําหนดเปูาหมายการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
2.8  มีการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   
2.9  มีการกําหนดยุทธศาสตรท์ี่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพฒันา   
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แบบประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

 ค าชี้แจง  :  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  ประเมินปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคม ของปีงบประมาณนั้นๆ   
ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 

 1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
 1.2  รายงานผลการดําเนินงาน  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 ส่วนที่  2   ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ 2562 
 

1. ยุทธศาสตร์และจํานวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน และจํานวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการที่
ปรากฏอยู่ในแผน 

จํานวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 18 17 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 8 - 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 55 52 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 23 17 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดลอ้ม และการทอ่งเที่ยว 10 3 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 21 8 

รวม 135 97 
 

          

ส่วนที่ 3  ผลการด าเนินงาน 
1. ความพึงพอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 21.22 76.65 2.13 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/ กิจกรรม 15.36 82.86 1.78 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/  กิจกรรม 19.32 79.73 0.95 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อ สาธารณะ 13.56 83.66 2.78 
5)  มีความโปร่งใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 12.11 85.86 2.03 
6)  การดําเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กําหนด 17.98 78.87 3.15 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสู่การแก้ไขปัญหา 15.31 82.23 2.46 
8)  การแก้ไขปัญหา  และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 18.71 79.90 1.39 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจาการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 15.39 83.82 0.79 
                                        รวม 16.55 81.51 1.94 
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แบบติดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
แบบที่ 2 แบบติตามผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คําชี้แจง  :  เป็นแบบประเมินตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกําหนดระยะเวลาในการติดตาม และรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 

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

ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไป 
  1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
  2.  รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสที่ 

(1) ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม  2561) 
(2) ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม 2552) 
(3) ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน 2562) 
(4) ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน 2562)    

ส่วนที่  2     ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561–2564) 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง
ดําเนินการ 

ยังไม่ได้
ดําเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่าย 

1.ยุทธศาสตรด์้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แผนงานการศึกษา 
1.อุดหนุนโรงเรยีนบ้านหนองพงเล็ก / - - 144,000 144,000 
2.อุดหนุนโรงเรยีนวัดราษฎร์วราราม / - - 144,000 144,000 
3.อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสําหรบัเด็ก
นักเรียนโรงเรียน (สพฐ.) 

/ - - 2,000,000 1,812,980 

4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันสําหรับ ศพด.
อบต.สระสีมุ่ม  ศพด.บ้านเสืออีด่าง 

/ - - 400,000 367,420 

5.ค่าอาหารเสริมนม 3 โรงเรียน (สพฐ.) 
 

/ - - 900,000 776,392.56 

6.ค่าอาหารเสริมนม (ศพด.) 
 

/ - - 160,000 126,262 

7.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรยีนการสอน       
รายหัว)  ( ศพด.สระสีมุ่ม) 

/ - - 60,000 57,800 

8.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรยีนการสอน        
รายหัว)  ( ศพด.บ้านเสืออีด่าง) 

/ - - 70,000 68,000 
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9.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่าอปุกรณ์
การเรยีน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) ( ศพด.บ้านเสืออีดา่ง) 

/ - - 30,000 27,120 

10.โครงการสนบัสนุนคา่ใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา (ค่าหนงัสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเคร่ืองแบบนักเรียน 
ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) ศพด.สระสี่มุม 

/ - - 20,000 19,210 

11.โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปฐมวัย 
ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น 

/ - - 34,700 32,509 

12.โครงการจัดงานวันเด็ก / - - 100,000 0.00 
13.โครงการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

/ - - 26,500 26,500 

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนนัทนาการ 
1.โครงการจัดงานวันสําคัญ พิธีทางศาสนา 
/รัฐพิธ ี

/ - - 150,000 48,460 

2.โครงการสบืสานประเพณีไทยทรงดํา / - - 150,000 150,000 
3.โครงการแห่เทียนจํานําพรรษา / - - 10,000 0.00 
4.โครงการวันสงกรานต์และวนัผู้สูงอายุ / - - 50,000 50,000 
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
1.โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า ศพด.
บ้านเสืออีด่าง 

/ - - 55,000 55,000 

2.โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า ศพด.
สระสี่มุม 

/ - - 55,000 55,000 

3.โครงการต่อเติมกันสาด ศพด.บ้านเสือ
อีด่าง 

/ - - 58,000 58,000 

4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต่อ
จากของเดิมถึงบริเวณกลางนานายเหว่า  
ล่าบา้นหลวง หมู่ที่ 10 บ้านหนองระแหง 

/ - - 299,100 299,000 

5.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายต่อจากของเดิม
บริเวณบ้านนายสมพงษ์  สระทองเคน ถึง
บริเวณบ่อกุ้งนางชม  ชวดมา หมู่ที่ 24  

บ้านเจริญสุข 

/ - - 300,000 300,000 
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6.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณต้นกร่าง ถึง
บ่อกุ้งนายแก้ว  สระทองเวียน หมู่ที่ 2 
บ้านโคก 

/ - - 294,000 294,000 

7.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณบอ่กุ้งนาย
บัว  สระทองลี  ถึงบริเวณบ่อกุ้งนาย
วัชระ  สระทองเคน หมู่ที่ 7 บ้านหนอง
มะเกลือ 

/ - - 300,000 300,000 

8.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณบอ่กุ้งนาย
สํารวย  อ่อนดี หมู่ที่ 17 บ้านฝัง่คลอง 

/ - - 300,000 300,000 

9.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบริเวณบ้านนาย
จํารัส  มูลทองน้อย ถึงบริเวณบา้นายวิ
รัตน์  จันทลิฬา  หมู่ที่ 20 บา้นดอนเล็ก 

/ - - 300,000 300,000 

10.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบริเวณบ้าน 
นายวรวฒุิ  สระทองอยู่ ถึงบริเวณหลัง
โรงสีรุ่งวาณชิ หมู่ที่ 9 บา้นดอนใหญ่ 

/ - - 300,000 300,000 

11.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบริเวณไรน่ายธณชั  
ปิ่นรโรจน์ ถึงบริเวณบ่อกุ้งนายวทิยา  
สร้อยสุมาลี หมู่ที่ 23 บา้นหนองพงน้อย 

/ - - 300,000 300,000 

12.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายไผ่โทน (ตอ่จาก
ของเดิม)ถึงบริเวณบ่อกุ้งนางอุไร  สระ
ทองอ้อย หมู่ที่ 5 บ้านไผ่โทน 

/ - - 599,700 594,700 

13.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบดอัด
แน่น สายทางแยกทางรถไฟ ถึงบริเวณ
บ้านนายบุญธรรม  แผนสทา้น หมู่ที่ 11 
บ้านหนองพงใหญ่ 

/ - - 300,000 270,100 

14.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
จํานวน 3 สาย หมู่ที่ 14 บ้านเกาะไผ่
เถ่ือน 

/ - - 300,000 300,000 

15.โครงการก่อสร้างรั้วกันเด็กออก 
ศพด.อบต.สระสี่มุม 

/ - - 21,800 21,800 
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16.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 
จํานวน 4 สาย หมู่ที่ 6 บ้านเสอือีด่าง 

/ - -  188,900 

17.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบริเวณทางแยก
ถนนมาลัยแมน เลียบคลองชลประทาน 
เชื่อมทางหลวงชนบท หมู่ที่ 12 บ้าน
หนองพงเล็ก 

/ - - 300,000 300,000 

18.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบริเวณบ้านนาง
เสริม  ติลบาล เชื่อมทางหลวงแผ่นดิน 
หมู่ที่ 22 บ้านไผ่ทอง 

/ - -  297,000 

19.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบริเวณบ้านนาย
พลอย  สระทองอ่อน ถึงบริเวณบ้านนาง
ธัญญา  ปัน้แจ้งอรุณ หมู่ที่ 16 บ้าน
หนองโพธิ ์

/ - - 49,000 49,000 

20.โครงการวางท่อระบายน้าํ คสล. หมู่
ที่ 18 บ้านดอนแฉลบ 

/ - - 259,000 200,300 

21.โครงการวางท่อระบายน้าํ คสล. หมู่
ที่ 1 บ้านสระ 

/ - - 300,000 261,100 

22.โครงการวางท่อระบายน้าํ คสล. หมู่
ที่ 6 บ้านเสืออีด่าง 

/ - - 99,700 82,500 

23.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสายบริเวณบ้านนางแจ่ม
นภา  ปรีทอง ถึงบริเวณบ้านนางทองย้อย  
ชุ่มชื้น หมู่ที่ 4 บ้านไผ่สงคราม 

/ - -  299,400 

24.โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ํา  คส
ล.บริเวณบ้านนายสนัติชัย  สระทอง
จันทร์ หมู่ที่ 18 บ้านดอนแฉลบ 

/ - - 110,800 110,000 

25.โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ํา  คส
ล.บริเวณบ่อกุ้งนายประสทิธิ์  ผนิน้อย 
หมู่ที่ 3 บ้านไผ่คอย 

/ - - 100,000 100,000 

26.โครงการวางท่อระบายน้าํ คสล. หมู่
ที่ 13 บริเวณบ้านนางดา  ทองสัมฤทธิ์ 
ถึงบริเวณบ้านนางรุณ  สระทองทา 

/ - - 300,000 300,000 

27.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต สายบริเวณบา้นนาย
ประทีป  เอ่ียมสาํอาง สะพานบา้นโคก 

/ - - 298,800 289,300 
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หมู่ที่ 16 บ้านหนองโพธิ ์
28.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านมาลัยแมน ซอยบ้าน
นางอุไร  ชื่นกลิน่ธูป หมู่ที่ 15 บ้าน
หนองพังพวย 

- / - 128,000 0.00 

29.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้านมาลัยแมน ซอยบ้าน
นายอมร  ศรีนวล หมู่ที่ 15 บา้นหนอง
พังพวย 

- / - 98,000 0.00 

30.โครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนนหิน
คลุกสายบริเวณทางแยกถนนมาลัยแมน
ถึงบริเวณอู่จอดรถนายพนม  ตะโกเมือง 
หมู่ที่ 15 

- 
 

/ - 46,900 0.00 

31.โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.บริเวณที่
ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 

- / 
 

- 586,000 0.00 

32.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 21 บ้าน
หนองคันรวก 

- / 
 

- 271,000 0.00 

33.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
แยกทางหลวง 3232 (บริเวณตู้น้ําดื่ม
หยอดเหรียญ) หมู่ที่ 22 บ้านไผ่ทอง 
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2562 

/ - - 491,500 491,500 

34.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
บริเวณบ่อกุ้งนายหนูแดง  สระทองมี ถึง
บริเวณบ่อกุ้งนายจาํเนียร  เอกปัดชา หมู่
ที่ 6 บ้านเสืออีด่าง จ่ายเงนิสะสม คร้ังที่ 
1/2562 

/ - - 148,100 148,100 

35.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บา้นไผ่โทน
จํานวน 2 จุด จ่ายเงินสะสม ครัง้ที่ 
1/2562จุดที่ 1 จากบริเวณบอ่กุ้งนาย
มุขพล  ชูกลิ่นหอม  เชื่อมหมู่ที่ 24จุดที่ 
2 จากแยกทางหลวงดอนเตาอิฐ-เกาะไผ่

/ - - 290,800 290,800 
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เถ่ือน (บริเวณบ่อกุ้งนายเทือง             
สระทองแย) 

36.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
บริเวณฟาร์มนายพู   ล้วนโค ถึงบริเวณ
บ้านนายธํารงศักดิ์  เตี๊ยะตาชา้ง หมู่ที่ 
14 บ้านเกาะไผ่เถื่อน จ่ายเงินสะสม ครั้ง
ที่ 1/2562 

/ - - 88,100 88,100 

37.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บา้นไผค่อย 
จํานวน 2 จุดจุดที่ 1 สายบริเวณบ่อกุ้ง
นายประสิทธิ์  ผินน้อย ถึงบริเวณบ่อกุ้ง
นายวาง  สระทองยอดจุดที่ 2 สาย
บริเวณบ่อกุ้งนายประสทิธิ์  ผนิน้อย ถึง
จรดเขตหมู่ที่ 7 ต.บางหลวงจ่ายเงิน
สะสม ครั้งที่ 1/2562 

/ - - 243,100 243,100 

38.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
จากสะพานทางหลวง 3232 ถึงบริเวณ
บ่อกุ้งนายวาง  สระทองยอด หมู่ที่ 22 
บ้านไผท่อง จ่ายเงนิสะสม ครั้งที่ 
1/2562 

/ - - 102,300 102,300 

39.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บา้นไผส่งคราม 
จํานวน 2 จุด จ่ายเงินสะสม ครัง้ที่ 
1/2562จุดที่ 1 บริเวณซอยศาลเจ้า 
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 จุดที่ 2 บริเวณบ้านนาง
บังอร  สระทองคต ถึงบริเวณไรน่าย
ทองย้อย  ชุ่มเชื้อ 

/ - - 256,000 256,000 

40.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บา้นสระ จํานวน 
5 จุด จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2562จุด
ที่ 1 ซอยบริเวณบ้านนางสาวเตือนใจ  
สระทองขาว 

/ - - 453,900 453,900 
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จุดที่ 2 ซอยบริเวณบ้านนางจนัทนา  วนั
ธงชัย 

จุดที่ 3 แยกคลองเจริญสุข ถึงบริเวณบ่อ
กุ้งนายระเบียบ  สระทองเปลี่ยน  

จุดที่ 4 แยกคลองเจริญสุขบริเวณบ่อกุ้ง
นางกัญญาภัทร  วัชรเจริญชัย เชื่อม    
หมู่ที่ 24 

จุดที่ 5 แยกทางหลวง 3232 ถึงบริเวณ
บ่อกุ้งนางจารุณี  สระทองพลอย 

41.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 20 บ้านดอนเล็ก
จํานวน 2 จุด จ่ายเงินสะสม ครัง้ที่ 
1/2562จุดที่ 1 บริเวณบ่อกุ้งนาย
ประสิทธิ์  จนัทลิฬา ถึงเชื่อมต่อหมู่ที่ 9
จุดที่ 2 บริเวณหลังโรงสบี้านดอน ถึง
เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 

/ - - 285,300 285,300 

42.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บา้นหนอง
มะเกลือ จํานวน 3 จดุ จ่ายเงินสะสม 
คร้ังที่ 1/2562จุดที่ 1 บริเวณบ่อกุ้ง
นายทวน  ราศรี ถึงบริเวณบา้นนางน้อย  
คํากองแก้วจุดที่ 2 บริเวณบ่อกุ้งนางนิ่ม  
สระทองเคน ถึงบริเวณบา้นนายแนม 
สระทองน้อยจุดที่ 3 บริเวณบ่อกุ้งนาย
ชม  สระทองนวล ถึงคลองชลประทาน 

/ - - 77,500 77,500 

43.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
จากแยกถนนหนองมะเกลือ-หนองฟัก ถึง
บริเวณบ้านนายสมบูรณ์  สระทองคาน 
หมู่ที่ 21 บ้านหนองคันรวก จา่ยเงิน
สะสม ครั้งที่ 1/2562 

/ - - 85,000 85,000 

44.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
จากถนนลาดยางเลียบบ่อทราย ถึงเชื่อม

/ - - 251,800 251,800 
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ตําบลทุ่งลูกนก หมู่ที่ 23 บ้านหนองพง
น้อย จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2562 
45.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
บริเวณบ่อกุ้งนายแอ็ด  สระทองพรม ถึง
เชื่อมตําบลดอนข่อย หมู่ที่ 17 บ้านฝั่ง
คลอง จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2562 

/ - - 263,300 263,300 

46.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
บริเวณบ่อกุ้งนายประสทิธิ์  ชวดมา ถึง
เชื่อมต่อหมู่ 5 หมู่ที่ 24 บ้านเจริญสุข 
จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ 1/2562 

/ - - 234,000 234,000 

47.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บา้นดอนใหญ่ 
จํานวน 2 จุด จ่ายเงินสะสม ครัง้ที่ 
1/2562จุดที่ 1 บริเวณบ้านนายชชูีพ  
เฮงสุวรรณ ถึงสระน้าํสามประสทิธิ์จุดที่ 
2 บริเวณบ้านน0งสาวประไพ  สระทอง
เอ้ือ ถึงหลังวัดดอนเตาอิฐ 

/ - - 253,900 253,900 

48.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บา้นดอนเตาอิฐ 
จํานวน 2 จุด จ่ายเงินสะสม ครัง้ที่ 
1/2562จุดที่ 1 บริเวณแยกถนนดอน
เตาอิฐ-เกาะไผ่เถื่อน ถึงบริเวณบ่อกุ้งนาย
เสริม  สระทองขาว จุดที่ 2 บริเวณแยก
คลองประปานครหลวง ถึงเชื่อมตําบล
กําแพงแสน 

/ - - 146,900 146,900 

49.โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก สาย
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 19 บ้านหนองพง
กลางจํานวน 2 จุด จ่ายเงินสะสม คร้ังที่ 
1/2562จุดที่ 1 บริเวณ รพ.สต.หนอง
พงกลาง ถึงบริเวณนายธงทอง  นาคนุ่ม
จุดที่ 2 บริเวณแยกวัดหนองพงนก ถึง
บริเวณบ้านนายอั๋น  ขําซา้ย 

/ - - 110,100 110,100 

50.โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถัง
เหล็ก หมู่ที่ 8บริเวณบ้านสานนท์       

/ - - 343,900 343,900 
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สระสงค์ จา่ยเงินสะสม ครั้งที่ 1/2562 

51.โครงการก่อสร้างระบบประปาหอถัง
เหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 11
บริเวณบ้านนายอนุชิต  ทิมหอม จ่ายเงิน
สะสม ครั้งที่ 1/2562 

/ - - 495,000 495,000 

52.โครงการขยายเขตระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 19 (เงินอุดหนนุเฉพาะกิจ) 

/ - - 1,502,999 1,502,999 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
แผนงานงบกลาง 
1.เบี้ยยังชีพผูสู้งอาย ุ / - - 1,200,000 11,360,400 
2.เบี้ยยังชีพผู้พิการ / - - 2,500,000 2,100,800 
3.เบี้ยยังชีพผูปุ้วยเอดส ์ / - - 40,000 24,000 
4.เงินสมทบ สปสช. / - - 180,000 180,000 
5.สํารองจา่ย / - - 1,500,000 1,237,852 
แผนงานสาธารณสุข 
1.วัสดุวทิยาศาสตร์หรือการแพทย์ / - - 157,500 122,000 
2.โครงการสัตวป์ลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสนุัขบ้า 

/ - - 77,820 77,820 

3.ค่าสาํรวจข้อมูลสุนัขและแมว / - - 42,422 13,881 
4.โครงการสืบสานพระราชปณธิาน
สมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 

/ --- ---- 120,000 120,000 

5.โครงการควบคุมการขาดสารไอโอดีน
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมาร ี

/ - -- 120,000 120,000 

6.โครงการส่งเสริมโภชนาการและ
สุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร ี

/ - - 120,000 120,000 

แผนงานรักษาความสงบภายใน 
1.โครงการปูองกันและลดอบุัติเหตุทาง
ถนน 

/ - - 70,000 58,750 

2.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 8 / - - 300,000 295,500 
3.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด หมู่ที่ 19 
 

/ - - 300,000 295,500 
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4.โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด อาคาร
สํานักงาน ลานจอดรถ และ ศพด 

/ - - 184,000 184,000 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
1.โครงการแข่งขันกีฬา / - - 50,000 38,405 
แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 
1.โครงการปกปูองสถาบนัสาํคญัของชาติ 
 

/ - - 20,200 20,200 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
แผนงานการเกษตร 
1.โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

/ - - 202,500 199,700 

แผนงานเคหะและชุมชน      
1.โครงการบริหารจัดเก็บสิ่งปฏกิูลมูล
ฝอย 

/ - - 150,000 44,682 

2.โครงการท้องถิ่นไทยรวมใจภกัดิ์รัก
พื้นที่สีเขียว 

/ - - 9,200 9,200 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
1.โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทํา
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

/ - - 35,800 21,632 

2.การประเมินความพึงพอใจ / - - 18,000 18,000 
แผนงานรักษาความสงบภายใน 
1.โครงการขับเคลื่อนศูนยป์ฏิบตัิการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชนของอําเภอ
กําแพงแสน 

/ - - 10,000 10,000 

ครุภัณฑ์ 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ครุภัณฑ์สํานักงาน (สํานักปลัด) 
1.เก้าอี้ทํางาน 1 ตัว / - - 1,600 1,600 
2.โซฟาแบบ 3 ที่นั่ง / - - 6,400 6,400 
3.เก้าอี้ทํางานแบบบนุวม / - -   
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ส านักปลัด) 
1.รถตัดหญ้าแบบเข็น / - - 13,000 13,000 
ครุภัณฑ์สํานักงาน (กองคลัง)  - -   
1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่น ชนิด
แขวน 

/ - - 36,200 36,200 
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 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
2561-2565)  องค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
(เดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562) มีดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ 

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ 
จํานวน

โครงการตาม
แผนฯ 

จํานวน
โครงการที่ได้

ปฏิบัติ 

งบประมาณตาม
แผน 

งบประมาณท่ี
เบิกจ่ายจริง 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

18 17 4,438,000 3,824,153.74 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

8 - - - 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริการสาธารณะ 

55 52 23,590,799 22,306,499 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม 

23 17 17,613,000 16,369,108 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

10 3 315,000 253,582 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่ดี 

21 8 134,000 113,732 

รวมเบิกจ่าย 135 97 46,090,799 42,867,074 
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สรุปผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ยุทธศาสตร์ 

 โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ.2561-2564) จํานวนโครงการ  135 
โครงการ 

 ความก้าวหน้าในการดําเนินโครงการ  
- ดําเนินการแล้ว  92 โครงการ    

คิดเป็นร้อยละ  68.15  ของจํานวนโครงการทั้งหมด 
- โครงการอยู่ระหว่างดําเนินการ   5  โครงการ        

คิดเป็นร้อยละ   3.70  ของจํานวนโครงการทั้งหมด 
 จากการสํารวจกลุ่มตัวอย่างในเขตองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม จํานวน 240 คน มีความพึง
พอใจต่อผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุมในภาพรวม ประชาชนมีความพึงพอใจมากคิด
เป็นร้อยละ 16.55  มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 81.51  และไม่มีความพึงพอใจคิดเป็นร้อยละ 1.94 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

2.1 ผลกระทบนําไปสู่อนาคต  
 ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน กระบวนการ

หลายขั้นตอน สลับสับซ้อน  
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น  
 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําได้ยาก  และ

บางเรื่องอาจทําไม่ได ้ 
2.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  

                1. ทุกแผนงาน/โครงการ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคํานึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อม
ของพ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของ
ท้องถิ่นเป็นสําคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก  

 2. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ ใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน  

 3. การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะทางการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  

 4. ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้ สามารถ
ดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น  

 5. องค์การบริหารส่วนตําบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่
ละด้านที ่จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  

6.  ควรมีการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม และมีฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน เพ่ือนําไปสู่แนวทางการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว 
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ข้อเสนอแนะจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม 
1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดําเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมภายหลัง เพราะ

สะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่าย
งบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 

2. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดําเนินโครงการ/กิจกรรม ให้
เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ 

3. โครงการ/กิจกรรม ที่มีการดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสําคัญ 

4. ทุกแผนงาน/โครงการ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคํานึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อม
ของพ้ืนที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน การคลังของ
ท้องถิ่นเป็นสําคัญ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม ให้
มากขึ้น ทั้งก่อนการดําเนินโครงการ ระหว่างดําเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอน ของการดําเนินโครงการขององค์ การบริหารส่วนตําบล  
สระสี่มุม รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดําเนินโครงการให้มากข้ึน 

6. ควรมีการสํารวจข้อมูลพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลสระสี่มุม และมีฐานข้อมูลที่เป็น
ปัจจุบัน เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของหมู่บ้าน เพ่ือนําไปสู่แนวทางการ
กําหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว 

7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดําเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงโดย
วิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน หมู่บ้าน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด 

8. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดําเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่อย่างทั่วถึง 
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