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คำนำ 

 
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561  หมวด 6  ข้อ 29  ได้กำหนดให้มี
การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง  วิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน
รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม  

 ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ขึ้น  เพื่อ
รายงานและเสนอความเห็นที่ ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ  
คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนาท้องถิ่น  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม    :                                             หน้า 1                                                                                                                                          
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                                                
 
 

 
บทสรุปสำหรับผู้บริหาร 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มมุ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 

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

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้
กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง 
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้ องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายใน   สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม 
ของทุกปี     
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนา
ท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถ
นำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค 
ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพ่ือจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม   ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   6   ด้าน ดังนี้    
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 ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม    
  ๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณ
เพิ่มในภายหลัง  เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอัน
เนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้
สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
  ๒.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปแีล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
  ๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ 
ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชน
เป็นสำคัญ  
  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ใน
เร่ืองของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และ
สถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
  ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระสี่มุม  ให้มากขึ้น    ทั้งก่อนการดำเนินโครงการ  ระหว่างดำเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จ
สิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของ
การดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้รบัรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น  
  ๖. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม และมี
ฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
ชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของ
ประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
                   ๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชน
รับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมาก
ที่สุด 
                   ๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการ
โครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง  
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บทนำ 
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ส่วนที่ 1   
บทนำ 

******************************* 
 
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    
ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoringand 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 ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการ
ดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ 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
สำนักผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนำไปสู่การ
ปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและ
ความพึงพอใจของประชาชนตำบลสระสี่มุม 

  บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม    :                                             หน้า 1                                                                                                                                          
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564                                                                
 
 

ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วน 

 

ตำบลสระสี่มุม ให้เกิดประโยชน์เพ่ือดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบ
ดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมซึ่งจะช่วย
ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ       
และประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ 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 ประชาชนในตำบลสระสี่
มุมหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
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
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ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

  1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล 
  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
ต้องดำเนินการให้การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม 
  2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือดำเนินการต่อไป 
 
  2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม
ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพ่ือเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมดังนี้ 
  2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วั ด : 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 
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  2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา 
 
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ำตามท่ีกำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม 
  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน
เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และ
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2และส่วนที่ 3 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระสี่มุม โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มี
อำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป 
ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
   
   3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมมี
อำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ  
สี่มุมโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาค มของทุกปี  
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ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ  อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการ
พิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิด
สร้างไว้เพ่ือใช้ในการติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็น
ต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่  แบบสอบถาม 
(Questionnaires)  แบบสัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัย

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

เมษายน/ตุลาคม 

คณะกรรมการ

ติดตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น 

รายงานผล เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

ป ระกาศ ผ ล การติ ด ต าม แ ล ะ

ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ผ น พั ฒ น า ให้

ประชาชนในตำบลสระสี่มุมทราบ

ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับ

แ ต่ วั น ร าย งาน ผ ล แ ล ะ เส น อ

ความเห็นดั งกล่าวและต้องปิด

ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย

กว่าสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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สภาพพ้ืนที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงนำ 

 

 

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ดำเนินการ
สำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป    

   1.  กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม
กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระสี่มุมอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่
กำหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล    
สระสี่มุม 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่
จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่าน มา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่าง
ผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมซึ่ง
สามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัด
เป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
  กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจ
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รวมถึงอำเภอและจังหวัดด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของ
จังหวัดเดียวกัน   

          2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
    
                 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม
กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและ
ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพ้ืนที่จากผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3.  กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม
กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  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
บริหารส่วนตำบลสระสี่มุมใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระสี่มุมมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้า
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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
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ 
ค่าเป้าหมาย 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 ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที 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 ผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยั งสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ 
สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมแต่ละคน แต่ละสำนัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระสี่มุมเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
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  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม 
�  
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ส่วนที่ 2   

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

   
1.  สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   

  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น 
     1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่
กำหนดระยะเวลา 5 ปี พ.ศ. 2561- 2565 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมที่กำหนด
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหาร
ราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครปฐมอำเภอกำแพงแสน และแผนหมู่บ้านตำบลสระสี่มุม 
    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 มีคุณธรรมนำพัฒนาอย่างยั่งยืน ”ภารกิจหลักและการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีดังนี้ 
    1. ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา ศาสนา ภูมิปัญญา ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของตำบล 
    2. สนับสนุนส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน 
    3. ส่งเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
      4. จัดให้มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
               5. จัดให้มีน้ำเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเพ่ือการเกษตรอย่างเพียงพอ 
               6. จัดให้มีการบำรุงรักษาท้ังทางบกและทางน้ำ 
     7. ส่งเสริม เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น     
     8. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ  
  9. พัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุ่ม สู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
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  10. ส่งเสริม สนับสนุนการสรา้งความสนามฉันท์ในสังคม    
  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 4ประชาชนในตำบลสระสี่มุมมีคุณภาพชีวิตที่ดี 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  ก่อสร้างปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ  
ท่าเทียบเรือ และระบบบำบัดน้ำเสีย และซ่อมแซม ปรับปรุงระบบ 
สาธารณูปโภคท่ีได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย 
 แนวทางการพัฒนาที่ 8  พัฒนาระบบจราจร 
 แนวทางการพัฒนาที่ 9  พัฒนาระบบไฟฟ้า-ประปา 
 แนวทางการพัฒนาที่ 10  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และ 
 ป้องกันการบุกรุกท่ีสาธารณประโยชน์ 
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 แนวทางการพัฒนาที่ 11  ส่งเสริม สนับสนุนกีฬาและนันทนาการ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 12  ส่งเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข 
 แนวทางการพัฒนาที่ 13  แก้ไข ป้องกัน และต่อต้านยาเสพติดแนวทางการพัฒนาที่ 14   
 แนวทางการพัฒนาที่ 15  ส่งเสริม สนับสนุนงานสวัสดิการสังคม และการสังคมสงเคราะห์ 

แนวทางการพัฒนาที่ 16  การป้องกันและรักษาความสงบเรียบร้อยในบ้านเมือง และความ 
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

 แนวทางการพัฒนาที่ 17  ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานบรรเทาสาธารณภัย จัดหาวัสดุ  
ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 แนวทางการพัฒนาที่ 18  เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน 
 แนวทางการพัฒนาที่ 19  การเสริมสร้างความสมานฉันท์ในสังคม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 20  พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 
 แนวทางการพัฒนาที่ 21  บำรุงรักษาแม่น้ำลำคลอง แหล่งน้ำต่าง ๆ และการป้องกันน้ำท่วม  
และน้ำเสีย 
 แนวทางการพัฒนาที่ 22  การดูแลรักษาทีส่าธารณะ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 23  พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิง 
สุขภาพ 
 แนวทางการพัฒนาที่ 24  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ 
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตย 
 แนวทางการพัฒนาที่ 25  ส่งเสริมธรรมาภิบาล ตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 
วิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  การป้องกันและ 
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 
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    5. วิสัยทัศน์  
 

“ สระสี่มุมเป็นตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า รักษาประเพณี การศึกษาดี 
 มีคุณธรรมนำพัฒนาอย่างยั่งยืน ” 

 
  

1.2 แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 –2565) 
      1.2.1 แผนพัฒนาท้องถิ่น ( พ.ศ. 2561-2565) (เฉพาะปี พ.ศ. 2564) 
          ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

18 5,673,512 14 3,627,437.64 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 245,000 - 0.00 
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 53 15,599,900 48 10,028,300 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 18 18,555,000 13 16,461,681.60 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

6 2,870,000 4 308,032 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการ
บ้านเมืองที่ด ี

10 1,160,000 9 1,052,127 

 109 44,103,412 88 31,477,578.24 
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2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

   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 และทิศทางการพัฒนาประเทศสู่การจัดทำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เพ่ือตอบสนองศักยภาพ และความต้องการของ
ประชาชนในพื้นท่ี และเป้าหมายในระดับชาติ  
     กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ให้ความสำคัญกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่  และยุทธศาสตร์การพัฒนาได้สะท้อนถึงปัญหาความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชน  ซึ่งนำไปสู่การบูรณาการในเชิงพ้ืนที่ (Area –Based ) เชิงภารกิจ (Function - Based) และการมี
ส่วนร่วม (Participation) โดยได้กำหนดเป้าหมายหรือผลลัพธ์สุดท้ายที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม
ต้องการบรรลุและวิธีการที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการรวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลจากภาคส่วนต่างๆ อย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพ้ืนที่และท้องถิ่น 
ตลอดจนสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
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    2.3 กรอบแนวคิดในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 
 
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 และบริการเพือ่สุขภาพครบวงจร 
       การท่องเท่ียวหลากหลายเช่ือมโยงอารยธรรมทรารวดี การค้าและการลงทุน 
        ระดับสากล ที่มีความสามารถในการแข่งขัน และการค้าผ่านแดนสู่เอเซีย 
 
 

เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว 
เชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรม ศูนย์กลาง 
การศึกษา และประชาชนมคุณภาพชวีิตที่ดี 

 
 
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่นรายละเอียดโครงการ 
 
 
 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคกลาง  
 

แนวทางการพัฒนาเมืองปริมณฑล    ศูนย์กลาง
การบริหารธุรกิจและการพาณิชย์ ศูนยก์ลางการ
ขนส่งและโลจิสติกส์ ศูนยบ์ริการด้านสุขภาพ และ
การศึกษา และเมืองที่น่าอยู่อาศัย 

 

พัฒนาเป็นศูนย์อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนำ ศูนย์กลางการผลิตอาหารและ
สินค้า เกษตร ปลอดภัยได้มาตรฐานโลก และศูนย์รวมการท่องเท่ียวของ
เอเชีย 

ยทุธศาสตรก์ารพฒันากลุ่มจงัหวดัภาคกลางตอนล่าง ๑ 

 

ยทุธศาสตรจ์งัหวดั 

      ยทุธศาสตรก์ารพฒันาของ อปท.ในเขตจงัหวดั 

ศกัยภาพของจงัหวดั  

ปัญหาความตอ้งการของประชาชนในพืน้ท่ี 

 SOWTของจงัหวดั 
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ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมความเชื่อมโยงกับ 
(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 และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าประสงค์รวม  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 โดยมีเป้าประสงค์รวม  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 3สร้างความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจและ 7. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
3.ยุทธศาสตร์จังหวัด 3. พัฒนาคุณภาพชีวิตและความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
 
 
4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   ด้านการบริการสาธารณะ 

แนวทาง การก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน  งานพัฒนาระบบจราจร การพัฒนาระบบไฟฟ้า ประปา 
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4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 
(1.) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่า

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

ธรรมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
   (3.)ยุทธศาสตร์จังหวัด  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพ

การศึกษา และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าประสงค์รวม  คือ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

   4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   ด้านสังคม แนวทาง
ส่งเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการสาธารณสุข ป้องกัน ต่อต้าน และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม 
5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความเชื่อมโยงกับ 

(1.) ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

   (2.) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)ด้านการเติบโตที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟู สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ  
แนวทางการบริหารจัดการน้ำเพ่ือให้เกิดความสมดุล ยั่งยืน 

   (3.) ยุทธศาสตร์จังหวัด  ดา้นการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าประสงค์รวม  คือประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และคุณภาพสิ่งแวดล้อมอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

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

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

การบริหารจัดการภาครัฐ แนวทางการบริหารราชการแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
ของหน่วยงาน 

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

   (3.) ยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และความมั่นคงทางสังคม ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

 (4.) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี แนวทางพัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย   
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ส่งเสริมการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยี่สารสนเทศ เครื่องมือ เครื่องใช้ และอาคาร
สถานที่  ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรมการทำงานของบุคลากร 
 
 2.1.2 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม 
  จากความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด  จะเห็นได้ว่ามีความเชื่อมโยงกันอย่าง
ชัดเจนในการนำมาเป็นแนวทางกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งการ
กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการนำภูมิคุ้มกันที่มีอยู่พร้อม
ทั้งเร่งสร้างภูมิคุ้มกันในท้องถิ่นให้เข้มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร้อมคนสังคมและระบบเศรษฐกิจของชุมชนให้
สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวะการณ์เปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสมโดยให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให้มีคุณภาพ ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในชุมชนอย่างคุ้มค่าและเกิด
ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 
บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืน
ของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม  
 
 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. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี
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วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม 
 

“  สระสี่มุมเป็นตำบลน่าอยู่ มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า รักษาประเพณี การศึกษาดี มีคุณธรรม  
นำพัฒนาอย่างยั่งยืน  ” 

   
 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 
   
ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา    
ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
 1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 การบริการด้านการประปาไม่เพียงพอและทั่วถึง  เกิดปัญหาการขาดแคลนแหล่งน้ำสำหรับ
อุปโภค  บริโภคในฤดูร้อน การบริหารจัดการน้ำประปาจะต้องได้รับการปรับปรุง ความต้องการของประชาชน 
คือ ต้องการให้ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อท่อประปาภายในหมู่บ้าน  จัดระบบการจัดการน้ำสำหรับอุปโค 
บริโภคให้มีความสะอาดมากข้ึน  ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านให้ทั่วถึง  ขุดบ่อน้ำตื้นเพิ่มเติม  จัดซื้อถังเก็บน้ำ
ให้แต่ละหมู่บ้าน 
  1.2 การคมนาคม  ขาดงบประมาณในการดำเนินงาน  ปัญหาถนน  เส้นทางคมนาคมไม่สะดวก  
เนื่องจากเส้นทางที่มีอยู่บางส่วนยังไม่ได้มาตรฐาน เป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนขาดการเชื่อมโยงให้เป็นระบบ ความ
ต้องการของประชาชน คือ ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมให้สะดวก ปลอดภัย  ครอบคลุมและเป็นระบบ 
  1.3 ไฟฟ้าแสงสว่าง ปัญหาไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะไม่ทั่วถึง ความต้องการของประชาชน คือ เพ่ิม
ไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะให้ครอบคลุมทั่วถึงพ้ืนที่ภายในตำบลสระสี่มุม 
  1.4 การระบายน้ำ การระบายน้ำเป็นไปอย่างล่าช้า เกิดการพังทลายของผิวดิน น้ำกัดเซาะเนื่องจาก
ความรุนแรงของกระแสซึ่งระบายน้ำไม่ทันท่วงที  เกิดน้ำท่วมขังในบางพ้ืนที่ ความต้องการของประชาชน  คือ  
ก่อสร้างรางระบายน้ำหรือท่อระบายน้ำในจุดที่มีน้ำท่วมขังและน้ำกัดเซาะผิวดินขอบถนนเป็นประจำ  
   
  2. ด้านเศรษฐกิจ               
   2.1 ประชาชนไม่มีอาชีพเสริม เนื่องจากขาดการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพเสริมอย่าง
เพียงพอ  ความต้องการของประชาชน  คือ  ให้มีการส่งเสริมอาชีพเสริมให้แก่ประชาชนในหลากหลายอาชีพ 
    
   2.2 ประชาชนมีรายได้น้อย  ขาดเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ  ต้นทุนทางการเกษตร
สูง  แหล่งงบประมาณนอกระบบคิดอัตราดอกเบี้ยสูง  เกิดหนี้สินจากภาคการเกษตร  ความต้องการของ
ประชาชน คือ ให้มีการส่งเสริมสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบชีพ 
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  3.ด้านสาธารณสุข 
   3.1 ปัญหาการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ประชาชนขาดความรู้เกี่ยวกับ
การรักษาสุขภาพ ขาดสถานที่ออกกำลังกายภายในชุมชน ความต้องการของประชาชน คือ ให้มีการป้องกัน
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  เพื่อทำการเกษตร  เพราะประชาชน
ขาดความรู้ความเข้าใจและขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป้องกัน  บำรุงรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ขาดการเอาใจใส่ดูแล  หวงแหนธรรมชาติภายในตำบล  ความต้องการของประชาชน  คือ  
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
วิเคราะห์สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งมี
รายละเอียดผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

1.1 โอกาส ( O : Opportunity) 
   1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่เน้นการพัฒนาการเกษตรอุตสาหกรรม 
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   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.  พ้ืนที่เป็นที่ราบลุ่มและลักษณะดินกกกกกกเป็นดินเหนียวร่วนและปนทราย  มีความอุดม
สมบูรณ์เหมาะแก่การเกษตรกรรม  ประมงและปศุสัตว์ 

 3.  มีประเพณีวัฒนธรรมไทยทรงดำที่เป็นเอกลักษณ์ 
 4.  เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา 

 5. เป็นหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด สามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้มากท่ีสุด 
6.ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้งนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และเป็นผู้มีวิสัยทัศน์
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
   7. ผู้นำหมู่บ้านให้ความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น 
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   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. งบประมาณมีจำนวนจำกัดและขาดการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการขนาด
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 ดำเนินการจริง 

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
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ยท. ที่ 1 : การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา
และวัฒนธรรม 

18 14 

ยท. ที่ 2 : การ
สร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน 

ยท. ที่ 3 : การสร้าง
ความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขัน
อย่างยั่งยืน 

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

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

ยท. ที่ 2 : การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

ยท. ที่ 2 : การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

4 - 

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

ยท. ที่ 7 : การพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานและ
ระบบโลจิสติกส ์

ยท. ที่ 3 : พัฒนาและ
ส่งเสริมการค้า
ชายแดนและการคา้
ผ่านแดนให้มีศักยภาพ 

ยท.ที่ 3 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนการ
เสริมสร้างความมัน่คงและ
สังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 

ยท. ที่ 6 : การพัฒนาด้าน
การบริการสาธารณะ 

ยท. ที่ 3 : การพัฒนา
ด้านการบริการ
สาธารณะ 

53 48 
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ในการแข่งขัน ผลักดันเขตพัฒนา
เศรษฐกิจพิเศษนำไปสู่
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 

18 13 

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 

6 4 
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ยท.ที่ 3 : ด้านการ
พัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 
ยท.ที่ 6 : การปรับ
สมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยท.ที่ 1 :  การ
เสริมสร้างและพฒันา
ศักยภาพทุนมนษุย ์
ยท.ที่ 6 : การเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ 
ธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐ 

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

ยท.ที่ 3 : การพัฒนา
คุณภาพชีวิตประชาชนการ
เสริมสร้างความมัน่คงและ
สังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน 

ยท.ที่ 5 : การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่ด ี

ยท.ที่ 6 : การพัฒนา
ด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

10 9 

 รวม 109 88 
    

     1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมที่ได้กำหนดไว้ จำนวน  109   โครงการ  
     2) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น   109  โครงการ ดำเนินการจริง  88 โครงการ หรือคิดเป็นร้อยละ 80.73  ของ
จำนวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30กันยายน 2563) 
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   การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  3.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตุลาคม 2563 – กันยายน 2564) 
   3.1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ยุทธศาสตร์ ด้าน แผนงาน หน่วยงานรับผิดชอบ
หลัก 

หน่วยงานสนับสนุน ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการศึกษาศาสนา และ
วัฒนธรรม 

บริหารชุมชนและ
สังคม 
 

1.แผนงานการศึกษา 
2.แผนงานการศาสนา
แล ะวัฒ น ธรรม แ ล ะ
นันทนาการ 

กองการศึกษาฯ 
กองการศึกษาฯ 

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 

13 3,627,437.64 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

เศรษฐกิจ 1.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

สำนักปลัด กองคลัง 
 

- - 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านบริการสาธารณะ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงานเคหะและ
ชุมชน 
2.แผนงานอุตสาหกรรม
และโยธา 

กองช่าง กองคลัง 34 10,028,300 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม 

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

สำนักปลัด 
สำนักปลัด 
 
กองการศึกษา 
 
กองการศึกษา 
 

กองคลัง 
กองคลัง 
 
สำนักปลัด 
 
สำนักปลัด 
 

13 16,461,681.60 
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นันทนาการ 
5.แผนงานสาธารณสุข 
 
6.แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
 

 
สำนักปลัด 
 
สำนักปลัด 

 
กองคลัง 
 
กองคลัง 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 

บริการชุมชนและ
สังคม 

1.แผนงาน เคหะและ
ชุมชน 
2.แผนงานการเกษตร 

กองช่าง 
 
กองช่าง 

สำนักปลัด 
 
สำนักปลัด 

4 308,032 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้ าน ก ารบ ริ ห ารกิ จก าร
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 

5 1,052,127 

                                                                    รวม 88 31,477,578.24 
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ส่วนที่ 3  
ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ 3   

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
*************************** 

 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
  ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ครั้งที่ 1/2532 เมื่อวันที่   
19 ตุลาคม 2563  เป็นดังนี้ 
ลำดับ 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 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์  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 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมในแต่ละประเด็นเป็น
ดังนี้ 
ลำดับ 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/ป่าไม้ 
ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต
การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

3 2  มีรายละเอียดข้อมูลด้าน
กายภาพครบถ้วนสมบรูณ ์

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การ
ปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  
ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวน
ป ระช าก ร  แ ล ะ ช่ ว งอ ายุ แ ล ะจ ำน วน
ประชากร ฯลฯ 

2 2  มีรายละเอียดของข้อมูล
ครบถ้วนสมบรูณ ์

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น 
การศึ กษา สาธารณ สุข  อาชญากรรม      
ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2  มีรายละเอียดของข้อมูล
ครบถ้วนสมบรูณ ์

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 
เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า 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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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น 
น้ ำ  ป่ 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 ดสิ น ใจ  ร่ วมตรวจสอบ  ร่ วม รับ
ประโยชน์  ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการ
พัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระสี่มุม 

3 3  มีการจัดประชาชมท้องถิ่น
ระดับหมู่บ้าน/ตำบล  

รวม 20 19   
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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1.2  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15    
 2 .1  การวิ เค ราะห์ ที่ 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
ท้องถิ่น 

1 0  อบต.นำข้อมูลจาก จพฐ.มา
เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการพัฒนา 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม 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  
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ท่ี
มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 2  อบต.นำข้อมูลจาก จพฐ.มา
เป็นแนวทางในการจัดทำ
โครงการพัฒนา 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน
สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ
พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค 
SWOT Analysis ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงาน
ได้ แก่  S-Strength (จุ ดแข็ ง ) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-
Threat (อุปสรรค) 

2 2  อบต.ได้นำผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตัวช้ีวัดมา
ประกอบการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อม  

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการ
ของประชาชนเชิงพื้นท่ี 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 าน ก ารณ์ ก ารพั ฒ น า  ก ารตั้ ง
งบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ  การ
ประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไป
ปฏิบัติ ในเชิงปริมาณ  และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิง
คุณภาพ 

2 2  มีการสรุปผลการดำเนินงาน
และการเบิกจ่ายงบประมาณ
การประเมินผลการทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณ/เชิงคุณภาพ 

2 .9  ผลที่ ได้ รับจากการดำเนิ น งาน ใน
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 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 ยุทธศาสตร์ 65    
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน

ตำบลสระสี่มุม 
สอดคล้ อ งกั บ สภ าพสั งคม  เศ รษฐกิ จ 
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการ
พัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระสี่มุม และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ              
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศ รษ ฐกิ จ แล ะสั งค มแ ห่ งช าติ    แล ะ 
Thailand 4.0 

10 9  มีความเชื่อมโยงกันอย่าง
ชัดเจนในการนำมาเป็น
แนวทางกำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งการกำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี
ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการ
พัฒนา 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
สอดคล้องและเช่ือมโยงกับสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชา
รัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศ รษ ฐกิ จ แล ะสั งค มแ ห่ งช าติ    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
ตำบลสระสี่มุมและสัมพันธ์กับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่น 

5 5  อบต.มีวิสัยทัศน์ทีม่ี
เป้าหมายในเชิงผลลัพท์ 
และแสดงถึงจุดที่ อบต.
ต้องการจะเป็นในอนาคต
อย่างชัดเจน 
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.. 

ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่ง
ที่ต้องทำตามอำนาจหน้าที่ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระสี่มุมที่จะนำไปสู่การ
บรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความ
ชัด เจน ในสิ่ งที่ จ ะดำเนิ นการให้ บ รรลุ
วิสัยทัศน์นั้น 

5 4  มีวิธีการนำไปสู่การบรรลุ
วิสัยทัศน์โดยเป็นไปตาม
อำนาจหน้าที ่

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มี
ความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 4  มีเป้าประสงค์ที่สอดคล้อง
กับกลยุทธ์ 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระสี่ มุ ม ซึ่ งเกิดจาก
ศักยภาพของพื้นที่จริง ท่ีจะนำไปสู่ผลสำเร็จ
ทางยุทธศาสตร์ 

5 5  มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์
เพื่อให้บรรลุวสิัยทัศน์ ของ
ตำบลสระสี่มมุ 

3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาใน
อนาคต กำหนดจุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งหรือแผนงานที่ เกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระสี่มุมที่มีความชัดเจน 
นำไปสู่การจัดทำโครงการพัฒนาท้องถิ่นใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและ
ความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5   
มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน
นำไปสู่การจัดทำโครงการ
พัฒนา 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ใน
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 เพื่ อ
นำไปสู่การจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

5 4  มีโครงการพัฒนาใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นครบถ้วน 
และถูกต้อง 

รวม 65 61   
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2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่น 

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 19 
ตุลาคม 2562 เป็นดังนี้ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10 9  
2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ไปปฏิบัติ ใน       

เชิงปริมาณ  
10 9  

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 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 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้ง

งบประมาณได้ถูกต้อง  
5 4  

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี  5 5  
 5.5 เป้าหมาย (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 มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (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 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดทำยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ 
SWOT Analysis/ Demand (Demand 
Analysis) / Global Demand แ ล ะ 
Trendปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่
มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคม 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 9 90 การติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นมีการ
วิเคราะหส์ภาพแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ในระดับหมู่บ้าน
และทั้งในเขต อบต.  

รวม 10 9 90  

   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
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  2.3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

2 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อ
นำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จำนวนโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมาย
เอาไว้หรือไม่จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่
ได้กำหนดไว้เท่าไหร่ จำนวนที่ไม่สามารถ
ดำเนินการได้มีจำนวนเท่าไหร่ สามารถ
อ ธิ บ า ย ได้ 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 งที่ กระทบ 
( Impact)  โ ค ร ง ก า ร ที่ ด ำ เนิ น ก า ร ใน        
เชิงปริมาณ (Quantitative) 

   มีการวิเคราะหผ์ลกระทบ 

รวม 10 8 80  
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  2.4 การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   
ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

3 การประเมินผลการนำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
3 .1  ก า ร ป ร ะ เมิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ข อ ง
แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอา
เทคนิ คต่ าง ๆ  มาใช้ เพื่ อวั ด ว่ าภ ารกิ 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
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้ าหมายของ
แ ผ น ก ารป ฏิ บั ติ ร าชก ารต าม ที่ ได้ รั บ
งบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ
เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน 

10 9 90 การประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

3.2 วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ 
(Impact) โครงการที่ ด ำ เนิ นการใน เชิ ง
คุณภาพ (Qualitative) 

   การวิเคราะหผ์ลกระทบ 

รวม     
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  2.5  แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ลำดับ 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 
และโดยเฉพาะเศรษฐกิ จพอเพี ยงท้ องถิ่ น       
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ) (Local  Sufficiency  
Economy  Plan : LSEP) 

10 9  มีโครงการแกไ้ขความ
ยากจนโดยยึกหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

รวม 20 18   
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

5 โครงการพัฒนา 65    
 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลสระสี่มุมและดำเนินการเพื่อให้การ
พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์ การ
บริหารส่วนตำบลสระสี่มุมที่กำหนดไว้ ช่ือ
โครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรใน
อนาคต 

5 5  มีการกำหนดวัตถุประสงค์ที่
ชัดเจนเพื่อให้บรรลุวิสยัทัศน์
ของหน่วยงาน 

5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับ
โครงการ 
มี วั ตถุ ประสงค์ ชั ด เจน (clearobjective) 
โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง
กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ
หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้อง
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้
ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5  มีการกำหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ
พัฒนา 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มี
ความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง 
สภาพที่ อยากให้ เกิดขึ้น ในอนาคตเป็ น
ทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจำนวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  
พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน  
เริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อไร  ใคร
คื อกลุ่ ม เป้ าห ม ายของโค รงก าร  ห าก
กลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไป
ว่ า ใค รคื อกลุ่ ม เป้ าห มายห ลั ก  ใค รคื อ
กลุ่มเป้าหมายรอง 

5 4  มีเป้าหมายชัดเจนใน
ประมาณการค่าใช้จ่ายของ
โครงการพัฒนา 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละ
ของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการ
ติดตามและ

ประเมินผลแผน 
 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 

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

5 5  การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ความสำคัญ
กับการเชื่อมโยง
นโยบายระดับชาติ 
และทิศทางการ
พัฒนาสู่การจดัทำ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมคีวามสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึด
วิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (4) ยึดเป้าหมาย
อนาคตประเทศไทย 2579 (5) ยึดหลักการนำไปสู่การ
ปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอดไปสู่
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว ภายใต้แนวทางการ
พัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุด
พ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง (2) การพัฒนา
ศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคม
สูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
(4)  การรองรับการเช่ือมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง (5) 
การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มี
ประสิทธิภาพ 

5 5  การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ความสำคัญ
กับการเชื่อมโยง
นโยบายระดับชาติ 
และทิศทางการ
พัฒนาสู่การจดัทำ
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5 .6  โค ร งก ารมี ค ว าม ส อด ค ล้ อ งกั บ 
Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการ
ปรับ เปลี่ ยนโครงสร้ างเศรษฐกิจ  ไปสู่  
Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ทำน้อย ได้มาก 
เช่น (1) เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า โภค
ภัณฑ์ ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จ า ก ก า ร ขั บ เค ลื่ อ น ป ร ะ เท ศ ด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การขับเคลื่อนด้วย
เทค โน โลยี  ความคิ ดสร้ างส รรค์  และ
นวัตกรรม (3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการ
ผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น 
รวมถึงโครงการที่ เติมเต็มด้วยวิทยาการ 
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 นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้อง
เป็นโครงการเช่ือมต่อหรือเดินทางไปด้วยกัน
กับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้กำหนดขึ้นที่เป็น
ปัจจุบัน 

5 5  การจัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ความสำคัญกับ
การเช่ือมโยงนโยบาย
ระดับชาติ และทิศทางการ
พัฒนา และยุทธศาสตร์
จังหวัด สู่การจดัทำ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนน

เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการที่ดำเนินการภายใต้พื้นฐานความ
พอเพียงที่ประชาชนดำเนินการเองหรือร่วม
ดำเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ 
เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตร
และแหล่งน้ำ) (LSEP) 

5 4   

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับ
เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึง
หลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการ
ได้แก่  (1) ความประหยัด  (Economy) (2) 
ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ป ระสิ ท ธิ ผ ล  (Effectiveness) (4 ) ค วาม
ยุ ติ ธ ร ร ม  (Equity) (5 ) ค ว า ม โป ร่ ง ใส 
(Transparency) 

5 4  งบประมาณ 

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

5 5   
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ลำดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ

คะแนน
เต็ม 

ความเห็นของ
คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผน 

 5.11 มีการกำหนดตัว ช้ีวัด  (KPI) และ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 
ม ีก า ร ก ำ ห น ด ด ัช น ี ชี ้ ว ัด ผ ล ง า น  (Key 
Performance Indicator : KPI) ที่สามารถวัด
ได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล
(effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ
(efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจ 
การกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผล
ขอ งวั ต ถุ ป ระส งค์ ที่ เกิ ด ที่ สิ่ งที่ ได้ รั บ           
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 5  มีการกำหนดตัวช้ีวัด
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ชัดเจน 

5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 
ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่ เกิดขึ้นได้จริงจากการ
ดำเนินการตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ
ม าก ก ว่ า วั ต ถุ ป ร ะ ส งค์  ซึ่ ง ก า ร เขี ย น
วัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไป
ได้ และมี ค วาม เฉพ าะ เจาะจง ใน การ
ดำเนิ น งานตาม โครงการ (2 ) วัดและ
ประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) 
ระบุสิ่งท่ีต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและ
เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติ
ได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความ
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 5  ผลที่ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่กำหนด 

รวม 65    
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 3.3 แผนงานที่ดำเนินการ 
    3.2.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน 

เป็นค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา ศพด. 2 
แห่ง 

เป็นค่าใช้จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา ศพด. 2 
แห่ง 

139,400 139,400 100 100 

2 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน ค่า
อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน) 

เป็นค่าใช่จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา ศพด. 
2 แห่ง 

เป็นค่าใช่จา่ยการบริหาร
สถานศึกษา ศพด. 2 
แห่ง 

62,150 44,650 100 71.84 

3 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน) ศพด. 

สนับสนนุค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา  
(ค่าอาหารกลางวัน) 
ศพด. 

สนับสนนุค่าใช้จา่ยการ
บริหารสถานศึกษา  
(ค่าอาหารกลางวัน) 
ศพด. 

401,800 373,280 100 92.90 

4 อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน 
ในสังกัด สพฐ. 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันสำหรับนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
จำนวน 200 วัน 

อุดหนุนค่าอาหาร
กลางวันสำหรับนักเรียน
ในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
จำนวน 200 วัน 

1,928,000 1,578,000 100 81.85 

5 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น) 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่า
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก

สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา (ค่า
พัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพ
ครูที่สังกัดศูนย์พัฒนาเด็ก

20,000 0.00 100 0 
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เล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

เล็กขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น) 

6 ค่าอาหารเสรมิ (นม) ศพด. 2 แหง่ 
 

เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนนุอาหารเสริม 
(นม) ของ ศพด. 

เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนนุอาหารเสริม 
(นม) ของ ศพด. 

170,560 166,306.86 100 97.51 

7 ค่าอาหารเสรมิ (นม) สพฐ 3 แห่ง เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนนุอาหารเสริม 
(นม) ของโรงเรียนสงักัด 
สพฐ. 

เงินอุดหนุนสำหรับ
สนับสนนุอาหารเสริม 
(นม) ของโรงเรียนสงักัด 
สพฐ. 

1,002,560 651,736.78 100 
 
 
 

65.00 

8 อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองพงเล็กตาม
โครงการจดัหาครูผูส้อนและบุคลากรเสริม
เพื่อการพัฒนาโรงเรียน 
 

อุดหนุนโรงเรียนบา้น
หนองพงเล็กตาม
โครงการจัดหาครูผู้สอน
และบุคลากรเสริมเพื่อ
การพัฒนาโรงเรียน 

อุดหนุนโรงเรียนบา้น
หนองพงเล็กตาม
โครงการจัดหาครูผู้สอน
และบุคลากรเสริมเพื่อ
การพัฒนาโรงเรียน 

144,000 144,000 100 100 

9 อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนเตาอิฐตาม
โครงการจดัจ้างบุคลากรชั่วคราว (ครูจ้าง
สอน) 

อุดหนุนโรงเรียนวัดดอน
เตาอิฐตามโครงการจัด
จ้างบุคลากรชั่วคราว 

อุดหนุนโรงเรียนวัดดอน
เตาอิฐตามโครงการจัด
จ้างบุคลากรชั่วคราว 

72,000 72,000 100 100 

10 อุดหนุนโรงเรียนวัดราษฎร์วรารามตาม
โครงการพัฒนาวิชาการปฐมวัย 

อุดหนุนโรงเรียนวัด
ราษฎร์วรารามตาม
โครงการพัฒนาวิชาการ
ปฐมวัย 

อุดหนุนโรงเรียนวัด
ราษฎร์วรารามตาม
โครงการพัฒนาวิชาการ
ปฐมวัย 

144,000 144,000 100 100 

รวม  10  โครงการ 4,084,470 3,313,373.64 100 81.12 
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    3.2.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 
 

ลำดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการจัดงานวันสำคัญ/พิธีทาง
ศาสนา/รัฐพิธ ี

จัดงานวันสำคัญ เชน่วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 
วันปิยะมหาราช 

จัดงานวันสำคัญ เชน่
วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา วนัปยิะ
มหาราช 

50,000 29,150 100 0.00 

2 โครงการเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

จัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

จัดงานเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

78,964 78,964 100 100 

3 โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระ
นางเจ้าฯพระบรมราชิน ี

จัดงานเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระ
บรมราชิน ี

จัดงานเฉลิมพระ
เกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชิน ี

16,000 16,000 100 100 

4 โครงการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรม
ฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจา้ฯพระ
บรมราชิน ี

จัดพิธีรับพระราชทาน
พระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจา้ฯพระบรม
ราชิน ี

จัดพิธีรับพระราชทาน
พระบรมฉายาลักษณ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จ
พระนางเจา้ฯพระบรม
ราชิน ี

190,250 189,950 100 99.84 

รวม   4  โครงการ 335,214 314,064 100 93.69 
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 3.2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ลำดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
เสืออีด่าง 

ปรับปรุงศพด.บ้านเสือ 
อีด่าง โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  
1.ต่อเติมหลังคาพร้อมเท
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 
16 เมตร  
2.ห้องน้ำ ห้องส้วม ขนาด
กว้าง 2 เมตร ยาว 4 
เมตร จำนวน 1 ห้อง 
3.ตะแกรงกันนก พื้นที่
รวม 65 ตร.ม 
4.อ่างล้างจาน ขนาดกว้าง 
0.60เมตรยาว 3.00 
เมตร จำนวน 1 ชุด 

ปรับปรุงศพด.บ้านเสือ 
อีด่าง โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้  
1.ต่อเติมหลังคาพร้อมเท
พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 
16 เมตร  
2.ห้องน้ำ ห้องส้วม ขนาด
กว้าง 2 เมตร ยาว 4 
เมตร จำนวน 1 ห้อง 
3.ตะแกรงกันนก พื้นที่
รวม 65 ตร.ม 
4.อ่างล้างจาน ขนาดกว้าง 
0.60เมตรยาว 3.00 
เมตร จำนวน 1 ชุด 

420,000 420,000 100 100 

2 โครงการก่อสร้างฐานหอถังเหล็กเก็บน้ำ 
คสล. หมู่ที่ 1 บรเิวณบ้านนางสีลา สระ
ทองยอด 

ก่อสร้างฐานหอถังเหล็ก
เก็บน้ำ คสล. จำนวน 1 
ฐาน  

ก่อสร้างฐานหอถังเหล็ก
เก็บน้ำ คสล. จำนวน 1 
ฐาน 
 

107,000 107,000 100 100 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : องค์การบรหิารส่วนตำบลสระสีมุ่ม                              หน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

3 โครงการก่อสร้างหอถังประปาหมูบ่้าน หมู่
ที่ 21 บริเวณบ้านนางจันทรเ์พ็ญ  
ปฐมชัยวาลย ์

ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 
10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์ 
กราสขนาด 2.5 ลบ.ม. 
จำนวน 4 ลูก 

ก่อสร้างหอถังสูงขนาด 
10 ลบ.ม. (ถังไฟเบอร์ 
กราสขนาด 2.5 ลบ.ม. 
จำนวน 4 ลูก 
 

435,400 425,300 100 97.68 

4 โครงการก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บนำ้ หมู่ที่ 
13 สถานท่ีก่อสร้างที่ดินสาธารณะบริเวณ
บ้านนางสมศรี แก้วกลิ่นหอม 

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ
ทรงแชมเปญ ขนาดความ
จุ 12 ลบ.ม.สูง 12 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 
หอถัง 

ก่อสร้างหอถังเหล็กเก็บน้ำ
ทรงแชมเปญ ขนาดความ
จุ 12 ลบ.ม.สูง 12 เมตร 
พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 
หอถัง 
 

294,400 294,400 100 100 

5 โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พรอ้ม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้
น้ำ หมู่ที่ 1 บริเวณศาลเจ้าหลุยเซยีงกง 
 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาล 
ขนาดเส้นผาศนูย์กลาง 6 
นิ้ว ท่อ PVC ชัน้ 13.5 
ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร 
จนกว่าจะเจอนำ้ดี จำนวน 
1 บ่อ  พร้อมติดตั้งเครื่อง
สูบนำ้ไฟฟ้าแบบมอเตอร์
จมใต้น้ำ ขนาด 2.0 
แรงม้า 220 V.AC. พร้อม 
อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 
ติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อนำ้
บาดาลชนิดเหล็ก ติดตั้ง
มิเตอร์วัดน้ำปากบ่อ ขนาด 
2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาล 
ขนาดเส้นผาศนูย์กลาง 6 
นิ้ว ท่อ PVC ชัน้ 13.5 
ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร 
จนกว่าจะเจอนำ้ดี จำนวน 
1 บ่อ  พร้อมติดตั้งเครื่อง
สูบนำ้ไฟฟ้าแบบมอเตอร์
จมใต้น้ำ ขนาด 2.0 
แรงม้า 220 V.AC. พร้อม 
อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 
ติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อนำ้
บาดาลชนิดเหล็ก ติดตั้ง
มิเตอร์วัดน้ำปากบ่อ ขนาด 
2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด 

269,500 269,500 100 100 
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6 โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พรอ้ม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้
น้ำ หมู่ที่ 14 บริเวณศาลาอเนกประสงค์
หมู่ที่ 14 
 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาล 
ขนาดเส้นผาศนูย์กลาง 6 
นิ้ว ท่อ PVC ชัน้ 13.5 
ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร 
จนกว่าจะเจอนำ้ดี จำนวน 
1 บ่อ  พร้อมติดตั้งเครื่อง
สูบนำ้ไฟฟ้าแบบมอเตอร์
จมใต้น้ำ ขนาด 2.0 
แรงม้า 220 V.AC. พร้อม 
อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 
ติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อนำ้
บาดาลชนิดเหล็ก ติดตั้ง
มิเตอร์วัดน้ำปากบ่อ ขนาด 
2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด ติดตั้ง
มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 
แอมป์ จำนวน 1 หม้อ 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาล 
ขนาดเส้นผาศนูย์กลาง 6 
นิ้ว ท่อ PVC ชัน้ 13.5 
ลึกไม่น้อยกว่า 100 เมตร 
จนกว่าจะเจอนำ้ดี จำนวน 
1 บ่อ  พร้อมติดตั้งเครื่อง
สูบนำ้ไฟฟ้าแบบมอเตอร์
จมใต้น้ำ ขนาด 2.0 
แรงม้า 220 V.AC. พร้อม 
อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 
ติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อนำ้
บาดาลชนิดเหล็ก ติดตั้ง
มิเตอร์วัดน้ำปากบ่อ ขนาด 
2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด ติดตั้ง
มิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 15 
แอมป์ จำนวน 1 หม้อ 

281,100 281,000 100 100 

7 โครงการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล พรอ้ม
ติดตั้งเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าแบบมอเตอร์จมใต้
น้ำ หมู่ที่ 3 บริเวณที่ดินนายวีรพจน์ บุญ
รอด 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาล 
ขนาดเส้นผาศนูย์กลาง 6 
นิ้ว ท่อ PVC ชัน้ 13.5 
ลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร 
จนกว่าจะเจอนำ้ดี จำนวน 
1 บ่อ  พร้อมติดตั้งเครื่อง
สูบนำ้ไฟฟ้าแบบมอเตอร์
จมใต้น้ำ ขนาด 2.0 
แรงม้า 220 V.AC. พร้อม 

ขุดเจาะบ่อนำ้บาดาล 
ขนาดเส้นผาศนูย์กลาง 6 
นิ้ว ท่อ PVC ชัน้ 13.5 
ลึกไม่น้อยกว่า 120 เมตร 
จนกว่าจะเจอนำ้ดี จำนวน 
1 บ่อ  พร้อมติดตั้งเครื่อง
สูบนำ้ไฟฟ้าแบบมอเตอร์
จมใต้น้ำ ขนาด 2.0 
แรงม้า 220 V.AC. พร้อม 

455,100 455,100 100 100 
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อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 
ติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อนำ้
บาดาลชนิดเหล็ก ติดตั้ง
มิเตอร์วัดน้ำปากบ่อ ขนาด 
2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด  

อุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 
ติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อนำ้
บาดาลชนิดเหล็ก ติดตั้ง
มิเตอร์วัดน้ำปากบ่อ ขนาด 
2 นิ้ว จำนวน 1 ชุด 

8 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 19 
บริเวณบา้นนางสาวสายทอง ทองดอนพุ่ม 
ถึงบริเวณบ้านนายณัฐ เทียนสว่าง 

วางท่อระบายนำ้ คสล.ชั้น 
3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จำนวน 188 
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.70*0.70 เมตร 
จำนวน 18 บ่อพร้อมลง
หินคลุกปรับระดบัหลังท่อ
ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. 

างท่อระบายนำ้ คสล.ชั้น 
3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จำนวน 188 
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.70*0.70 เมตร 
จำนวน 18 บ่อพร้อมลง
หินคลุกปรับระดบัหลังท่อ
ไม่น้อยกว่า 20 ลบ.ม. 

251,700 251,600 100 99.96 

9 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 18 
บริเวณบา้นนางสุกัญญา คลา้ยมงคล ถึง
บ่อกุ้งนายสุจิต  ทองดอนเอ 

วางท่อระบายนำ้ คสล.ชั้น 
3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร จำนวน 144 
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.90*0.90 เมตร 
จำนวน 14 บ่อพร้อมลง
หินคลุกปรับระดบัหลังท่อ
ไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.
พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ 

วางท่อระบายนำ้ คสล.ชั้น 
3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.60 เมตร จำนวน 144 
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.90*0.90 เมตร 
จำนวน 14 บ่อพร้อมลง
หินคลุกปรับระดบัหลังท่อ
ไม่น้อยกว่า 40 ลบ.ม.
พร้อมเทคอนกรีตหลังท่อ 
 

265,500 265,500 100 100 
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10 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 15 
บริเวณหอถังประปาหน้าบา้นนายมานพ 
สระทองจันทร์ ถึงถนนมาลยัแมน 

วางท่อระบายนำ้ คสล.ชั้น 
3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จำนวน 84 
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.70*0.70 เมตร 
จำนวน 8 บ่อพร้อมลงหิน
คลุกปรับระดับหลงัท่อไม่
น้อยกว่า 10 ลบ.ม.พร้อม
เทคอนกรีตหลังท่อ 

วางท่อระบายนำ้ คสล.ชั้น 
3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จำนวน 84 
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.70*0.70 เมตร 
จำนวน 8 บ่อพร้อมลงหิน
คลุกปรับระดับหลงัท่อไม่
น้อยกว่า 10 ลบ.ม.พร้อม
เทคอนกรีตหลังท่อ 

131,800 131,600 100 99.85 

11 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 
บริเวณหน้าโรงงานปุ๋ย เช่ือมท่อระบายน้ำ 
ตำบลกำแพงแสน 

วางท่อระบายนำ้ คสล.ชั้น 
3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.00 เมตร จำนวน 84 
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
1.30*1.30 เมตร 
จำนวน 9 บ่อพร้อมลงหิน
คลุกปรับระดับหลงัท่อไม่
น้อยกว่า 40 ลบ.ม. 

วางท่อระบายนำ้ คสล.ชั้น 
3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
1.00 เมตร จำนวน 84 
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
1.30*1.30 เมตร 
จำนวน 9 บ่อพร้อมลงหิน
คลุกปรับระดับหลงัท่อไม่
น้อยกว่า 40 ลบ.ม. 

356,600 356,600 100 100 

12 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 
บริเวณบา้นนายเสง่ียม สระแสงตา ถึง
บริเวณตู้น้ำดืม่ดอนเตาอิฐ 

วางท่อระบายนำ้ คสล.ชั้น 
3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จำนวน 219 
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.70*0.70 เมตร 

วางท่อระบายนำ้ คสล.ชั้น 
3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.40 เมตร จำนวน 219 
ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล.
ขนาดเส้นผ่าศนูย์กลาง 
0.70*0.70 เมตร 

297,000 296,000 100 99.66 
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จำนวน 21 บ่อพร้อมลง
หินคลุกปรับระดบัหลังท่อ
ไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม. 

จำนวน 21 บ่อพร้อมลง
หินคลุกปรับระดบัหลังท่อ
ไม่น้อยกว่า 30 ลบ.ม. 

13 โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านโคก โดยขุดเจาะบ่อบาดาล
ทดแทนบ่อเดิมขนาด เส้นผ่าศูนยก์ลาง 6 
นิ้ว (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคก 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล
ทดแทนบ่อเดิมขนาด 
เส้นผา่ศูนย์กลาง 6 นิ้ว 

ซ่อมแซมระบบประปา
หมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านโคก 
โดยขุดเจาะบ่อบาดาล
ทดแทนบ่อเดิมขนาด 
เส้นผา่ศูนย์กลาง 6 นิ้ว 

498,000 488,400 100 98.07 
 

14 โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 
บริเวณบา้นนางสาวจุฑามาศ สระทองอ้อย 
ถึงหน้าบ้านนายเผ่า สระทองเหยยีด 
 

โดยทำการวางท่อระบายน้ำ 
คสล. ช้ัน 3  ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 
เมตร จำนวน 50 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80x0.80 เมตร จำนวน 
10 ท่อน พร้อมซ่อมแซม
ถนนหลังท่อ กว้าง 1.00 
เมตร ยาว 6 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ อบต.
สระสี่มมุ กำหนด 

โดยทำการวางท่อระบายน้ำ 
คสล. ช้ัน 3  ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 0.40 
เมตร จำนวน 50 ท่อน 
พร้อมบ่อพัก คสล.  
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
0.80x0.80 เมตร จำนวน 
10 ท่อน พร้อมซ่อมแซม
ถนนหลังท่อ กว้าง 1.00 
เมตร ยาว 6 เมตร 
รายละเอียดตามแบบ อบต.
สระสี่มมุ กำหนด 

113,000 113,000 100 100 

15 โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำ หมู่ที่ 
11 บริเวณบา้นนายสวัสดิ์ สงกรานต์
เสง่ียม  
 

ก่อสร้างประตูระบายน้ำ ก่อสร้างประตูระบายน้ำ 150,000 150,000 100 100 

                                รวม   15   โครงการ 4,063,100 4,042,000 100 99.48 
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 3.2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา 
ลำดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 8 สายบริเวณบ้านนายณัฐภมูิ กา
รักษ์ ถึงบริเวณบ้านนางผ่อน ผลดก 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 96 
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 384 ตร.ม.ไม่
มีไหล่ทาง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 96 
เมตร หนา 0.15 เมตร
หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 384 ตร.ม.ไม่
มีไหล่ทาง 

234,000 229,000 100 97.86 

2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 11 สายบริเวณหอถังประปาหมู่บ้าน 
ถึงบริเวณบ้านนายเกรียงศักดิ์ เกตเุกื้อ
วิริยะนนท์ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 
120 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.
ไม่มีไหล่ทาง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก กว้าง 4.00 
เมตร ระยะทางยาว 
120 เมตร หนา 0.15 
เมตรหรือพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม.
ไม่มีไหล่ทาง 

300,000 286,300 100 95.43 

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5 สายไผโ่ทน (ต่อจาก
ของเดิม) ช่วงที่ 2 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 135 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 540 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 135 เมตร หนา 
0.15 เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 540 

300,000 271,000 100 90.33 
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ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง พร้อม
ตีเส้นจราจร 

ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง พร้อม
ตีเส้นจราจร 

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 10 สายบริเวณบ้านนาง
แถม ล่าบ้านหลวง ถึงทางรถไฟ 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 159 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 636 
ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง พร้อม
ตีเส้นจราจร 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 159 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 636 
ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง พร้อม
ตีเส้นจราจร 

343,700 317,100 100 92.26 
 

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 2 สายบริเวณบา้น
นางสาวสุนันท์ พึ่งนุสนธ ์ถึงบริเวณบ้าน
นางนภา รื่นนุสาร 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 138 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 552 
ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง พร้อม
ตีเส้นจราจร 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 138 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 552 
ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง พร้อม
ตีเส้นจราจร 

299,200 276,200 100 92.31 

6 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 20 สายบริเวณไร่นายวิ
รัตน์ จันทลิฬา ถึงบรเิวณบ้านนางสุญาณี 
วิรุฬห์ภูต ิ

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 
3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 180 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 540 
ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง พร้อม

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 
3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 180 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 540 
ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง พร้อม

299,700 275,700 100 91.99 
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ตีเส้นจราจร ตีเส้นจราจร 
7 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ

กคอนกรีต หมู่ที่ 22 สายแยกทางหลวง 
3232 ถึงบรเิวณบ้านนางจารุวรรณ สระ
ทองล้วน 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 
3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 173 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 519 
ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง พร้อม
ตีเส้นจราจร 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 
3.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 173 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 519 
ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง พร้อม
ตีเส้นจราจร 

292,500 264,100 100 90.29 

8 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท ์
ติกคอนกรีต หมู่ที่ 23 สายบริเวณบ่อกุ้ง
นายวิทยา สร้อยสุมาลี เช่ือมตำบลทุ่งลูก
นก 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 88 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 352 
ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง พร้อม
ตีเส้นจราจร 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 88 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 352 
ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง พร้อม
ตีเส้นจราจร 

194,000 176,800 100 91.13 

9 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 24 (ต่อจากของเดิม) 
บริเวณบ่อกุ้งนายพัน สระทองลี ถึงบริเวณ
บ่อกุ้งนายสมบัติ คำกองแก้ว 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 135 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 540 
ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง พร้อม
ตีเส้นจราจร 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 135 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 540 
ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง พร้อม
ตีเส้นจราจร 

300,000 271,000 100 90.33 
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10 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 17 สายบริเวณบ้านนาย
สำรวย อ่อนดี ถึงคลองเจริญสุข (ต่อจาก
ของเดิม) 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 160 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 640 
ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง พร้อม
ตีเส้นจราจร 

ก่อสร้างถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 160 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 640 
ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง พร้อม
ตีเส้นจราจร 

346,900 318,900 100 91.93 

11 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 12 สายบริเวณบ้านนาย
ขัน แสงจันทร์ ถึงบริเวณบ้านนายสมาน 
ไข่เกต ุ

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 160 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 640 
ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง พร้อม
ตีเส้นจราจร 

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 160 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 640 
ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง พร้อม
ตีเส้นจราจร 

300,000 300,000 100 100 

12 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 6 สายบริเวณบา้นนาย
อาทร รุ่งวิทยา ถึงบริเวณบ้านนายบุญช่วย 
สอนเวียง 

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 
5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 184 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 920 
ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง พร้อม
ตีเส้นจราจร 
 

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 
5.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 184 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 920 
ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง พร้อม
ตีเส้นจราจร 

299,200 299,200 100 100 
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13 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต หมู่ที่ 16 สายบริเวณบ้านนาย
พลอย สระทองอ่อน ถึงสามแยก 

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 229 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 916 
ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง พร้อม
ตีเส้นจราจร 
 

ซ่อมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต กวา้ง 
4.00 เมตร ระยะทาง
ยาว 229 เมตร หนา 
0.05 เมตรหรือพื้นที่ผิว
จราจรไม่น้อยกว่า 916 
ตร.ม.ไม่มีไหล่ทาง พร้อม
ตีเส้นจราจร 
 

300,000 300,000 100 100 

14 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 6 
จำนวน 5 จุด 

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน 
จำนวน 5 จุด 
จุดที่ 1 บริเวณจากบ้าน
นางเรียน นักฬิพา ถึงบ้าน
นางสุดารตัน์ วงศ์จำนงค์ 
กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 210 เมตร  
หนา 0.05 เมตร ปริมาตร
หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 
31 ลูกบาศก์เมตร 
จุดที่ 2 บริเวณบ่อกุ้งนาง
เสาร์ สระทองมี ถึงบ่อกุ้ง
นางสมร คำบ้านฆ้อง 
กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว  500  
เมตร หนา 0.05 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกรวมไม ่

ลงหินคลุกซ่อมแซมถนน 
จำนวน 5 จุด 
จุดที่ 1 บริเวณจากบ้าน
นางเรียน นักฬิพา ถึงบ้าน
นางสุดารตัน์ วงศ์จำนงค์ 
กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 210 เมตร  
หนา 0.05 เมตร ปริมาตร
หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 
31 ลูกบาศก์เมตร 
จุดที่ 2 บริเวณบ่อกุ้งนาง
เสาร์ สระทองมี ถึงบ่อกุ้ง
นางสมร คำบ้านฆ้อง 
กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว  500  
เมตร หนา 0.05 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกรวมไม ่

300,000 300,000 100 100 
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น้อยกว่า 75 ลูกบาศก์
เมตร 
จุดที่ 3 บริเวณบ้านนาย
ประวิทย์ สระทองแก่น ถึง
บ้านนายสรุัตน ์แสนละมะ 
กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,265  
เมตร หนา 0.05 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกรวมไม่
น้อยกว่า 189 ลูกบาศก์
เมตร 
จุดที่ 4 บริเวณบ้านนาย
ณัฐพล น้ำใจเย็น ถึงบ่อกุ้ง
นายจำเนียร เอกปัดชา 
กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 900 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ปริมาตร
หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 
135 ลูกบาศก์เมตร 
จุดที่ 5 บริเวณบ้านนาย
บุญส่ง ทรัพย์ธนานันท์ ถึง
บ้านนางพิศ สระทองพิมพ์ 
กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 530 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ปริมาตร
หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 
79 ลูกบาศก์เมตร 

น้อยกว่า 75 ลูกบาศก์
เมตร 
จุดที่ 3 บริเวณบ้านนาย
ประวิทย์ สระทองแก่น ถึง
บ้านนายสรุัตน์ แสนละมะ 
กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 1,265  
เมตร หนา 0.05 เมตร 
ปริมาตรหินคลุกรวมไม่
น้อยกว่า 189 ลูกบาศก์
เมตร 
จุดที่ 4 บริเวณบ้านนาย
ณัฐพล น้ำใจเย็น ถึงบ่อกุ้ง
นายจำเนียร เอกปัดชา 
กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 900 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ปริมาตร
หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 
135 ลูกบาศก์เมตร 
จุดที่ 5 บริเวณบ้านนาย
บุญส่ง ทรัพย์ธนานันท์ ถึง
บ้านนางพิศ สระทองพิมพ์ 
กว้าง 3.00 เมตร 
ระยะทางยาว 530 เมตร 
หนา 0.05 เมตร ปริมาตร
หินคลุกรวมไม่น้อยกว่า 
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15 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 8 
บริเวณสายทางเข้าวดัดอนมะกอก ถึง
บริเวณวดัดอนเตาอิฐ 
 

โดยทำการลงหินคลุก
พร้อมเกลีย่แต่งเรยีบตาม
เส้นทางส่วนท่ีเป็นหลุม
เป็นบ่อ ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 850 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ปริมาตรหินคลุกรวมไม่
น้อยกว่า 510 ลูกบาศก์
เมตร  รายละเอียดตาม
แบบ อบต.สระสีมุ่ม 
กำหนด 

โดยทำการลงหินคลุก
พร้อมเกลีย่แต่งเรยีบตาม
เส้นทางส่วนท่ีเป็นหลุม
เป็นบ่อ ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 850 เมตร 
หนา 0.15 เมตร  
ปริมาตรหินคลุกรวมไม่
น้อยกว่า 510 ลูกบาศก์
เมตร  รายละเอียดตาม
แบบ อบต.สระสีมุ่ม 
กำหนด 

300,000 300,000 100 100 

16 โครงก่อสรา้งถนน คสล. บริเวณตอ่จาก
ของเดิมถึงคลองชลประทาน หมู่ที่ 10  
 

โดยดำเนินการก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 220 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 880 ตาราง
เมตร 
ไม่มไีหล่ทาง รายละเอียด
ตามแบบ อบต.สระสี่มมุ 
กำหนด 

โดยดำเนินการก่อสร้าง
ถนน คสล. ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ยาว 220 
เมตร หนา 0.05 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีผิวจราจรไม่
น้อยกว่า 880 ตาราง
เมตร 
ไม่มไีหล่ทาง รายละเอียด
ตามแบบ อบต.สระสี่มมุ 
กำหนด 

480,000 480,000 100 100 

17 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 
11 บริเวณบา้น ร.ต.ณรงค์ เดชเฟือ่ง ถึง
คลองชลประทาน 
 

โดยทำการลงหินคลุก
พร้อมเกลีย่แต่งเรยีบตาม
เส้นทางส่วนท่ีเป็นหลุม
เป็นบ่อ ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 2,200 เมตร 
หนา 0.10 เมตร   

โดยทำการลงหินคลุก
พร้อมเกลีย่แต่งเรยีบตาม
เส้นทางส่วนท่ีเป็นหลุม
เป็นบ่อ ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ยาว 2,200 เมตร 
หนา 0.10 เมตร   

390,000 390,000   
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ปริมาตรหินคลุกรวมไม่
น้อยกว่า 660 ลูกบาศก์
เมตร รายละเอียดตาม
แบบ อบต.สระสีมุ่ม 
กำหนด  
 

ปริมาตรหินคลุกรวมไม่
น้อยกว่า 660 ลูกบาศก์
เมตร รายละเอียดตาม
แบบ อบต.สระสีมุ่ม 
กำหนด  
 

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 12 บริเวณต่อจากของเดมิถึงบริเวณ
บ้านนายเฉื่อย ภริมย์หวาด 
 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
59.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือรวมพื้นทีผ่ิว
จราจรไม่น้อยกว่า 236 
ตารางเมตร ไม่มไีหล่ทาง  
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.สระสีมุ่ม กำหนด  
 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
59.00 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือรวมพื้นทีผ่ิว
จราจรไม่น้อยกว่า 236 
ตารางเมตร ไม่มไีหล่ทาง  
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.สระสีมุ่ม กำหนด  
 

146,000 146,000 100 100 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 13 บริเวณบ้านนางดา ทองสัมฤทธ์ิ 
ถึงบริเวณบ้านนายสุชาติ อ่อนสมจิตร 
 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.00  เมตร ยาว 
180 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า540 ตาราง
เมตร ไม่มไีหล่ทาง 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.สระสีมุ่ม กำหนด  
 
 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
กว้าง 3.00  เมตร ยาว 
180 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า540 ตาราง
เมตร ไม่มไีหล่ทาง 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.สระสีมุ่ม กำหนด  
 

308,000 308,000 100 100 
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20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หมู่ที่ 18 บริเวณบ้านนายสังข์ เที่ยงตรง 
ถึงถนนลาดยาง 
 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว
จราจรกว้าง 3.00  เมตร 
ยาว 95 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 285 ตาราง
เมตร ไม่มไีหล่ทาง 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.สระสีมุ่ม กำหนด  
 

โดยทำการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ผิว
จราจรกว้าง 3.00  เมตร 
ยาว 95 เมตร หนา 0.15 
เมตร หรือมีพื้นท่ีผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า 285 ตาราง
เมตร ไม่มไีหล่ทาง 
รายละเอียดตามแบบ 
อบต.สระสีมุ่ม กำหนด  
 

177,000 177,000 100 100 

21 โครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนนบริเวณ
สายเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 22 
 

โดยทำการลงหินคลุก
พร้อมเกลีย่แต่งเรยีบตาม
เส้นทางส่วนท่ีเป็นหลุม
เป็นบ่อ ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร  
ปริมาตรหินคลุกรวมไม่
น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์
เมตร รายละเอียดตาม
แบบ อบต.สระสีมุ่ม 
กำหนด 
 

โดยทำการลงหินคลุก
พร้อมเกลีย่แต่งเรยีบตาม
เส้นทางส่วนท่ีเป็นหลุม
เป็นบ่อ ขนาดกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 1,000 เมตร 
หนา เฉลี่ย 0.15 เมตร  
ปริมาตรหินคลุกรวมไม่
น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์
เมตร รายละเอียดตาม
แบบ อบต.สระสีมุ่ม 
กำหนด 
 

300,000 300,000 100 100 

                           รวม     21    โครงการ 6,210,200 5,986,300 100 96.39 
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3.2.2 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดำเนิน 
การจริง 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ ผู้สูงอายุที่ขึน้ทะเบยีน
ภายในเขตตำบล      
สระสี่มุม 

ผู้สูงอายุที่ขึน้ทะเบยีน
ภายในเขตตำบล      
สระสี่มุม 

12,886,800 12,196,700 100 94.64 

2 เบี้ยยังชีพผู้พิการ ผู้พิการที่ขึ้นทะเบียน
ภายในเขตตำบล      
สระสี่มุม 

พิการที่ขึ้นทะเบียน
ภายในเขตตำบล      
สระสี่มุม 

2,496,000 2,199,200 100 88.11 

3 เบี้ยยังชีพเอดส ์ ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียน
ภายในเขตตำบล     
สระสี่มุม 

ผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้น
ทะเบียนภายในเขต
ตำบลสระสี่มุม 

30,000 27,500 100 91.67 

4 เงินสมทบ สปสช. สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับพื้นที ่

สมทบกองทุน
หลักประกันสุขภาพ
ระดับพื้นที ่

200,000 200,000 100 100 

5 สำรองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย 
และบรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชน 

เพื่อใช้จ่ายในกรณี
ฉุกเฉินที่มีสาธารณภัย 
และบรรเทาปญัหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชน 

1,209,000 1,032,673.60 100 85.42 

                                    รวม   5   โครงการ 16,821,800 15,656,073.60 100 93.07 
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 3.2.2 แผนงานสาธารณสุข 
ลำดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

1 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จัดหาเวชภัณฑ์ วัคซีน 
น้ำยาเคมี ทรายอะเบท 
เครื่องพ่นหมอกควัน 
และอุปกรณ์อื่น ๆ ของ
งานดา้นสาธารณสุข 
 

จัดหาเวชภัณฑ์ วัคซีน 
น้ำยาเคมี ทรายอะเบท 
เครื่องพ่นหมอกควัน 
และอุปกรณ์อื่น ๆ ของ
งานดา้นสาธารณสุข 

157,500 140,140 100 100 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสนุัขบ้า 
 

จัดหาวัคซีนโรคพิษสุนัข
บ้า 

จัดหาวัคซีนโรคพิษ
สุนัขบา้ 

78,000 63,810 100 81. 

3 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์
และขึ้นทะเบียนสุนัข/
แมว 
 

สำรวจข้อมูลจำนวน
สัตว์และขึ้นทะเบียน
สุนัข/แมว 

15,600 6,381 100 40.90 

4. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 1-24 
สำหรับดำเนนิโครงการ
ตามพระราชดำริดา้น
สาธารณสุข 
  
 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 1-24 
สำหรับดำเนนิโครงการ
ตามพระราชดำริดา้น
สาธารณสุข 

480,000 360,000 100 75.00 
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5 โครงการเฝ้าระวังและการป้องกนั
โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 

จัดทำหนา้กากอนามัย 
จำนวน   ชิน้ 

จัดทำหนา้กากอนามัย 
จำนวน   ชิน้ 

37,202 37,202 100 100 

6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้
ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรสัโคโรน่า 
2019 

อบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกันโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 

อบรมเชิงปฏิบัติการให้
ความรู้ในการป้องกัน
โรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า 

29,100 29,100 100 100 

รวม   6  โครงการ 797,402 636,633 100 79.84 
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3.2.2 แผนงานสร้างความสงบภายใน 

ลำดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

จัดโครงการป้องกันและ
ลดอุบัติเหตุทางถนน 

จัดโครงการป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทาง
ถนน 

70,000 23,775 100 33.64 

2 โครงการฝึกอบรมชุดปฏบิัติการจิต
อาสาภัยพบิัต ิ

ฝึกอบรมชุดปฏิบตัิการ
จิตอาสาภัยพบิัติประจำ
ตำบล 

ฝึกอบรมชุดปฏิบตัิการ
จิตอาสาภัยพบิัติ
ประจำตำบล 

146,200 145,600 100 99.59 

                               รวม    2   โครงการ 216,200 168,975 100 78.16 
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 3.2.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการบริหารจัดเก็บสิ่งปฏิกูลมูลฝอย จัดเก็บสิ่งปฏิกูลมลูฝอย จัดเก็บสิ่งปฏิกูลมลู
ฝอย 

150,000 14,132 100 74.19 

                              รวม    1    โครงการ     150,000 14,132 100 74.19 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : องค์การบรหิารส่วนตำบลสระสีมุ่ม                              หน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

  
3.2.2 แผนงานการเกษตร 

ลำดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการกำจัดวัชพืชคลองเจริญสุข
พร้อมติดตั้งตะแกรงเหล็กก้ัน
ผักตบชวา บริเวณจากสะพาน
โรงเรียนวัดสระสี่มุม หมู่ที่ 1 ถึง
สะพานดอนมะกอก หมู่ที่ 6 

กำจัดวัชพืชคลองเจริญ
สุขพร้อมติดตั้งตะแกรง
เหล็กก้ันผักตบชวา 

กำจัดวัชพืชคลอง
เจริญสุขพร้อมติดตั้ง
ตะแกรงเหล็กก้ัน
ผักตบชวา 

186,000 186,000 100 100 

2. โครงการกำจัดวัชพืชคลองสาธารณะ
ระหว่างเขตติดต่อหมู่ที่ 8 กับคลอง
เจริญสุข ถึงวัดดอนเตาอิฐ 

กำจัดวัชพืชคลอง
สาธารณะ 

กำจัดวัชพืชคลอง
สาธารณะ 

37,900 37,900 100 100 

3  โครงการกำจัดวัชพืชพร้อมขนย้าย 
หมู่ที่ 9  (จ่ายขาดเงินสะสม) 

กำจัดวัชพืชพร้อมขน
ย้าย 

กำจัดวัชพืชพร้อมขน
ย้าย 

70,000 70,000 100 100 

                    รวม  3  โครงการ 293,900 293,900 100 100 
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 3.2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ โครงการ เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการ อบต.สระสี่มุม สัมพันธ์ เพื่อสร้างกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

เพื่อสร้างกระบวนการ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

133,607 133,607 100 57.50 

2 โครงการปรับปรุงต่อเติมศาลา
อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4  

ปรับปรุงต่อเติมศาลา
อเนกประสงค ์

ปรับปรุงต่อเติมศาลา
อเนกประสงค ์

251,600 251,200 100 99.84 

                                 รวม     2     โครงการ 385,207 384,807 100 99.90 
 
   
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น : องค์การบรหิารส่วนตำบลสระสีมุ่ม                              หน้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

 3.2.2 แผนงานบริหารทั่วไป 
ลำดับ โครงการ เป้าหมาย 

(ผลผลติของโครงการ) 
งบประมาณ ร้อยละ 

ที่ดำเนินการ 
ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม

แผนพัฒนา 
ดำเนิน 
การจริง 

1 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จัดประชุมประชาชน
ระดับหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อ
จัดทำแผนพัฒนา
ท้องถิ่น/เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง 

จัดประชุมประชาชน
ระดับหมู่บ้าน/ตำบล
เพื่อจัดทำแผนพฒันา
ท้องถิ่น/เพิ่มเติม/
เปลี่ยนแปลง 

35,800 12,607 100 35.22 

2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิและ
การประยุกต์ใช้ข้อมูลสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ 

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและ
การประยุกต์ใช้ข้อมูล
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ 

เพิ่มประสิทธิภาพการ
ใช้งานแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินและ
การประยุกต์ใช้ข้อมูล
สารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ 

697,185 636,713 100 91.33 

3 การประเมินความพงึพอใจ จ้างเหมาองค์กรหรือ
สถาบนัภายนอกให้
ประเมินความพงึพอใจ 

จ้างเหมาองค์กรหรือ
สถาบนัภายนอกให้
ประเมินความพงึพอใจ 

20,000 18,000 100 90.00 

                                                รวม    3   โครงการ 752,985 667,320 100 88.62 
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 3.2.2 ครุภัณฑ์ 

ลำดับ แผนงาน ประเภท เป้าหมาย 
(ผลผลติของโครงการ) 

งบประมาณ ร้อยละ 
ที่ดำเนินการ 

ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง ตาม
แผนพัฒนา 

ดำเนิน 
การจริง 

1 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 
30 แผ่น ต่อนาที 
คุณลักษณะเฉพาะตาม  
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ์ 
ของสำนักงบประมาณ 

เคร่ืองถ่ายเอกสารระบบ
ดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 
30 แผ่น ต่อนาที 
คุณลักษณะเฉพาะตาม 
บัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ ์ 
ของสำนักงบประมาณ 

120,000 119,000 100 99.17 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทย ุ โทรทัศน์ แอล อี ดี 
ขนาด 55 นิ้ว 

โทรทัศน์ แอล อี ดี 
ขนาด 55 นิ้ว 

21,500 21,500 100 100 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก จำนวน 
15 ตู้ คุณสมบัติตาม
มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

ตู้เหล็ก 4 ลิ้นชัก 
คุณสมบัติตามาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

105,000 105,000 100 100 

4 การศึกษา ครุภัณฑ์อื่น อุปกรณ์สนามเด็กเล่น อุปกรณ์สนามเด็กเล่น 49,500 49,500 100 100 
                                                รวม   4          โครงการ 296,000 295,000 100 99.66 
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ส่วนที่ 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ 
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ส่วนที่ 4  
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

******************************** 
 
 1.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 

   ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมได้
ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผน พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2561  โดยเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนากับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐธรรมนูญ นโยบายและแผนบริห าร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 -2579 และโมเดลประเทศไทย 4.0 ทิศทาง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด
ภาคกลางตอนล่าง 1 แผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตจังห วัด โดย
องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงนโยบายระดับชาติ และทิศทางการพัฒนา
ประเทศ สู่การจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม เพ่ือตอบสนองศักยภาพ และ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ี สรุปได้ดังนี้ 
 สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบต่างๆ ได้ผลสรุปดังนี้  
 (1) แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ามีการ 
ดำเนินการครบทุกขั้นตอนตามแบบประเมินตนเอง 
  (2) แบบที่ 2 แบบการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี 2563  

• ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวน  18   โครงการ 
ดำเนินการแล้ว   14 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  77.78 

• ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ  จำนวน  4 โครงการ  ดำเนิน 
การแล้ว   -   โครงการ คิดเป็นร้อยละ  0.00 

• ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ   จำนวน  53 โครงการ 
ดำเนินการแล้ว  26   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 49.06 อยู่ระหว่างดำเนินการ 22 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  41.51 
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• ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมจำนวน 18  โครงการ ดำเนินการแล้ว 13 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 72.22 

• ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวจำนวน  6  โครงการ 
ดำเนินการแล้ว  4  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 66.67  

• ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน  10   โครงการ 
ดำเนินการแล้ว   9  โครงการ คิดเป็นร้อยละ  90.00 

 

 

 
 
 (3) แบบที่ ๓/๑ : แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้ 

• โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จำนวน  109 โครงการ 
• ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (2561-2565)   จำนวน   88   โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ  80.73 
ความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการ  
- ดำเนินการแล้ว  66  โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ  60.55  ของจำนวนโครงการทั้งหมด 
- โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ   22 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ   20.18  ของจำนวนโครงการทั้งหมด 
      องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ได้สำรวจความพึงพอใจของประชาชน  / หน่วยงาน / 
องค์กร ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุม ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลสระสี่มุม โดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่มุมใน
ภาพรวมจาก โดยการสุ่มกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 240 คน โดยมีประเด็นการในการสำรวจความพึง
พอใจ 9 ประเด็น และพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  
สระสี่มุม คิดเป็นร้อยละ 84.37 โดยแบ่งเป็น  
 * พอใจมาก          ร้อยละ 16.63 
                * พอใจ                ร้อยละ 67.74   
 * ประชาชนไม่มีความพึงพอใจ ต่อผลการดำเนินงาน      ร้อยละ 15.73 

 
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

2.1 ผลกระทบนำไปสู่อนาคต 
 ๑. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดำเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน

กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 
 ๒. ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทำแผนที่มีความยุ่งยากมากขึ้น 
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 ๓. ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจำกัดของระเบียบกฎหมายที่ทำได้ยากและ
บางเรื่องอาจทำไม่ได้ 

2.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
 ๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ

ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน 
 ๒. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการ

พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ๓. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถ

ดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น 
 ๔. องค์การบริหารส่วนตำบลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจ

แต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่  
  

  

 

 

 

 

 

2. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖1 – ๒๕๖5)  
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามแบบต่างๆ ได้ผลสรุปดังนี้  
 (1) แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พบว่ามีการ 
ดำเนินการครบทุกขั้นตอนตามแบบประเมินตนเอง 
  (2) แบบที่ 2 แบบการติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปี 2563  
 ยุทธศาสตร์ที่ 1  ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จำนวน  17   โครงการ ดำเนินการ
แล้ว   13 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  76.47 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจยุทธศาสตร์  จำนวน  4 โครงการ  ดำเนินการ
แล้ว -   โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ   จำนวน 59 โครงการ ดำเนินการ
แล้ว 49   โครงการ คิดเป็นร้อยละ  83.05  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมจำนวน 16  โครงการ ดำเนินการแล้ว 14 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 87.50 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการท่องเที่ยวจำนวน  6  โครงการ 
ดำเนินการแล้ว  6  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี จำนวน  7   โครงการ ดำเนินการแล้ว   
6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ  85.71 
 
 
 
 
 
 
 (3) แบบที่ ๓/๑ : แบบประเมินผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้ 
   
 

ยุทธศาสตร์และโครงการในปีงบประมาณ 2564 
 

ยุทธศาสตร ์

จำนวนโครงการ 

จำนวนโครงการ 
ที่ปรากฏอยู่ในแผน 

จำนวนโครงการ 
ที่ได้ปฏิบตั ิ

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

15 13 
13.76 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเศรษฐกิจ 
6 - 

0 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
59 49 

43.12 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
16 14 

12.85 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการ
ท่องเที่ยว 

6 6 
5.50 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการทีด่ ี
7 6 

5.50 

รวม 109 88 80.73 
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