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ค าน า  
 

                  ด๎วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น    
พ .ศ.๒๕๔๘ แก๎ไขเพ่ิมเติมข๎อ ๑๗ โดยให๎มีความสอดคล๎องเชื่อมโยงกับแผนความต๎องการอําเภอ แผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุํมจังหวัด ตลอดจนสามารถบูรณาการแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณใน
พ้ืนที่ได๎อยํางม ีประสิทธิภาพ อันจะกํอให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดให๎กับประชาชน จึงดําเนินการทบทวนแผนพัฒนา
ท๎องถิ่น พร๎อมทั้ง กําหนดระยะเวลาแผนพัฒนาท๎องถิ่นเป็นระยะเวลาห๎าปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามหนังสือ 
ดํวนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว ๗๔๖๗ เรื่อง ซักซ๎อมแนวทางกา รทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐) ขององค๑กร ปกครองสํวนท๎องถิ่น ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ “แผนพัฒนาท๎องถิ่น ” หมายความวํา 
แผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ที่กําหนด วิสัยทัศน๑ ประเด็นยุทธศาสตร๑ เปูาประสงค๑ ตัวชี้วัด     
คําเปูาหมาย และกลยุทธ๑ โดยสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ แผนพัฒนาตําบล แผนพัฒนาหมูํบ๎านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะ
เป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทําขึ้น  สําหรับปีงบประมาณแตํละปี ซึ่งมีความ
ตํอเนื่องและเป็นแผนก๎าวหน๎าและให๎หมายความรวมถึงการเพ่ิมเติมหรือ เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท๎องถิ่นห๎าปี 
องค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม และคณะผู๎จัดทํา หวังเป็นอยํางยิ่งวําการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น         
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับนี้จะได๎ใช๎เป็นแนวทางการจัดทํางบประมาณประจําปี และสามารถตอบสนอง 
ความต๎องการของประชาชนในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลอยํางมีประสิทธิภาพตํอไป  
                                                                                  
                                                                                 
                                                                                องค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม 
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ส่วนที่ 1 
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 

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

1.ด้านกายภาพ 

 1.1 ที่ตั้ง/อาณาเขต 

  จัดตั้งเป็นองค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม  เมื่อวันที่  29  มีนาคม  2539   ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง  จัดตั้งองค๑การบริหารสํวนตําบล  ลงวันที่ 19 มกราคม  พ.ศ. 2539 

 องค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม ตั้งอยูํ ณ หมูํที่ 6 บ๎านเสืออีดําง ถนนดอนเตาอิฐ –เกาะไผํเถื่อน  
อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  73140 ระยะหํางจากจังหวัดนครปฐม ประมาณ  43 กิโลเมตร อยูํทาง
ทิศเหนือของที่วําการอําเภอกําแพงแสน ระยะจากอําเภอกําแพงแสน ประมาณ 8 กิโลเมตร 

 

อาณาเขต 
 ทิศเหนือ  ติดตํอตําบลสระพัฒนา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 ทิศใต๎   ติดตํอตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ 
   ตําบลดอนขํอย  อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 ทิศตะวันออก ติดตํอตําบลไผํหูช๎าง อําเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม 
 ทิศตะวันตก ติดตํอกับตําบลกระตีบ อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม และ 
                     ติดตํอกับตําบลทุํงบัว       อําเภอกําแพงแสน        จังหวัดนครปฐม 

 

 

 

 

 1.2 ลักษณะภูมิประเทศ 
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 ลักษณะภูมิประเทศขององค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม เป็นพ้ืนที่ราบลุํม เป็นพ้ืนที่รับน้ําจาก
คลองเจริญสุข และคลองชลประทาน ซึ่งไหลจากจังหวัดกาญจนบุรี ทําให๎ประสบกับปัญหาน้ําทํวมขังในพ้ืนที่ 

 1.3 ลักษณะภูมิอากาศ  

 ภูมิอากาศของตําบลสระสี่มุม อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม จัดอยูํในประเภทฝนเมืองร๎อน
เฉพาะฤดู (tropical savannah climate) สภาพอากาศโดยทั่วไปขึ้นอยูํกับอิทธิพลของลมมรสุม ฤดูฝนจึงมีฝน
ตกชุก ฤดูร๎อนอากาศคํอนข๎างร๎อน สํวนฤดูหนาวอากาศไมํหนาวจัด จากสถิติของสถานีตรวจอากาศเกษตร
กําแพงแสน กรมอุตุนิยมวิทยาในชํวง ๒๐ปี (พุทธศักราช ๒๕๑๕ – ๒๕๓๕) เฉลี่ยแล๎วอุณหภูมิทั้งปีประมาณ 
๒๘ องศาเซลเซียส โดยฤดูร๎อนเริ่มตั้งแตํเดือนกุมภาพันธ๑  ถึงกลางเดือนพฤษภาคม อากาศจะร๎อนและแห๎ง 
อุณหภูมิสูงสุดจะอยูํในชํวงเดือนเมษายน เฉลี่ย ๓๖.๘ องศาเซลเซียส และมีลมพัดจากอําวไทยเข๎าสูํจังหวัด
นครปฐมทางทิศตะวันตกเฉียงใต๎ 

 ฤดูฝนเริ่มตั้งแตํเดือนพฤษภาคมไปจนถึงเดือนตุลาคม ซึ่งเป็นชํวงมรสุมตะวันตกเฉียงใต๎พัดผําน 
มีปริมาณฝนรวมตํอปี ๑,๐๐๒.๑ มิลลิเมตร มีจํานวนวันที่ฝนตกเฉลี่ย ๑๐๑.๘ วัน โดยฝนจะทิ้งชํวงในเดือน
มิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม และจะตกชุกในเดือนกันยายน ชํวงฤดูฝนมีความชื้นสัมพันธ๑เฉลี่ย ๗๒ % 

  ฤดูหนาวเริ่ มตั้ งแตํ เดือนพฤศจิกายนไปจนถึง เดือนมกราคม ซึ่ ง เป็นชํว งที่ ลมมรสุม
ตะวันออกเฉียงเหนือ พัดพาความหนาวมาสูํประเทศไทย โดยมีลักษณะอากาศหนาวเย็นเป็นชํวง ๆ ชํวงหนาว
ที่สุด จะอยูํในราวปลายเดือนธันวาคมถึงสิ้นเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ย ๑๗.๒ องศาเซลเซียส และ
ความชื้นสัมพันธ๑เฉลี่ย ๓๔ – ๔๐ %  

 1.4 ลักษณะของดิน 

  ตําบลสระสี่มุม ประกอบด๎วยชุดดิน 4 ชุดดิน ได๎แกํ ดินชุดที่ 4  ดินชุดที่ 11 ดินชุดที่  33 และ 
38  ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้   
 กลุ่มชุดดินที่ 4 ลักษณะโดยทั่วไปมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีน้ําตาลปนเทา หรือสี
น้ําตาล ดินลํางมีสีน้ําตาลปนเทาหรือสีน้ําตาล หรือสีเทาปนสีเขียวมะกอก มีจุดประสีน้ําตาลปนเหลือง หรือสี
น้ําตาลแกํ อาจพบก๎อนปูน ก๎อนสารเคมีสะสมพวกเหล็กและแมงกานีสในชั้นดินลําง  การระบายน้ําคํอนข๎า ง
เลว ถึงเลวพบตามที่ราบเรียบ หรือที่ราบลุํมระหวํางคัดดินริมลําน้ํา กับลานตะพักน้ําคํอนข๎างใหมํ น้ําแชํขัง ใน
ฤดูฝนลึก 30 – 50 เซนติเมตร นาน 4 – 5 เดือน ดินมีความอุดมสมบูรณ๑ตามธรรมชาติปานกลาง PH 5.5-
6.5 ถ๎าหากดินมีก๎อนปูนปะปนอยูํ PH จะเป็น 7.0-8.0 ปัจจุบันพ้ืนที่บริเวณดังกลําวสํวนใหญํใช๎ทํานา บาง
แหํงยกรํองเพ่ือปลูกผัก หรือไม๎ผล ซึ่งมักจะให๎ผลผลิตคํอนข๎างสูง 
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 ปัญหาในการใช๎ประโยชน๑ที่ดิน  ในฤดูฝนมีน้ําแชํขัง นาน 4-5 เดือน  
 ตัวอยํางดินในชุดนี้ ได๎แกํ ชัยนาท  ราชบุรี  ทําพล  สระบุรี  และบางมูลนาค 
 กลุํมชุดดินที่ 11 ลักษณะโดยทั่วไปมีเนื้อดินเป็นพวกดินเหนียว ดินบนมีสีดําหรือเทาแกํ ดินลํางมี
สีเทา และมีจุดประสีน้ําตาล สีเหลือง หรือสีแดงปะปนอยูํจํานวนมาก ในชํวงดินลํางตอนบนจะพบจุดประสี
เหลืองฟางข๎าวของสารจาโรไซด๑ ในระดับความลึก 50-100 ซม. จากผิวดิน พบบริเวณท่ีขังน้ํานาน 6-7 เดือน 
เป็นดินลึกมีการระบายน้ําเลว มีความอุดมสมบูรณ๑คํอนข๎างต่ํา ดินมีปฏิกิริยาเป็นกรดจัดมากถึงกรดจัด  PH 
4.5-5.0  
 ปัญหาในการใช๎ประโยชน๑ที่ดิน  ดินมีกรดจัดมากอาจขาดแรํธาตุอาหารพืชพวกไนโตรเจน และ
ฟอสฟอรัส หรืออาจมีสารลายพวกอลูมินั่มและเหล็กมาเกินไปจนเป็นพิษตํอพืช ฤดูฝนน้ําแชํขังนาน 3-7 เดือน 
ถ๎าดินเหลํานี้ได๎รับการปรับปรุงดินโดยใช๎ปุ๋ยและปูนในอัตราที่เหมาะสมและมีการควบคุมน้ําหรือจัดระบบ
ชลประทานที่มีประสิทธิภาพ พืชที่ปลูกจะให๎ผลผลิตดีขึ้น  
 กลุํมชุดดินที่ 33 ลักษณะโดยทั่วไปมีเนื้อดินเป็นพวกดินรํวนปนทรายแปูง ดินมีสีน้ําตาลหรือสี
น้ําตาลปนแดง บางแหํงในดินสํวนลํางๆ มีจุดประสีเทา และน้ําตาล อาจมีแรํไนก๎า หรือก๎อนปูนปะปน อาจเกิด
วัตถุต๎นกําเนิดดินตะกอนลําน้ํา พบบนสันดินริมน้ําเกํา และเนินตะกอนรูปพัด มีพ้ืนที่คํอนข๎างราบเรียบถึงเป็น
รูปคลื่นลอนลาด มีความลาดชันประมาณ 2-12% เป็นดินลึกมาก มีการระบายน้ําดี ถึงดีปานกลาง ระดับน้ํา
ใต๎ดินอยูํลึกกวํา 1 เมตรตลอดปี มีความอุดมสมบูรณตามธรรมชาติปานกลาง ดินชั้นบนมี  PH ประมาณ 6.5-
7.5 ได๎แกํ ชุดดินดงยางเอน ชุดดินกําแพงแสน ชุดดินกําแพงเพชร และชุดดินลําสนธิธาตุพนม 
 ปัญหาในการใช๎ประโยชน๑ที่ดิน  มีความเสี่ยงตํอการขาดน้ําในบางปี 
               กลุํมชุดดินที่ 38 ลักษณะทั่วไปเนื้อดินเป็นดินรํวน ดินรํวนปนทรายละเอียด มีลักษณะการทับถม
เป็นตะกอนลําน้ําในแตํละชํวงเวลา  ดินมีสีน้ําตาลอาจพบจุดประสีน้ําตาลเข๎มในดินชั้นลํางเกิดจากวัตถุต๎น
กําเนิด  พวกตะกอนลําน้ําพบบริเวณสันดินริมน้ําที่มีสภาพพ้ืนที่คํอนข๎างเรียบ  มีความราดชันประมาณ  0-2 % 
เป็นดินลึกมีการระบายน้ําดีปานกลาง  ระดับน้ําใต๎ดินลึกประมาณ  1  เมตร ในฤดูฝนมีความอุดมสมบูรณ๑ตาม
ธรรมชาติปานกลาง ph 5.0-7.0ปัจจุบันบริเวณนี้ใช๎เป็นที่อยูํอาศัย ปลูกพืชและสวนผลไม๎ 
 ปัญหาในการใช๎ประโยชน๑ที่ดิน  เนื้อดินบนคํอนข๎างเป็นดินทรายในบางปีจะมีน้ําทํวมฉับพลันจาก
แมํน้ํา  และอาจเสี่ยงตํอการขาดน้ําขณะฝนทิ้งชํวง 

ที่มา  : ส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน 
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2.ด้านการเมือง/การปกครอง 

 2.1 เขตการปกครอง 
 ตําบลสระสี่มุม มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น  25,419  ไรํ  (40.67 ตร.กม.) โดยสํวนใหญํใช๎เป็นที่อยูํอาศัยและใช๎
ประโยชน๑ในการประกอบอาชีพทางการเกษตร    โดยแบํงเป็นหมูํบ๎าน    24  หมูํบ๎าน 
 
  หมูํที่ 1 บ๎านสระ        ผู๎ใหญํบ๎าน นายสัญญา       ยิบรัมย๑ 
  หมูํที่ 2 บ๎านโคก        ผู๎ใหญํบ๎าน นายอําพร สระทองพูล 
  หมูํที่ 3 บ๎านไผํคอย  ผู๎ใหญํบ๎าน นายถาวร สระทองซัง 
  หมูํที่ 4 บ๎านไผํสงคราม ผู๎ใหญํบ๎าน นายวิสุทธิชัย ปลูกเพชร 
  หมูํที่ 5 บ๎านไผํโทน  ผู๎ใหญํบ๎าน นายคํามวน สระทองเทียน 
  หมูํที่ 6 บ๎านเสืออีดําง  ผู๎ใหญํบ๎าน นายสงํา สระทองอินทร๑ 
  หมูํที่ 7 บ๎านหนองมะเกลือ ผู๎ใหญํบ๎าน นายทวน ราศรี 
  หมูํที่ 8 บ๎านดอนเตาอิฐ ผู๎ใหญํบ๎าน นายสมพร        แจํมแสงงาม 
  หมูํที่ 9 บ๎านดอนใหญํ  ผู๎ใหญํบ๎าน นายชัยนคร       ธรรมลังกา 
  หมูํที่ 10 บ๎านหนองระแหง ผู๎ใหญํบ๎าน นายปราโมทย๑      นิธิพงศ๑พันธ๑ 
  หมูํที่ 11 บ๎านหนองพงใหญํ ผู๎ใหญํบ๎าน นางอารีย๑ แผนสท๎าน 
  หมูํที่ 12 บ๎านหนองพงเล็ก กํานัน นายสรรเสริญ กิตติถาวร 
       หมูํที่ 13 บ๎านโคกโก-โคกแย๎ ผู๎ใหญํบ๎าน นายเกียรติศักดิ์ ยิ่งพันธุ๑ณัฐกุล                     
          หมูํที่ 14 บ๎านเกาะไผํเถื่อน ผู๎ใหญํบ๎าน นายนพดล คําเจริญ 
       หมูํที่ 15 บ๎านหนองพังพวย  ผู๎ใหญํบ๎าน นางสาวเขมณัฏฐ๑ ตะโกเมือง 
  หมูํที่ 16 บ๎านหนองโพธิ์ ผู๎ใหญํบ๎าน นายพลอย สระทองอํอน 
  หมูํที่ 17 บ๎านบ๎านฝั่งคลอง ผู๎ใหญํบ๎าน นายสุรัตน๑        แสนละมะ 
  หมูํที่ 18 บ๎านดอนแฉลบ ผู๎ใหญํบ๎าน นายศักดิ์ เยื่อแม๎นพงศ๑ 
  หมูํที่ 19 บ๎านหนองพงกลาง ผู๎ใหญํบ๎าน นายทองสุข เอ่ียมเทศ 
  หมูํที่ 20 บ๎านดอนเล็ก  ผู๎ใหญํบ๎าน นายอุทัย สุขเจริญ 
  หมูํที่ 21 บ๎านหนองคันรวก ผู๎ใหญํบ๎าน นายเอกชัย รื่นนุสาร 
  หมูํที่ 22 บ๎านไผํทอง  ผู๎ใหญํบ๎าน นายสมบัติ        สระทองพูล 
  หมูํที่ 23 บ๎านหนองพงน๎อย ผู๎ใหญํบ๎าน นายพิพัฒน๑ รื่นนุสาร 
  หมูํที่ 24 บ๎านเจริญสุข  ผู๎ใหญํบ๎าน นายอุดม สระทองมี 
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 2.2 การเลือกตั้ง 
 การเลือกตั้งขององค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม  
             แบงํเขตเลือกตั้งออกเป็น          24        เขต 
 จํานวนผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง             7,866   คน 
                                  ชาย             3,706    คน 
                                  หญิง            4,160    คน        
 จํานวนครัวเรือน                    2,566   ครัวเรือน 
            จํานวนผู๎มาใช๎สิทธิ์เลือกตั้ง         6,807   คน คิดเป็นร๎อยละ 86.54 
                                  ชาย              3,194  คน   
                                  หญิง             3,613  คน 
            จํานวนบัตรดี    6,517  ใบ คิดเป็นร๎อยละ 95.74 จํานวนบัตรเสีย 147 ใบ คิดเป็นร๎อยละ 2.16 
จํานวนบัตรไมํเลือกผู๎สมัครผู๎ใด จํานวน 143 ใบ คิดเป็นร๎อยละ 2.10 
จ านวนหน่วยเลือกตั้ง ต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 
เขตการเลือกตั้ง สถานท่ีเลือกตั้ง ผู๎มีสิทธิเลือกตั้ง   รวม ผู๎มาใช๎สิทธิเลือกตั้ง รวม ครัวเรือน 

(หลัง)   ชาย หญิง ชาย หญิง 
1 ศาลเจ้าหลุยเซียงกง 225 283 508 186 234 420 205 
2 ศาลาอเนกประสงค๑ หมูํที่ 2 143 138 281 120 127 247 87 
3 ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 182 209 391 161 178 339 123 
4 ศาลาอเนกประสงค๑ หมูํที่ 4 61 89 150 53 84 137 44 
5 ศาลาอเนกประสงค๑ หมูํที่ 5 83 87 170 81 81 162 61 
6 ศาลาอเนกประสงค๑ หมูํที่ 6 168 221 389 146 187 333 129 
7 ศาลาอเนกประสงค๑ หมูํที่ 7 202 246 448 159 203 362 183 
8 ศาลาอเนกประสงค๑ หมูํที่ 8 204 230 434 179 201 380 130 
9 ศาลาอเนกประสงค๑ หมูํที่ 9 160 202 362 144 181 121 325 

10 ศาลาอเนกประสงค๑ รร.หนองพงเล็ก 120 145 265 109 136 245 81 
11 ศาลาอเนกประสงค๑ หมูํที่ 11 239 245 484 175 194 396 147  
12 ปะร าบรเิวณข้างร้านปะยาง  

บ้านนายหลยุ  บุตรทะส ี
162 155 317 141 130 271 103 

13 ศาลาอเนกประสงค๑บา้นโคกแย ้ 284 302 586 248 268 516 184 
14 ศาลาอเนกประสงค๑ หมูํที่ 14 97 110 207 91 98 189 79 
15 อาคารโรงจอดรถท่ีท าการ

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 15 
122 106 228 104 94 198 82 

16 ศาลาอเนกประสงค๑วดัสระมงคล 121 103 224 110 92 202 70 
17 ศาลาอเนกประสงค๑ หมูํที่ 17 105 120 225 95 109 204 79 
18 ศาลาอเนกประสงค๑ หมูํที่ 18 179 185 364 156 165 321 105 
19 อาคารอเนกประสงค๑สถานีอนามัย

บ๎านหนองพงกลาง 
178 219 397 155 182 337 125 

20 ศาลาอเนกประสงค๑ หมูํที่ 20 135 156 291 123 139 262 109 
21 ปะรําบรเิวณบา๎นนางไล๎ ปานดวง 175 195 370 142 165 307 109 
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แก๎ว หมูํที่ 21 
22 ศาลาอเนกประสงค๑ หมูํที่ 22 93 108 201 82 91 173 79 
23 ศาลาอเนกประสงค๑ หมูํที่ 23 177 199 376 156 177 333 96 
24 ศาลาอเนกประสงค๑ หมูํที่ 24 91 107 198 78 97 175 66 

        2,566 
 
 
 
ที่มา  :   ส านักทะเบียนอ าเภอก าแพงแสน ข้อมูล ณ วันที่ 1/10/2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ประชากร 
 3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร 
 จํานวนประชากรและความหนาแนํนประชากร ข๎อมูลจากทะเบียนราษฎร๑ของอําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม  (ข๎อมูล ณ สิงหาคม 2564) พบวําตําบลสระสี่มุม  
 มีประชากร       ทั้งสิ้น         10,141  คน  
              จําแนกเป็น      ชาย            4,888  คน 
                                 หญิง           5,253   คน  
              และมีจํานวนครัวเรือนทั้งสิ้น  3,434   ครัวเรือน  
              มีพ้ืนที่ทั้งสิ้น    25,419  ไรํ  (40.67 ตร.กม.)      
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 ตารางที ่3.1 จ านวนประชากร/ครัวเรือน/จ านวนพื้นที่ 
 

หมูํที ่ ช่ือหมูํบ๎าน 
จํานวนประชากร จํานวน 

ครัวเรือน 
พื้นที ่
(ไรํ) ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน) 

1 บ๎านสระ 306 370 676 241 2,078 

2 บ๎านโคก 181 176 357 100 1,200 

3 บ๎านไผํคอย 253 265 518 164 1,407 

4 บ๎านไผสํงคราม 87 120 207 63 382 

5 บ๎านไผโํทน 105 112 217 72 945 

6 บ๎านเสืออีดําง 217 277 494 162 965 

7 บ๎านหนองมะเกลือ 267 303 570 406 750 

8 บ๎านดอนเตาอิฐ 275 281 556 163 1,860 

9 บ๎านดอนใหญ ํ 222 240 462 154 700 

10 บ๎านหนองระแหง 155 180 335 108 933 

11 บ๎านหนองพงใหญํ 298 293 591 217 1,758 

12 บ๎านหนองพงเล็ก 201 194 395 187 305 

13 บ๎านโคกโก-โคกแย๎ 368 387 755 204 1,105 

14 บ๎านเกาะไผํเถื่อน 141 138 279 97 900 

15 บ๎านหนองพังพวย 154 143 297 121 650 

16 บ๎านหนองโพธิ ์ 156 136 292 76 1,800 

17 บ๎านฝั่งคลอง 137 148 285 95 1,190 
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18 บ๎านดอนแฉลบ 253 258 511 124 215 

19 บ๎านหนองพงกลาง 220 267 487 143 1,151 

20 บ๎านดอนเล็ก 178 195 373 95 437 

21 บ๎านหนองคันรวก 227 253 480 153 1,200 

22 บ๎านไผํทอง 121 132 253 99 1,400 

23 บ๎านหนองพงน๎อย 248 244 492 103 1,300 

24 บ๎านเจรญิสุข 118 141 259 87 738 

 รวม 4,888 5,253 10,141 3,434  25,419 

 
 

ตารางท่ี  3.2  จ านวนครัวเรือนเปรียบเทียบ พ.ศ.2561-2564 
                   ต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 

หมูํที่ หมูํบ๎าน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
1 บ๎านสระ 229 234 240 241 

2 บ๎านโคก 96 98 100 100 

3 บ๎านไผํคอย 158 159 162 164 

4 บ๎านไผํสงคราม 57 60 62 63 

5 บ๎านไผํโทน 67 68 72 72 

6 บ๎านเสืออีดําง 154 156 158 162 

7 บ๎านหนองมะเกลือ 396 401 403 406 

8 บ๎านดอนเตาอิฐ 150 159 163 163 

9 บ๎านดอนใหญํ 141 145 151 154 

10 บ๎านหนองระแหง 99 101 105 108 

11 บ๎านหนองพงใหญํ 191 202 200 217 

12 บ๎านหนองพงเล็ก 179 179 183 187 

13 บ๎านโคกโก-โคกแย๎ 192 194 199 204 

14 บ๎านเกาะไผํเถื่อน 93 95 97 97 

15 บ๎านหนองพังพวย 117 119 120 121 

16 บ๎านหนองโพธิ์ 70 70 74 76 

17 บ๎านฝั่งคลอง 94 94 95 95 
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18 บ๎านดอนแฉลบ 116 117 121 124 

 บ๎านหนองพงกลาง 134 136 141 143 

20 บ๎านดอนเล็ก 88 91 95 95 

21 บ๎านหนองคันรวก 132 139 139 153 

22 บ๎านไผํทอง 95 95 97 99 

23 บ๎านหนองพงน๎อย 96 96 101 103 

24 บ๎านเจริญสุข 80 82 84 87 

        รวม 3,224 3,290 3,362 3,434 
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ตารางท่ี 3.3 จ านวนประชากรระหว่างปี พ.ศ.2561-2564 
ต าบลสระสี่มุม อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

 
หมู่ที่ หมู่บ้าน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 

ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 
1 บ๎านสระ 301 364 665 306 370 676 306 367 673 307 368 675 
2 บ๎านโคก 185 175 360 181 176 357 183 180 363 186 184 370 
3 บ๎านไผํคอย 249 278 527 253 265 518 254 257 511 258 265 523 
4 บ๎านสงคราม 83 117 200 87 120 207 84 123 207 84 123 207 
5 บ๎านไผํโทน 106 106 114 105 112 217 106 115 221 105 115 220 
6 บ๎านเสืออีดําง 216 278 494 217 277 494 220 276 496 214 278 492 
7 บ๎านหนองมะเกลือ 238 244 482 267 303 570 290 328 618 298 330 628 
8 บ๎านดอนเตาอิฐ 273 281 554 275 281 556 279 276 555 281 271 552 
9 บ๎านดอนใหญํ 224 243 467 222 240 462 215 238 453 218 240 458 

10 บ๎านหนองระแหง 151 178 329 155 180 335 159 182 341 162 186 348 
11 บ๎านหนองพงใหญํ 284 288 572 298 293 591 308 301 609 314 309 623 
12 บ๎านหนองพงเล็ก 208 201 409 201 194 395 205 188 393 205 186 391 
13 บ๎านโคกโก-โคกแย๎ 377 396 773 368 387 755 364 391 755 367 393 760 
14 บ๎านเกาะไผํเถื่อน 138 136 274 141 138 279 138 136 271 139 136 275 
15 บ๎านหนองพังพวย 150 138 288 154 143 297 150 137 287 148 135 283 
16 บ๎านหนองโพธิ์ 155 138 293 156 136 292 155 138 293 153 138 291 
17 บ๎านฝั่งคลอง 135 146 281 137 148 285 140 153 293 141 152 293 
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หมู่ที่ หมู่บ้าน พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม ชาย หญิง รวม 

18 บ๎านดอนแฉลบ 244 259 503 253 258 511 260 262 522 259 260 519 
19 บ๎านหนองพงกลาง 226 267 493 220 267 487 220 266 486 217 268 485 
20 บ๎านดอนเล็ก 176 194 370 178 195 373 177 197 374 176 197 373 
21 บ๎านหนองคันรวก 214 239 453 227 253 480 225 259 484 235 265 500 
22 บ๎านไผํทอง 120 135 255 121 132 253 119 134 253 116 130 246 
23 บ๎านหนองพงน๎อย 246 242 488 248 244 492 248 245 493 250 246 496 
24 บ๎านเจริญสุข 120 138 258 118 141 259 116 137 253 114 138 252 

                รวม 4,819 5,189 10,008 4,888 5,253 10,141 4,921 5,286 10,207 4,947 5,313 10,260 
 
 
 
 
 

ข๎อมูล ณ เดือน สิงหาคม 2564 
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 3.2 ช่วงอายุและจ านวนประชากร 

ตารางที่  2  แสดงจํานวนประชากรของตําบลสระสี่มุมโดยจําแนกตามชํวงอายุ   
ข้อมูลจากส านักงาน   ทะเบียนและบัตร อ าเภอก าแพงแสน  จังหวัดนครปฐม  ณ  เดือน  สิงหาคม 
2564 
 
หมูํ
ท่ี 
 

ชื่อหมูํบ๎าน 
ชํวงอายุป ี

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

1 บ๎านสระ 17 24 44 45 46 45 62 73 49 53 45 59 38 62 
2 บ๎านโคก 16 12 12 21 34 28 37 36 28 27 28 25 29 26 
3 บ๎านไผํคอย 23 16 31 33 29 47 67 59 39 32 30 41 29 46 
4 บ๎านไผํสงคราม 7 8 14 23 5 16 24 26 14 13 9 13 10 17 
5 บ๎านไผํโทน 6 9 13 15 11 9 34 35 11 13 15 16 16 17 
6 บ๎านเสืออีดําง 19 21 22 30 27 54 43 48 47 47 20 40 37 36 
7 บ๎านหนองมะเกลือ 28 18 32 23 34 40 47 49 46 44 26 32 24 35 
8 บ๎านดอนเตาอิฐ 16 10 30 28 37 38 60 58 44 44 31 35 55 69 
9 บ๎านดอนใหญ ํ 18 14 36 17 27 39 48 47 

 
30 40 26 31 38 501

2 
10 บ๎านหนองระแหง 12 12 17 26 20 27 39 30 23 27 18 23 21 33 
11 บ๎านหนองพงใหญ ํ 20 14 35 33 38 34 67 66 39 40 37 40 47 60 
12 บ๎านหนองพงเล็ก 15 8 15 17 61 27 48 48 30 29 31 36 29 36 
13 บ๎านโคกโก-โคกแย ๎ 27 27 44 48 60 73 83 79 62 50 47 50 49 69 
14 บ๎านเกาะไผํเถื่อน 16 7 21 17 18 22 24 26 24 16 15 20 21 27 
15 บ๎านหนองพังพวย 9 6 11 13 19 12 39 27 27 21 13 24 32 66 
16 บ๎านหนองโพธิ ์ 8 9 20 23 20 14 38 21 24 26 20 18 25 27 
17 บ๎านฝั่งคลอง 14 12 16 15 12 20 35 36 24 23 19 14 15 25 
18 บ๎านดอนแฉลบ 22 24 38 40 44 43 48 57 40 38 25 24 27 31 
19 บ๎านหนองพงกลาง 14 16 19 27 35 43 44 49 46 47 37 32 30 53 
20 บ๎านดอนเล็ก 12 10 20 23 25 30 39 44 33 29 16 12 28 44 
21 บ๎านหนองคันรวก 7 19 30 32 37 31 59 44 36 38 28 25 19 49 
22 บ๎านไผํทอง 3 4 14 15 18 27 27 28 20 18 13 15 25 27 
23 บ๎านหนองพงน๎อย 20 15 37 21 41 46 58 47 40 39 28 38 23 37 
24 บ๎านเจริญสุข 11 12 17 14 13 24 29 26 16 19 17 20 16 23 
 รวม 350 327 578 599 711 789 1099 1059 792 773 568 683 683 965 
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4.สภาพทางสังคม 
  4.1 การศึกษา 
          (๑) โรงเรียนประถมศึกษา 3  แหํง ได๎แกํ  
          ในพ้ืนที่องค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม มีโรงเรียนในพ้ืนระดับประถมศึกษา รวมทั้งหมด
จํานวน 3 แหํง และมีข๎อมูลจํานวนนักเรียน ดังนี้  
             ตาราง 4.1 จ านวนเด็กนักเรียนในเขตต าบลสระสี่มุม ประจ าปี พ.ศ. 2561-2564 
 
              ชื่อโรงเรียน จ านวนนักเรียน 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
โรงเรียนวัดราษฎรวราราม 137 138 135 132 
โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ 197 178 169 171 
โรงเรียนบ๎านหนองพงเล็ก 151 151 154 121 

รวม 485 467 458 424 
 
             (๒) ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กกํอนวัยเรียน  
             องค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม  ได๎ดําเนินการตามโครงการถํายโอนภารกิจการจัด
การศึกษา ระดับกํอนปฐมวัย (๓ - ๕ ขวบ) ซึ่งปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแหํงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ มาตรา ๗๘ และ 
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและ ขั้นตอนการกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๓๐ กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายถํายโอนการจัดการศึกษาอนุบาล ๓ ขวบ 
ให๎แกํองค๑กรปกครองสํวน ท๎องถิ่น ดําเนินการในปีการศึกษา ๒๕5๔ โดยสนับสนุนด๎านอาคารสถานที่ 
ด๎านวิชาการและครูหรือครูผู๎ชํวยให๎ชํวย ดําเนินการสอนตํอไป องค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม ได๎
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนเด็กกํอนวัยเรียน จํานวน 2 แหํง และมีจํานวนเด็กกํอนวัยเรียน ดังนี้ 
                 ตาราง 4.2 จ านวนเด็กเล็กในความดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจ าปี พ.ศ. 2561-2564 
 
              ชื่อศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก จ านวนเด็กก่อนวัยเรียน 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กองค๑การบริหาร
สํวนตําบลสระสี่มุม 

33 25 16 22 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กบ๎านเสืออีดําง 51 60 50 35 
รวม 84 85 66 57 

 
 

 ศูนย๑การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.)             จํานวน   1   แหํง   
 ศูนย๑ถํายทอดเทคโนโลยี     ตั้งอยูํหมูํที่ 6 
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5. ระบบบริการพื้นฐาน 

   5.1 การคมนาคมขนส่ง 
  การเดินทางคมนาคมในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม ไมํมีรถประจําทางวิ่งผําน สํวน
รถรับจ๎างวิ่งจากหมูํบ๎านไปอําเภอไมํมี  และมีถนนสายหลักเป็นถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติกคอนกรีตพาด
ผําน  
  ข๎อมูลถนนภายในตําบล ที่สํานักงานทางหลวงชนบท ถํายโอนให๎แกํองค๑การบริหารสํวนตําบล
สระสี่มุม จํานวน 18 สาย ดังนี้ 
 1.ทางหลวงชนบท หมายเลข นฐ 4043 แยก ทล 3040 โรงเรียนการบินกําแพงแสน  
    ระยะทาง 2,139 เมตร (ปีที่รับถํายโอน พ.ศ.2555) 
 2.สายบ๎านหนองคันรวก-บ๎านหนองระแหง  ระยะทาง 1,000  เมตร (ปีที่รับถํายโอน พ.ศ.2546) 
 3.สายบ๎านหนองพงเล็ก-บ๎านสระ ระยะทาง 3,200 เมตร (ปีที่รับถํายโอน พ.ศ.2546) 
 4.สายบ๎านหนองมะเกลือ-บ๎านหนองฟัก ระยะทาง 2,075 เมตร (ปีที่รับถํายโอน พ.ศ.2546) 
 5.สายบ๎านหนองพังพวย-บ๎านดอนเตาอิฐ ระยะทาง 3,699 เมตร (ปีที่รับถํายโอน พ.ศ.2546) 
 6.สายบ๎านสระสี่มุม หมูํที่ 1,2 ระยะทาง 1,500 เมตร (ปีที่รับถํายโอน พ.ศ.2546) 
 7.สายบ๎านหนองพังพวย หมูํที่ 15 –บ๎านดอนเล็ก หมูํที่ 20 ระยะทาง 0.608 เมตร  
           (ปีที่รับถํายโอน พ.ศ.2557) 
 8.สายหนองมะเกลือ-ทุํงบัว ระยะทาง 1,650 เมตร (ปีที่รับถํายโอน พ.ศ.2557) 
 9.สายบ๎านหนองระแหง ระยะทาง 0.700 เมตร (ปีที่รับถํายโอน พ.ศ.2555) 
 10.สายบ๎านหนองคันรวก ระยะทาง 0.500 เมตร (ปีที่รับถํายโอน พ.ศ.2555) 
 11.สายบ๎านหนองพังพวย-บ๎านดอนเตาอิฐ ระยะทาง 0.900 เมตร (ปีที่รับถํายโอน พ.ศ.2555) 
 12.สาย นฐ.3009 แยก ทล.321-บ๎านเกาะไผํเถื่อน ระยะทาง 6.708  
            (ปีทีร่ับถํายโอน พ.ศ.2554) 
 13.สาย นฐ.3046 บ๎านหนองคันรวก-บ๎านหนองระแหง (ชํวง กม.0+100 -2+500)  
             ระยะทาง 1,500 เมตร (ปีที่รับถํายโอน พ.ศ. 2547) 
 14.ถนนลาดยางภายในหมูํบ๎าน สาย หมูํที่ 16 -2 (ชํวง กม.0+000-1+190)  
             ระยะทาง 1,190 เมตร (ปีที่รับถํายโอน พ.ศ. 2547) 
 15.ถนนลาดยางบ๎านหนองคันรวก-บ๎านหนองระแหง ระยะทาง 1,585 เมตร  
            (ปีที่รับถํายโอน พ.ศ. 2547) 
 16.สายบ๎านสระสี่มุม หมูํที่ 1,2 ระยะทาง 1,500 เมตร (ปีที่รับถํายโอน พ.ศ. 2546) 
 17.ถนนลาดยาง AC หมูํที่ 11 ระยะทาง 0.375 เมตร (ปีที่รับถํายโอน พ.ศ. 2553) 
 18.ถนนลาดยาง AC สายบ๎านหนองพังพวย-บ๎านดอนเล็ก หมูํที่ 20 ระยะทาง 0.375 เมตร 
             (ปีที่รับถํายโอน พ.ศ. 2553) 
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 จํานวนถนนในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม ดังนี้ 
 1.ถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต   จํานวน  82  สาย 
 2.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก             จํานวน  22  สาย 
 3.ถนนหินคลุก                           จํานวน  74  สาย 
 4.ถนนลูกรัง                              จํานวน    6  สาย 
 5.2 การไฟฟ้า 
 มีไฟฟูาครบทุกหมูํบ๎าน จํานวน 3,434  ครัวเรือน  
 ในเขตตําบลสระสี่มุม มีไฟฟูาเข๎าถึงทุกหมูํบ๎าน  และมีไฟฟูาใช๎ทุกครัวเรือน (กรณีสร๎างบ๎านใหมํ 
แล๎วยังไมํได๎ขอใช๎ไฟฟูา แตํพํวงไฟจากบ๎านข๎าง ๆ และบ๎านที่สร๎างอยูํในท๎ายไรํ ระบบไฟฟูายังเข๎าไมํถึง) 
 5.3 การประปา 
 ในเขตตําบลสระสี่มุม มีน้ําประปาเข๎าถึงทุกหมูํบ๎าน  และมีน้ําประปาใช๎ทุกครัวเรือน (กรณีสร๎าง
บ๎านใหมํ แล๎วยังไมํได๎ขอใช๎น้ําประปา  เนื่องจากบ๎านที่สร๎างอยูํในท๎ายไรํ ทํอเมนประปายังเข๎าไมํถึง) 
 มีระบบประปาหมูํบ๎าน และระบบประปาผิวดิน  
 ครัวเรือนที่ใช๎น้ําประปา จํานวน 3,434 ครัวเรือน 
 ประปาหมูํบ๎าน จํานวน 70 จุด ระบบประปาผิวดิน หมูํที่ 10 และหมูํท่ี 17  
 ปริมาณการใช๎น้ํา 5,108 ลบ.ม./วัน 
 5.4 โทรศัพท์ 
 ปัจจุบันประชาชน ใช๎โทรศัพท๑เคลื่อนที่เป็นสํวนใหญํ 
6.ระบบเศรษฐกิจ 
 1. การเกษตร 
 ลักษณะการประกอบอาชีพทางเกษตร ในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม แบํงออก
ดังนี้ 
 - ท านา 

- จํานวน 388.00  ครัวเรือน 
- จํานวนไร ํ 3,979.00  ไร ํ
- ผลผลิตตํอไรํ 887.50  กิโลกรัมตํอไรํ 
- ต๎นทุนเฉลี่ย 4,375.00  บาท/ไรํ 
- ราคาขายเฉลี่ย 6,916.67  บาท/ไรํ 

 - ท าไร่ 
- จํานวน 184.00  ครัวเรือน 
- จํานวนไร ํ 675.00  ไร ํ
- ผลผลิตตํอไรํ 1,400.00  กิโลกรัมตํอไรํ 
- ต๎นทุนเฉลี่ย 3,550.00  บาท/ไรํ 
- ราคาขายเฉลี่ย 6,166.67  บาท/ไรํ 
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 - ไร่ข้าวโพด 
o จํานวน 299.00  ครัวเรือน 
o จํานวนไร ํ 4,245.00  ไร ํ
o ผลผลิตตํอไรํ 14,333.33  กิโลกรัมตํอไรํ 
o ต๎นทุนเฉลี่ย 8,916.67  บาท/ไรํ 
o ราคาขายเฉลี่ย 12,250.00  บาท/ไรํ 

 2.การประมง 
 ประชาชนในตําบลสระสี่มุมสํวนใหญํประกอบอาชีพการเลี้ยง จํานวนเกษตรกร ที่เลี้ยงกุ๎ง จํานวน  
506 ราย พ้ืนที่ประมาณ  3,900  ไรํ 
 3. การปศุสัตว์ 
  ตําบลสระสี่มุมมีการทําปศุสัตว๑คือ การเลี้ยงไกํ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงสุกร เลี้ยงโค 
 4. การบริการ 
  การให๎บริการในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม จะเป็นลักษณะสถานบริการประเภท 
สถานบริการน้ํามันเชื้อเพลิง/แก๏ส และโรงสีข๎าว ดังนี้ 
 4.1 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  จํานวน  3  แหํง 

 บริษัท ปิโตรเลียมไทยคอปอเรชั่น  (ปั๊ม PT หมูํที่ 7) 
 หจก.กิจพัฒนาออยล๑ (ปั๊ม PT หมูํที่ 12) 
 หจก.สวํางวัฒนะมาลัยแมน  (ปั๊ม ปตท. หมูํที่ 21) 

 4.2 โรงสีข๎าว  จํานวน  2  โรง 
       * โรงสีบ๎านดอน หมูํที่ 15 (ขนาดใหญํ) 
       * โรงสีรุํงวานิช หมูํที่ 20  (ขนาดกลาง) 
 
ที่มา  : กองช่าง/งานแผนที่ภาษี 
 
 6.5  การท่องเที่ยว 
 ลักษณะสถานที่ทํองเที่ยวในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม มีแหลํงทํองเที่ยวเป็นสิ่งยึด
เหนี่ยวจิตใจของผู๎ที่นับถือศาสนาพุทธ สืบสานประเพณีท๎องถิ่น 
 1.ศูนย๑วัฒนธรรมไทยทรงดํา หมูํที่ 3 
 2.วัดราษฎร๑ภิรมย๑วราราม หมูํที่ 3 
 3.วัดสระมงคล หมูํที่ 18 
 4.วัดดอยเตาอิฐ หมูํที่ 8 
  
ที่มา  :  ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
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 6.6  อุตสาหกรรม 
 ลักษณะโรงงานอุตสาหกรรม ตาม พรบ.โรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ.2535 ในเขตองค๑การ
บริหารสํวนตําบลสระสี่มุม  มีจํานวน   14  แหํง ดังนี้ 
 
ลําดับ ชื่อบริษัท   ลักษณะโรงงาน โทรศัพท๑/โทรสาร 

1 บริษัท วี-จ๏อย จํากัด 65  7 ผลิตและจําหนํายไม๎
เฟอร๑นิเจอร๑ 

034-962856 

2 บริษัท บีเอส มายโค ไบโอเทค 
จํากัด 

81 7 โรงเพาะเห็ด 02-1923737 

3 สหกรณ๑เครือขํายโคเนื้อ 
จํากัด 

17 7 ชําแหละเนื้อ 085-7009801 

4 บริษัท เครนรีนิวเอเบิล เอ็น
เนอยี จํากัด 

95 7 ผลิตกระแสไฟฟูา 034-900718 
034-900719 

5 บริษัท สี่มุมพาวเวอร๑ จํากัด 108 10 ผลิตกระแสไฟฟูา 034-900718 
034-900719 

6 บริษัท เวสต๑ 4 พาวเวอร๑ 107 10 ผลิตกระแสไฟฟูา 034-900718 
034-900719 

7 บริษัท บางกอกกรีนพาวเวอร๑ 
จํากัด 

105 11 ผลิตกระแสไฟฟูา 034-900718 
034-900719 

8 บริษัท ทุํงบัว ยูทิลิตี้ จํากัด  10 ผลิตก๏าซ 034-900718 
9 บริษัท โฮมวู๏ด จํากัด  9 ผลิตเฟอร๑นิเจอร๑จากไม๎ 034-351187 

10 บริษัท อ๏อฟชั่นโฟร๑วีล พาร๑ท 
แอนด๑ แอคเซสซอรีส๑ จํากัด 

58 10 ขายปลีกชิ้นสํวน
อุปกรณ๑เสริมใหมํยานยนต๑ 

091-4914542 

11 บริษัท อาร๑ทีโกเบิ้ลกรุ๏ป 
จํากัด 

69 21 ผลิตและจําหนํายชิ้นสํวน
และอุปกรณ๑คอมพิวเตอร๑ 

034-384111 

12 บริษัท เจเอ็มวี ซิสเต็มส๑ 
แอนด๑ คอนซัลติ้ง จํากัด 

89 21 ผลิตปุ๋ย 081-8215196 

13 บริษัท อศิลา คอนกรีต จํากัด 57 18 ผลิตเสาเข็ม 085-2288824 
14 บริษัท สิริพลคอนกรีต จํากัด 54 15 ผลิตปูนซิเมนต๑ 034-351922 

 
 
ที่มา  :  กองคลังองค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม 
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 6.7  การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ 
 ในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม  เนื่องจากพ้ืนที่ของตําบลสระสี่มุม เป็นพ้ืนที่ราบ
ลุํมและที่ดอน ประกอบกับมีการชลประทาน ประชากรสํวนใหญํ  จึงประกอบอาชีพเกษตรกรรม ปลูกพืช
ไรํ  เชํน อ๎อย, กระชาย , หนํอไม๎ฝรั่ง , ข๎าวโพดฝักอํอน  ฯลฯ  อาชีพรองลงมาประกอบอาชีพทํานา  ปลูก
ข๎าว และประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว๑  เชํน สุกร , ไกํไขํ , โคนม  เป็นต๎น 
 (1)  หนํวยธุรกิจในเขต อบต.  

 ปั้มน้ํามันขนาดกลาง 3 แหํง (ตั้งหมูํท่ี 1,9)   
 โรงงานทําปุ๋ย 1 แหํง (ตั้งหมูํที่ 21) 
 ร๎านรับซื้อของเกํา 10 แหํง   
 ร๎านค๎าทั่วไป 146 แหํง 

 (2)  กลุํมอาชีพในเขต อบต. ได๎แกํ 
 
ลําดับ กลุํมอาชีพ หมูํที่ จํานวนสมาชิก ประธานกลุํม 

1 กลุํมจักสานเส๎นพลาสติก 9 20 นางเจียม  สระทองชํวง 
2 กลุํมจุลินทรีย๑หนํอกล๎วย 6 20 นายสงํา  สระทองอินทร๑ 
3 กลุํมน้ําพริกแกง 14 11 นางนิธิตา  ค่ําเจริญ 
4 กลุํมน้ําพริกแกง 11 32 นางอารีย๑  แผนสท๎าน 
5 กลุํมทําไขํเค็มพอกสมุนไพร 

และหมูแดดเดียว 
8 22 นางผํอน  ผลดก 

6 กลุํมทําไอศครีม 18 15 นางยุพิน  เยื่อแม๎นพงศ๑ 
7 กลุํมปลาร๎า-ปลาส๎ม  3 30 นางสาวประทุม  สระทองซัง 

 
ที่มา  :  กองสวัสดิการสังคมองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
 
 
 
 6.8  แรงงาน 
 การใช๎แรงงานในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม  
 แรงงานสํวนใหญํมีความรู๎ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

 แรงงานตํางด๎าว ที่เป็นสัญชาติ เมียนมา และลาว  (ข๎อมูล ณ เดือนธันวาคม 2563) สํวนใหญํ
แรงงาน 2 สัญชาติ จะทํางานเกี่ยวกับกิจกรรมการกํอสร๎าง การเกษตร และปศุสัตว๑ และรับใช๎ในบ๎าน 
และสํวนใหญํจะเป็นคนที่มาจากตํางพ้ืนที่ ทําให๎เกิดปัญหาประชากรแฝงแรงงานในพ้ืนที่สํวนใหญํจะเน๎น
การทําเกษตรกรรม เนื่องจากบริบทของพื้นที่ยังเป็นพ้ืนที่ชนบทอยูํ 
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7. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

 7.1 การนับถือศาสนา ในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม ประชาชนทั้งหมดนับถือ ศาสนา
พุทธ โดยมีข๎อมูลศาสนสถาน จํานวน 3 แหํง ดังนี้.- 
 1.  วัดราษฎร๑ภิรมย๑วราราม ตั้งอยูํหมูํที่ 3  
 2.  วัดดอนเตาอิฐ ตั้งอยูํหมูํที่ 8 
 3   วัดสระมงคล                    ตั้งอยูํหมูํที่ 18 
   ศาลเจ๎า        จํานวน  3   แหํง 
 1.  ศาลเจ๎าหลุยเซียงกง           ตั้งอยูํหมูํที่ 1  
         2.  ศาลอาจารย๑ทองดํา           ตั้งอยูํหมูํที่ 6 
 3.  ศาลปูุทองคํา                   ตั้งอยูํหมูํที่ 18 
 7.2 ประเพณีและงานประจ าปี  
 การจัดงานบุญ/งานประเพณีตําง ๆ จะจัดกันตามความเชื่อที่ยึดถือปฏิบัติกันมาทุกปีตามจารีตและ
เพณี ซึง่องค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม ได๎มีการสนับสนุนการจัดงานประเพณีตําง ๆ เชํน 
 1.สืบสานประเพณีไททรงดํา 
   2.ประเพณีวันสงกรานต๑/วันผู๎สูงอายุ 
   3.ประเพณีแหํเทียนเข๎าพรรษา 
   4.ประเพณีลอยกระทง 
 7.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
 ภูมิปัญญาท๎องถิ่นและภาษาถิ่นในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม ดังนี้ 

 ภูมิปัญญาประจําท๎องถิ่น  ได๎แกํ  การจักสานไม๎ไผํ สมุนไพรไทยรักษาโรค แพทย๑
แผนไทย  

 ภาษาถ่ิน ได๎แกํ ภาษาโซํง  ภาษาลาวญวน  ภาษาลาวคั่ง  และภาษากลาง 
 กลุํมชาติพันธุ๑ไทยดํา  หมูํที่ 1,3,4,5,14,16 และ 22 

 7.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก 
         สินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
  ประเภทอาหาร  การนําผลผลิตมาแปรรูป ได๎แกํ ทําไขํเค็มพอกสมุนไพร ทําน้ําพริกแกง 
ปลาร๎าและปลาส๎ม อาหารพื้นถิ่น แกงผํา แกงหยวกกล๎วย แกงหนํอส๎ม กุ๎งเหยียด 
  ประเภทของที่ระลึก กลุํมจักสานจากผักตบชวา  จักรสานเส๎นพลาสติก-เชือกมัดฟาง   
ผ๎าสินลายแตงโม  เสื้อฮี ผ๎าเปียว  (เครื่องแตํงกายไทดํา)  
 
ที่มา  :   ส่วนการศึกษา ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มมุ 
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8.ทรัพยากรธรรมชาติ  
 
 8.1 น้ า 
 แหลํงน้ําในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม ดังนี้ 
 (1) แหล่งธรรมชาติ 
 -  ลําน้ํา ,ลําหว๎ย 1 สาย  
 -  บึง ,หนอง และอ่ืน ๆ 2 สาย  
 -  คลองธรรมชาติ 1 สาย (คลองเจริญสุข) 
 
(2) แหล่งน้ าที่สร้างขึ้น 
  
 -  คลองชลประทาน 3 สาย 
 -  ระบบประปาหมูํบ๎าน 44 แหํง (หอถังประปา อบต.) 
 
 8.2  ป่าไม้ 
 -  ไมํม ี
 
 8.3  ภูเขา 

 - ไมํมี  
 
 8.4  คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ 

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

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

1.  ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหาภาค 

 ในการกระจายอํานาจการบริหารของรัฐไปสูํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นดังกลําว  ตาม
พระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 ได๎กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ขั้นตอนและกระบวนการในการถํายโอนภารกิจ งบประมาณ และอัตรากําลังของราชการสํวนกลางและ
ราชการสํวนภูมิภาคไปให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น โดยมีกําหนดระยะเวลาและเง่ือนไขที่ระบุไว๎อยําง
ชัดเจนวํา ในอนาคตอันใกล๎นี้องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะได๎รับการจัดสรรงบประมาณในสัดสํวนที่สูงขึ้น 
มีอัตรากําลังมากขึ้น รวมทั้งมีภารกิจและหน๎าที่ความรับผิดชอบที่เพ่ิมข้ึนตามกันไปด๎วย 

 จากผลการเปลี่ยนแปลงดังกลําว จึงมีความจําเป็นอยํางยิ่งที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นทุก
แหํงจะต๎องมีการเตรียมการเพ่ือรองรับมาตรการในการถํายโอนภารกิจ งบประมาณและอัตรากําลังจาก
หนํวยงานสํวนกลางและสํวนภูมิภาคตามที่กฎหมายกําหนด เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติภารกิจตามที่ได๎รับ
มอบหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพ ซึ่งหมายความวํา องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นจะต๎องเรํงกําหนด
จุดหมายหรือทิศทางในการพัฒนาของตนให๎ชัดเจน มีการกําหนดยุทธศาสตร๑และแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล๎องกับจุดมุํงหมายในการพัฒนาอยํางเป็นระบบ โดยมีความครอบคลุมภารกิจการพัฒนาในทุกๆ 
ด๎าน อันเป็นการแสดงให๎เห็นถึงความพร๎อมและศักยภาพขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่ จะสามารถ
บริหารงานในความรับผิดชอบตามที่ราชการสํวนกลางและราชการสํวนภูมิภาคจะถํายโอนมาให๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

 แผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาจึงถือเป็นเครื่องมือสําคัญอยํางยิ่งที่จะชํวยสนับสนุนในการ
วิเคราะห๑สภาพปัญหา/ความต๎องการขององค๑การบริหารสํวนตําบล เพ่ือนําไปสูํการกําหนดจุดมุํงหมายใน
การพัฒนา การกําหนดภารกิจ และแนวทางการดําเนินงานเพ่ือนําไปสูํจุดมุํงหมายดังกลําวอยํางเป็นระบบ 
ซึ่งจะชํวยให๎การกําหนดแผนงาน/โครงการ มีทิศทางที่สอดคล๎องและประสาน สนับสนุนในจุดมุํงหมาย
รํวมกัน ซึ่งนอกจากจะทําให๎ปัญหา/ความต๎องการได๎รับการตอบสนองอยํางเหมาะสมแล๎ว ยังเป็นการ
บริหารทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจํากัดให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดในขณะเดียวกันด๎วย 

 หลักการสําคัญที่ถือเป็นหัวใจของการจัดทําแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาก็คือ  การกําหนด
จุดมุํงหมายการพัฒนาและการกําหนดแนวทางการพัฒนาที่จะนําไปสูํ การบรรลุผลตามจุดมุํงหมายที่
กําหนดไว๎ ทั้งนี้เพราะหากไมํมีจุดมุํงหมายในการพัฒนาที่ชัดเจนแล๎ว การบริหารงานก็จะเป็นการแก๎ไข
ปัญหาเฉพาะหน๎าไปเรื่อยๆ เมื่อมีปัญหาอยํางซ้ําซ๎อนและไมํมีที่สิ้นสุดแล๎ว ยังอาจทําให๎ปัญหามีความ
รุนแรงมากขึ้นจนเกินศักยภาพ และแก๎ไขได๎ ดังนั้น การจัดทําแผนยุทธศาสตร๑การพัฒนาในครั้งนี้ จึงเป็น
โอกาสอันดีที่จะได๎กําหนดจุดมุํงหมายและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล๎องกับสภาพปัญหา  ความต๎องการ 
และศักยภาพอยํางเป็นระบบ ซึ่งนอกจากจะเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายใต๎
ทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจํากัดแล๎ว ยังเป็นการเตรียมความพร๎อมเพ่ือรองรับการถํายโอนภารกิจจาก
หนํวยงานสํวนกลางและสํวนภูมิภาคอีกทางหนึ่งด๎วย 
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 ๑.๑ แผนยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
 ▪ วิสัยทัศน๑ประเทศไทย  
 “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน๑ประจําชาติวํา “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบตํอ 
ผลประโยชน๑แหํงชาติ อันได๎แกํ การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูํอยํางมั่นคง และยั่งยืนของ สถาบัน
หลักของ ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูํรํวมกันในชาติอยํางสันติสุข เป็นปึกแผํน มี
ความมั่นคง ทางสังคมทํามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย๑ ความ
เจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยูํดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล๎อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน๑ของชาติภายใต๎ การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล๎อมระหวํางประเทศ และการอยูํรํวมกัน 
อยํางสันติประสานสอดคล๎องกัน ด๎านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยํางมีเกียรติ 
และศักดิ์ศรี  
 ความมั่นคง หมายถึ ง  การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ ยนแปลงทั้ ง 
ภายในประเทศ และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจก  
บุคคล และ มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล๎อม และการเมือง เชํน  
ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย๑  
ทรงเป็น ประมุข สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย๑มีความเข๎มแข็งเป็นศูนย๑กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยว  
จิตใจ ของประชาชน มีระบบการเมืองที่ม่ันคงเป็นกลไกที่นําไปสูํการบริหารประเทศที่ตํอเนื่องและโปรํงใส 
ตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพ่ือพัฒนาประเทศ  
ชุมชน มีความเข๎มแข็ง ครอบครัวมีความอบอํุน ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได๎ที่มั่นคง  
พอเพียง กับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และ น้ํา มีที่อยูํ
อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย๑สิน  

 ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยํางตํอเนื่องและมีความ  ยั่งยืน 
จนเข๎าสูํกลุํมประเทศรายได๎สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูํดีมีสุขได๎รับ 
ผลประโยชน๑จากการพัฒนาอยํางเทําเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยํางทั่วถึงทุกภาคสํวน มีคุณภาพ  
ชีวิตตามมาตรฐานขององค๑การสหประชาชาติ ไมํมีประชาชนที่อยูํในภาวะความยากจน เศรษฐกิจ  ใน
ประเทศมีความเข๎มแข็ง ขณะเดียวกันต๎องมีความสามารถในการแขํงขันกับประเทศตําง ๆ ทั้งใน  
ตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพ่ือให๎สามารถสร๎างรายได๎ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ  
ตลอดจนมีการสร๎างฐานเศรษฐกิจและสังคมแหํงอนาคตเพ่ือให๎สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลง
ไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ๑ทางเศรษฐกิจ และการค๎าอยํางแนํน
แฟูน กับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ คมนาคมขนสํง การ
ผลิต การค๎า การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือให๎เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนี้ ยังมีความสมบูรณ๑ใน
ทุนที่จะ สามารถสร๎างการพัฒนาตํอเนื่องไปได๎ ได๎แกํ ทุนมนุษย๑ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็น
เครื่องมือ เครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม  

 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร๎างความเจริญ รายได๎ และคุณภาพชีวิตของ  
ประชาชนให๎เพ่ิมขึ้นอยํางตํอเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูํบนหลักการใช๎ การรักษา 
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และ การฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยํางยั่งยืน ไมํใช๎ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไมํสร๎างมลภาวะ  
ตํอสิ่งแวดล๎อมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภค  
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และสอดคล๎องกับเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมี ความอุดม
สมบูรณ๑มากขึ้นและสิ่งแวดล๎อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตํอสังคม มีความ เอ้ืออาทร  เสียสละ
เพ่ือผลประโยชน๑สํวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุํงประโยชน๑สํวนรวมอยํางยั่งยืน และให๎ความสําคัญกับการ
มีสํวนรํวมของประชาชน และทุกภาคสํวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยํางสมดุล มีเสถียรภาพและยั่งยืน  

 ▪ เปูาหมายการพัฒนาประเทศ  
 เปูาหมายการพัฒนาประเทศ คือ “ ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ 
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศ ในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมีคุณภาพ สร๎าง
โอกาส และ ความเสมอภาคทางสังคม สร๎างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม และมี
ภาครัฐของ ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชน๑สํวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร๑ชาติ ประกอบด๎วย  

 ๑) ความอยูํดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
 ๒) ขีดความสามารถในการแขํงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได๎  
 ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย๑ของประเทศ  
 ๔) ความเทําเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
 ๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล๎อม และความยั่งยืน ของทรัพยากรธรรมชาติ  
 ๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข๎าถึงการให๎บริการของภาครัฐ  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ  

 1.ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  
 มีเปูาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน๎นการบริหาร 
จัดการสภาวะแวดล๎อมของประเทศให๎มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร๎อย
ใน ทุกระดับ ตั้งแตํระดับชาติ สังคม ชุมชน มุํงเน๎นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบ
ฐานข๎อมูลขนาด ใหญํให๎มีความพร๎อมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม และภัยพิบัติได๎ทุกรูปแบบ และทุก
ระดับความรุนแรง ควบคูํไป กับการปูองกันและแก๎ไขปัญหา ด๎านความมั่นคงที่มีอยูํในปัจจุบัน และที่
อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช๎กลไกการ แก๎ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับสํวนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค๑กรที่ไมํใชํรัฐ รวมถึงประเทศ เพ่ือนบ๎าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรร
มาภิบาล เพื่อเอ้ืออํานวยประโยชน๑ตํอการดําเนินการ ของยุทธศาสตร๑ชาติด๎านอ่ืน ๆ ให๎สามารถขับเคลื่อน
ไปได๎ตามทิศทางและเปูาหมายที่กําหนด  
 ๒. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
 มีเปูาหมายการพัฒนา ที่มุํงเน๎นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐาน 
แนวคิด ๓ ประการ ได๎แกํ (๑) “ตํอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง๎าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ๑ 
วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเดํนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได๎เปรียบเชิง
เปรียบเทียบของ ประเทศ ในด๎านอ่ืน ๆ นํามาประยุกต๑ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให๎สอด
รับกับบริบทของ เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหมํ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสูํอนาคต ผํานการพัฒนา
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โครงสร๎าง พ้ืนฐานของ ประเทศในมิติตําง ๆ ทั้งโครงขํายระบบคมนาคมและขนสํง โครงสร๎างพ้ืนฐาน
วิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล๎อมให๎เอ้ือตํอการพัฒนาอุตสาหกรรมและ
บริการอนาคต และ (๓) “สร๎างคุณคําใหมํใน อนาคต” ด๎วยการเพ่ิมศักยภาพของผู๎ประกอบการ พัฒนา
คนรุํนใหมํ รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตํอ ความต๎องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร๑
ที่รองรับ อนาคต บนพ้ืนฐานของการตํอยอดอดีตและปรับ ปัจจุบัน พร๎อมทั้งการสํงเสริมและสนับสนุน
จากภาครัฐ ให๎ประเทศไทยสามารถสร๎างฐานรายได๎และการจ๎างงาน ใหมํ ขยายโอกาสทางการค๎าและการ
ลงทุน ในเวทีโลก ควบคูํไปกับการยกระดับรายได๎และการกินดีอยูํดี รวมถึง  การเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลาง 
และลดความเหลื่อมล้ําของคนในประเทศได๎ในคราวเดียวกัน  
 ๓. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
 มีเปูาหมาย การพัฒนาที่สําคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชํวงวัยให๎เป็นคนดี เกํง และมี  
คุณภาพ โดยคนไทย มีความพร๎อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด๎านและมีสุขภาวะที่ดีในทุก
ชํวงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบตํอสังคมและผู๎อ่ืน มัธยัสถ๑ อดออม โอบอ๎อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม 
และเป็น พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต๎อง มีทักษะที่จําเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร 
ภาษาอังกฤษและภาษา ที่สาม และอนุรักษ๑ภาษาท๎องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู๎และการพัฒนาตนเอง อยําง
ตํอเนื่องตลอดชีวิต สูํการเป็น คนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู๎ประกอบการ เกษตรกรยุคใหมํ 
และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความ ถนัดของตนเอง  
 ๔. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  
 มีเปูาหมาย การพัฒนาที่ให๎ความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสํวนตําง ๆ ทั้งภาคเอกชน  
ประชาสังคม ชุมชน ท๎องถิ่น มารํวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรํวมคิด 
รํวมทํา เพ่ือสํวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูํกลไกบริหารราชการแผํนดินในระดับ
ท๎องถิ่น การเสริมสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร๎อมของ
ประชากรไทย ทั้งใน มิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล๎อมให๎เป็นประชากรที่มีคุณภาพ 
สามารถพ่ึงตนเอง และ ทําประโยชน๑แกํครอบครัว ชุมชน และสังคมให๎นานที่สุด โดยรัฐให๎หลักประกันการ
เข๎าถึงบริการและ สวัสดิการที่ มีคุณภาพอยํางเป็นธรรมและทั่วถึง  
 ๕. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  มี
เปูาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือนําไปสูํการบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด๎านสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ๎นสํวนความรํวมมือระหวํางกัน ทั้งภายในและ  
ภายนอกประเทศอยํางบูรณาการ ใช๎พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธ๑และแผนงาน และการให๎ทุกฝุาย
ที่ เกี่ยวข๎องได๎เข๎ามามีสํวนรํวมในแบบทางตรงให๎มากที่สุดเทําที่จะเป็นไปได๎ โดยเป็น การดําเนินการบน
พ้ืนฐานการ เติบโตรํวมกัน ไมํวําจะเป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม และคุณภาพชีวิต โดยให๎ความสําคัญกับ
การสร๎างสมดุล ทั้ง ๓ ด๎าน อันจะนําไปสูํความยั่งยืนเพื่อคนรุํนตํอไปอยํางแท๎จริง  
 ๖. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปูาหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ ประชาชน และประโยชน๑
สํวนรวม” โดยภาครัฐต๎องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท  หนํวยงานของรัฐที่       
ทําหน๎าที่ในการกํากับหรือในการให๎บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขํงขัน  มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรร
มาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางานให๎มุํงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน๑สํวนรวม มีความทันสมัย และพร๎อม
ที่จะปรับตัวให๎ทันตํอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูํตลอดเวลา โดยเฉพาะอยํางยิ่ง  การนํานวัตกรรม 
เทคโนโลยีข๎อมูลขนาดใหญํ ระบบการทํางานที่เป็นดิจิทัลเข๎ามาประยุกต๑ใช๎อยํางคุ๎มคํา และ  ปฏิบัติงาน
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เทียบได๎กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว๎าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให๎ ทุกภาคสํวน  เข๎า
มามีสํวนรํวม เพ่ือตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎อยํางสะดวก รวดเร็ว และ โปรํงใส โดยทุก
ภาค สํวนในสังคม ต๎องรํวมกันปลูกฝังคํานิยมความซื่อสัตย๑สุจริต ความมัธยัสถ๑ และสร๎าง จิตสํานึกในการ
ปฏิเสธ ไมํยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยํางสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต๎องมีความ ชัดเจน มีเพียง
เทําท่ีจําเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูํการลด ความเหลื่อมล๎ําและเอ้ือ
ตํอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไมํเลือกปฏิบัติ และการ
อํานวยความยุติธรรม ตามหลักนิติธรรม  
 ๑.๒ ประเทศไทย ๔.๐ (Thailand ๔.๐)  
 ประเทศไทย ๔.๐ คือ การพัฒนาประเทศจากเดิมที่เป็นประเทศผู๎ผลิตที่เน๎นเกษตรกรรม มาสูํ
การพัฒนาที่เน๎นอุตสาหกรรมเบา อุตสาหกรรมหนัก ให๎กลายเป็นประเทศผู๎ผลิตที่  

 มีความคิดสร๎างสรรค๑  
 มีนวัตกรรมที่สามารถสร๎างมูลคําเพ่ิมได๎ในระดับสูง  
 มีการวิจัยและพัฒนาที่มีคุณภาพนําเชื่อถือ  
 มีความเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และ  
 สามารถชํวยลดความเหลื่อมล้ําในด๎านรายได๎ของประชากร โดยมีเปูาหมาย ๕ กลุํม ที่

ประเทศไทยมีองค๑ความรู๎ และศักยภาพท่ีจะพัฒนาตํอยอดได๎ ประกอบด๎วย  
 ๑. กลุํมอุตสาหกรรมอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  
 ๒. กลุํมสาธารณสุข และเทคโนโลยีการแพทย๑  
 ๓. กลุํมหุํนยนต๑อัจฉริยะ และระบบเครื่องกล อิเล็กทรอนิส๑ควบคุม  
 ๔. กลุํมอุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยี และอินเทอร๑เน็ตเชื่อมตํอ  
 ๕. กลุํมอุตสาหกรรมสร๎างสรรค๑ วัฒนธรรม และบริการ ที่มีมูลคําสูง  
 ๑.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔)  
 หลักการสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
 ๑. ยึด “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ตํอเนื่องมาตั้งแตํแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ เพ่ือ ให๎
เกิดบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอยํางสมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบภูมิคุ๎มกันและการ 
บริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี  
 ๒. ยึด “คนเป็นศูนย๑กลางการพัฒนา” มุํงสร๎างคุณภาพชีวิตและสุขภาวะที่ดีสําหรับคนไทย 
พัฒนาคนให๎มีความเป็นที่สมบูรณ๑ มีวินัย มีความรู๎ มีความคิดสร๎างสรรค๑มีทัศนคติที่ดีรับผิดชอบตํอสังคม 
มี จริยธรรมและคุณธรรม  
 ๓. ยึด “วิสัยทัศน๑ภายใต๎ยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี” เป็นกรอบ โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
วิสัยทัศน๑คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล๎ว ด๎วยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือคติพจน๑ประจําชาติวํา “มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน”  
 ๔. ยึด “เปูาหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙” ที่เป็นเปูาหมายในยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี มา
เป็นกรอบในการกําหนดเปูาหมาย โดยตัวชี้วัดในด๎านตําง ๆ มีความสอดคล๎องกับกรอบเปูาหมายที่ยั่งยืน  
(SDGs)  
 ๕. ยึด “หลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต 
จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใช๎ภูมิปัญญาและนวัตกรรม”  
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 ๖. ยึด “หลักการนําไปสูํการปฏิบัติให๎เกิดผลสัมฤทธิ์อยํางจริงจังใน ๕ ปี ที่ตํอยอดไปสูํ 
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเปูาหมายระยะยาว”  
 เปูาหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  
 ๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ๑  
 ๒. ความเหลื่อมล้ําทางด๎านรายได๎และความยากจนลดลง  
 ๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข๎มแข็งและแขํงขันได๎  
 ๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล๎อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล๎อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และล้ํา  
 ๕. มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคีสร๎างภาพลักษณ๑ดีและเพ่ิม 
ความเชื่อมั่นของนานาชาติตํอประเทศไทย  
 ๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปรํงใส ตรวจสอบได๎กระจายอํานาจ  
และมีสํวนรํวมจากประชาชน  
 ▪ ประเด็นยุทธศาสตร๑การพัฒนา ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ ๑๒ 
ยุทธศาสตร๑ที่ ๑ การเสริมสร๎างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย๑ แนวทางการพัฒนา  
 ๑.๑ ปรับเปลี่ยนคํานิยมคนไทยให๎มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่  
พึงประสงค๑  
 ๑.๒ พัฒนาศักยภาพคนให๎มีทักษะความรู๎ และความสามารถในการดํารงชีวิตอยํางมีคุณคํา  
 ๑.๓ ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู๎ตลอดชีวิต  
 ๑.๔ ลดปัจจัยเสี่ยงด๎านสุขภาพและให๎ทุกภาคสํวนคํานึงถึงผลกระทบตํอสุขภาพ  
 ๑.๕ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐ และปรับระบบการเงินการคลัง  
ด๎านสุขภาพ  
 ๑.๖ พัฒนาระบบการดูแลและสร๎างสภาพแวดล๎อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
 ๑.๗ ผลักดันให๎สถาบันทางสังคมมีสํวนรํวมพัฒนาประเทศอยํางเข๎มแข็ง  
 ยุทธศาสตร๑ที่ ๒ การสร๎างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม แนวทางการพัฒนา  
 ๒.๑ เพ่ิมโอกาสให๎กับกลุํมเปูาหมายประชากรร๎อยละ ๔๐ ที่มีรายได๎ต่ําสุดให๎สามารถเข๎าถึง
บริการที่ม ีคุณภาพของรัฐ และมีอาชีพ  
 ๒.๒ กระจายการให๎บริการภาครัฐทั้งด๎านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให๎
ครอบคลุม และท่ัวถึง  
 ๒.๓ เสริมสร๎างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร๎างความเข๎มแข็งการเงิน
ฐานราก ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให๎ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได๎ มีสิทธิในการจัดการ 
ทุน ที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน  
 ยุทธศาสตร๑ที่ ๓ การสร๎างความเข๎มแข็งทางเศรษฐกิจและแขํงขันได๎อยํางยั่งยืน  
 แนวทางการพัฒนา  
 ๓.๑ การบริหารจัดการเศรษฐกิจสํวนรวม  
 - การพัฒนาด๎านการคลัง  
 - การพัฒนาด๎านการเงิน  
 ๓.๒ การเสริมสร๎างและพัฒนาขีดความสามารถในการแขํงขันของภาคการผลิตและบริการ  
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 - การพัฒนาภาคการเกษตร  
 - การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม  
 - การพัฒนาภาคบริการและการทํองเที่ยว  
 - การพัฒนาภาคการค๎าและการลงทุน  
 ยุทธศาสตร๑ที่ ๔ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพ่ือการพัฒนาอยํางยั่งยืน  
 แนวทางการพัฒนา  
 ๔.๑ การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร๎างสมดุลของการอนุรักษ๑และใช๎ประโยชน๑อยํางยั่งยืน
และ เป็นธรรม  
 ๔.๒ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําเพ่ือให๎เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน  
 ๔.๓ แก๎ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล๎อม  
 ๔.๔ สํงเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  
 ๔.๕ สนับสนุนการลดการปลํอยก๏าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตํอ  
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
 ๔.๖ บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด๎านภัยพิบัติ  
 ๔.๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก๎ไขปัญหาความขัดแย๎งด๎านทรัพยากรธรรมชาติ
และ สิ่งแวดล๎อม  
 ๔.๘ การพัฒนาความรํวมมือด๎านสิ่งแวดล๎อมระหวํางประเทศ  
 ยุทธศาสตร๑ที่ ๕ การเสริมสร๎างความมั่นคงแหํงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูํความมั่งคั่งและ
ยั่งยืน  
 แนวทางการพัฒนา  
 ๕.๑ การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให๎เกิดความสงบในสังคมและธํารงไว๎ซึ่งสถาบันหลักของ
ชาติ  
 ๕.๒ การพัฒนาเสริมสร๎างศักยภาพการปูองกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร๎อมในการรับมือภัย
คุกคาม ทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ  
 ๕.๓ การสํงเสริมความรํวมมือกับตํางประเทศด๎านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความรํวมมือกับ
มิตร ประเทศเพ่ือผลประโยชน๑ทางเศรษฐกิจ สังคม และการปูองกันภัยคุกคามข๎ามชาติ  
 ๕.๔ การรักษาความมั่นคง และผลประโยชน๑ของชาติทางทะเล เพ่ือคงไว๎ซึ่งอํานาจอธิปไตยและ
สิทธิ อธิปไตยในเขตทางทะเล  
 ๕.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให๎เกิดความสอดคล๎องกันระหวําง
แผนงานที่ เกี่ยวข๎องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืน ๆ ภายใต๎การมีสํวนรํวมของภาคประชาชน  
 ยุทธศาสตร๑ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การปูองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ 
ธรรมาภิบาล ในสังคมไทย  
 แนวทางการพัฒนา  
 ๖.๑ ปรับปรุงโครงสร๎างหนํวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให๎มีความ
โปรํงใส ทันสมัย คลํองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความค๎ุมคํา  
 ๖.๒ ปรับปรุงกระบวกการงบประมาณ และสร๎างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง
ภาครัฐ  
 ๖.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให๎บริการสาธารณะให๎ได๎มาตรฐานสากล  
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 ๖.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 ๖.๕ ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 ๖.๖ ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให๎มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล๎องกับ 
ข๎อบังคับสากลหรือข๎อตกลงระหวํางประเทศ  
 ยุทธศาสตร๑ที่ ๗ การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส๑  
 แนวทางการพัฒนา  
 ๗.๑ การพัฒนาโครงสร๎างพื้นฐานด๎านขนสํง  
 - พัฒนาระบบขนสํงทางราง  
 - พัฒนาระบบขนสํงสาธารณะในเขตเมือง  
 - พัฒนาโครงขํายทางถนน  
 - พัฒนาระบบขนสํงทางอากาศ  
 – พัฒนาระบบขนสํงทางน้ํา  
 ๗.๒ การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสํง  
 ๗.๓ การพัฒนาระบบโลจิสติกส๑  
 ๗.๔ การพัฒนาด๎านพลังงาน  
 ๗.๕ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล  
 ๗.๖ การพัฒนาระบบน้ําประปา  
 ยุทธศาสตร๑ที่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร๑เทคโนโลยีวิจัย และนวัตกรรม  
 แนวทางการพัฒนา  
 ๘.๑ เรํงสํงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และผลักดันสูํการใช๎ประโยชน๑ในเชิงพาณิชย๑และเชิง
สังคม  
 ๘.๒ พัฒนาผู๎ประกอบการให๎เป็นผู๎ประกอบการทางเทคโนโลยี  
 ๘.๓ พัฒนาสภาวะแวดล๎อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร๑เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม  
 - ด๎านบุคลากรวิจัย  
 - ด๎านโครงสร๎างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี  
 - ด๎านการบริหารจัดการ  
 ยุทธศาสตร๑ที่ ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ  
 แนวทางการพัฒนา  
 ๙.๑ การพัฒนาภาคเพ่ือสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจให๎กระจายตัวอยํางทั่วถึง  
 - ภาคเหนือ : พัฒนาให๎เป็นฐานเศรษฐกิจสร๎างสรรค๑ มูลคําสูง  
 - ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : ให๎หลุดพ๎นจากความยากจนสูํเปูาหมายการพ่ึงตนเอง  
 - ภาคกลาง : พัฒนาเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นนํา  
 - ภาคใต๎ : พัฒนาเป็นฐานการสร๎างรายได๎ท่ีหลากหลาย  
 ๙.๒ การพัฒนาเมือง  
 ๙.๒.๑ แนวทางการพัฒนาหลัก  
 ๑. พัฒนาสภาพแวดล๎อมเมืองศูนย๑กลางของจังหวัดให๎เป็นเมืองนําอยูํ เพ่ือการใช๎งานของคน  
ทุกกลุํมในสังคมอยํางเทําเทียม เอ้ือตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคมอยํางมีสมดุล  
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 ๒. สํงเสริมการจัดการสิ่งแวดล๎อมเมืองอยํางมีบูรณาการภายใต๎การมีสํวนรํวมของสํวนกลาง  
สํวนท๎องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน  
 ๓. พัฒนาระบบขนสํงสาธารณะในเขตเมือง  
 ๔. รักษาอัตลักษณ๑ของเมืองและสร๎างคุณคําของทรัพยากรเพ่ือกระจายรายได๎ให๎ คนในท๎องถิ่น  
 ๕. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง  
 ๙.๒.๒ แนวทางการพัฒนาเมืองสําคัญ  
 ๑. สํงเสริมกรุงเทพฯ ให๎เป็นเมืองศูนย๑กลางการติดตํอธุรกิจระหวํางประเทศ รวมทั้งเป็น 
ศูนย๑กลางการศึกษา การบริการด๎านการแพทย๑และสุขภาพระดับนานาชาติ ที่พร๎อมด๎วยสิ่งอํานวยความ
สะดวก เทคโนโลยีในการสื่อสารและระบบคมนาคมมาตรฐานสูง  
 ๒. พัฒนาเมืองปริมณฑล (สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม และสมุทรสาคร) ให๎เป็น 
เมืองศูนย๑กลางการบริการธุรกิจและการพาณิชย๑ ศูนย๑กลางการขนสํงและโลจิสติกส๑ ศูนย๑บริการด๎าน
สุขภาพและ การศึกษาและเมืองที่อยูํอาศัย  
 ๓. พัฒนาเมืองเชียงใหมํและเมืองพิษณุโลกให๎เป็นศูนย๑กลางการค๎า การบริการธุรกิจสุขภาพ  
การศึกษา และธุรกิจด๎านดิจิทัล  
 ๔. พัฒนาเมืองขอนแกํนและเมืองนครราชสีมา ให๎เป็นเมืองศูนย๑กลางการค๎า การลงทุน การ  
บริการสุขภาพและศูนย๑กลางการศึกษา  
 ๕. พัฒนาเมืองภูเก็ตและเมืองหาดใหญํให๎เป็นเมืองนําอยูํและเอ้ือตํอการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดล๎อม  
 ๖. พัฒนาพื้นที่รอบสถานีขนสํงระบบรางในเมืองที่มีศักยภาพที่สําคัญ  
 ๙.๓ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ  
 ๑. เรํงรัดการแก๎ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักให๎เกิดผลใน  ทางปฏิบัติ
อยํางเป็นรูปธรรม  
 ๒. สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช๎เทคโนโลยีขั้นสูง เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม และ
สอดคล๎องกับศักยภาพของพ้ืนที่  
 ๓. สํงเสริมให๎ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข๎องเข๎ามามีสํวนรํวม  
 ๔. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน  
 ๕. บริหารจัดการด๎านสาธารณสุข แรงงาน และความม่ันคง  
 ยุทธศาสตร๑ที่ ๑๐ ความรํวมมือระหวํางประเทศเพ่ือการพัฒนา  
 แนวทางการพัฒนา  
 ๑๐.๑ ขยายความรํวมมือทางการค๎า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหมํ 
สําหรับสินค๎าและบริการของไทย  
 ๑๐.๒ พัฒนาความเชื่อมโยงด๎านการคมนาคมขนสํง โลจิสติกส๑ และโทรคมนาคมในกรอบความ
รํวมมือ อนุภูมิภาคภายใต๎แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC และ JDS และภูมิภาคอาเซียน 
เพ่ืออํานวยความสะดวกและลดต๎นทุนด๎านโลจิสติกส๑  
 ๑๐.๓ พัฒนาและสํงเสริมให๎ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่
โดดเดํนในภูมิภาค  
 ๑๐.๔ สํงเสริมการลงทุนไทยในตํางประเทศ (Outward investment) ของผู๎ประกอบการไทย  
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 ๑๐.๕ เปิดประตูการค๎าและพัฒนาความรํวมมือกับประเทศเพ่ือนบ๎านในลักษณะหุ๎นสํวนทาง
ยุทธศาสตร๑ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
 ๑๐.๖ สร๎างความเป็นหุ๎นสํวนการพัฒนากับประเทศไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ  
 ๑๐.๗ เข๎ารํวมเป็นภาคีความรํวมมือระหวํางประเทศ โดยมีบทบาทท่ีสร๎างสรรค๑  
 ๑๐.๘ สํงเสริมความรํวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร๎างความมั่นคง  
 ๑๐.๙ บูรณาการภารกิจด๎านความรํวมมือระหวํางประเทศและด๎านการตํางประเทศ  
 ๑๐.๑๐ สํงเสริมให๎เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สําคัญ  
ที่มา : ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 
 ๑.๔ แผนพัฒนาภาค/ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/ แผนพัฒนาจังหวัด   
แผนพัฒนาภาคกลาง  

๑. ยุทธศาสตร๑การพัฒนา  
 “ ศูนย๑กลางการค๎าและอุตสาหกรรมสีเขียว ประตูสูํอาเซียน เมืองนวัตกรรมอาหาร  ศูนย๑กลาง
สินค๎าเกษตร ศูนย๑กลางประมงแปรรูป ศูนย๑กลางการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มรดกโลก  แหลํงทํองเที่ยว
นานาชาติ ”  
 ๑. เพ่ิมขีดความสามารถฐานอุตสาหกรรมเดิม และพัฒนาอุตสาหกรรมให๎เป็นฐานรายได๎ใหมํ 
เพ่ือเป็นศูนย๑อุตสาหกรรมสีเขียวชั้นนําในเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎  
 ๒. พัฒนาอาหารและสินค๎าเกษตรให๎ทันสมัย เพ่ือเป็นฐานการผลิตที่ได๎มาตรฐานโลก และ เป็น
ศูนย๑กลางการผลิตอาหารของประเทศ  
 - สํงเสริมปศุสัตว๑มีคุณภาพ ได๎มาตรฐานปลอดภัย สอดคล๎องความต๎องการผู๎บริโภค โดย
สํงเสริมการใช๎เทคโนโลยีผลิตที่ทันสมัย พันธุ๑ที่เหมาะสม ปรับปรุงระบบบริหารจัดการตลาด ได๎แกํ โคนม  
โคเนื้อในจังหวัดสระบุรี ราชบุรีและ สุกร ไกํ เป็ด ในจังหวัดราชบุรี นครปฐม  
 - สนับสนุนเกษตรกรใช๎วิธีเพาะปลูกท่ีเหมาะสม โดยสนับสนุนเกษตรอินทรีย๑ เกษตร ผสมผสาน 
เกษตรทฤษฎีใหมํลดการใช๎สารเคมี เพ่ือฟ้ืนฟูและปรับปรุงดินที่มีปัญหา ได๎แกํ  
 ▪ นครนายก นครปฐม ปทุมธานี สระบุรี อยุธยา : ปัญหาดินเปรียว  
 ▪ นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี อํางทอง สิงห๑บุรี ชัยนาท ปราจีนบุรี : ปัญหาดินเค็ม  
 ๓. ปรับปรุงมาตรฐานสินค๎าและธุรกิจบริการด๎านการทํองเที่ยวให๎ได๎มาตรฐานสากล เพ่ือเป็น  
ศูนย๑รวมทํองเที่ยวของเอเชียที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู๎จักในระดับนานาชาติ  
 - ปรับปรุงและพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวด๎านโบราณสถานและสถานที่สําคัญด๎านวัฒนธรรม 
ประเพณี โดยฟ้ืนฟูและจัดระเบียบแหลํงทํองเที่ยวให๎เหมาะสม สอดคล๎องกับสภาพแวดล๎อมและนําไปสูํ
การ สร๎างฐานรายได๎ของประชาชนในพื้นท่ีอยํางยั่งยืน ได๎แกํ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร  
 ๒. พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมํบริเวณชายแดนภาคกลางให๎เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ 
ประเทศเพ่ือนบ๎านให๎เจริญเติบโตอยํางยั่งยืน และเกิดผลเป็นรูปธรรม  
 ๓. พัฒนาเมืองนําอยูํ ปลอดภัย สิ่งแวดล๎อมดี เศรษฐกิจดี เดินทางสะดวก ระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ มีคุณภาพ ทั่วถึง สอดคล๎องกับอัตลักษณ๑ ความหลากหลาย และศักยภาพของเมือง บน
พ้ืนฐาน การมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  
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 - พัฒนาเมืองปริมณฑล เป็นเมืองศูนย๑กลางการบริการธุรกิจ การพาณิชย๑การขนสํงและโลจิ
สติกส๑ ด๎านสุขภาพและการศึกษาและเมืองที่อยูํอาศัย ได๎แกํ นนทบุรี ปทุมธานี นครปฐม สมุทรสาคร โดย
การ  
 ▪ ประสานโครงขํายโครงสร๎างพ้ืนฐาน ขนสํงสาธารณะ และบริการทางสังคม กับมาตรการทาง
ผังเมืองในการชี้นําให๎การขยายตัวเป็นไปอยํางมีแบบแผนและเหมาะสม  
 ▪ จัดสิ่งแวดล๎อมเมืองให๎เอ้ือตํอการอยูํอาศัย เดินทางขนสํงสะดวก ปลอดภัย ปูองกัน  น้ําทํวม-
น้ําเสีย มีพื้นท่ีสีเขียวเพ่ือพักผํอนหยํอนใจ รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและกิจกรรมตําง ๆ  
 ๔. ปกปูอง ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม สํงเสริมให๎ชุมชนรํวมบริหารจัดการ และ
ควบคุม กิจกรรมที่สํงผลกระทบ เพ่ือให๎เกิดความสมดุลตํอระบบนิเวศ เกื้อหนุนการดํารงชีวิตอยํางยั่งยืน  
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  
 แผนพัฒนากลุํมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  
 จังหวัดนครปฐม จัดอยูํในกลุํมจังหวัดภาคกลางปริมณฑล ประกอบด๎วย ๔ จังหวัด ได๎แกํ 
จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ วิสัยทัศน๑กลุํมจังหวัด “ เป็นศูนย๑กลางการค๎าการ
ลงทุน บริการธุรกิจและการพาณิชย๑ การผลิตอุตสาหกรรมระดับประเทศ ศูนย๑กลางโลจิสติกส๑ ศูนย๑บริการ
ด๎านสุขภาพ (Medical Hub) แหลํงผลิตอาหารปลอดภัย การศึกษาระดับมาตรฐานสากล ทํองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม สูํการเป็นเมืองนําอยูํ”  
พันธกิจ  
 ๑. ปรับโครงสร๎างการดําเนินงานทางเศรษฐกิจของชุมชน วิสาหกิจชุมชน สหกรณ๑และวิสาหกิจ
ขนาดยํอม ให๎มี ความสามารถในการแขํงขัน ก๎าวทันเทคโนโลยีรู๎ทันบริบทโลก รอดพ๎นกับดักรายได๎ปาน
กลางสูํการมีรายได๎ท่ี มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน  
 ๒. สร๎างและประสานความรํวมมือในการพัฒนาเครือขํายระหวํางภาคเอกชน ชุมชนประชา
สังคม และภาครัฐ รวมถึงเครือขํายภายใน ในการพัฒนาสํงเสริมระบบดําเนินงานทางเศรษฐกิจและความ
มั่นคงในกลุํมจังหวัด  
 ๓. พัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืนฐาน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการด๎าน Logistic ระบบ
การค๎าออนไลน๑(ECommerce) เชื่อมโยง Supply Chain ในระบบเศรษฐกิจ การค๎า การลงทุน การ
บริการและการทํองเที่ยว  
 ๔. สํงเสริมภาคอุตสาหกรรมให๎เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เมืองที่เป็นมิตรกับชุมชน และ
สิ่งแวดล๎อมอยํางยั่งยืน  
 ๕. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตปริมณฑล เพ่ือไปสูํการเป็นเมืองที่นําอยูํ  
 ๖. พัฒนาแหลํงทํองเที่ยว และสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑และวัฒนธรรม  
 เปูาประสงค๑รวม  
 เศรษฐกิจมั่นคง ประชาชนมั่งค่ัง และความสุขที่ยั่งยืน (ม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน)  
 เศรษฐกิจมั่นคง ประเมินอัตราการขยายตัวมูลคําผลิตภัณฑ๑กลุํมจังหวัด ร๎อยละ ๓.๕  
 ประชาชนมั่งค่ัง ประเมินจากมูลคําผลิตภัณฑ๑กลุํมจังหวัดเฉลี่ยตํอหัว เพ่ิมข้ึนร๎อยละ ๕  
 ความสุขที่ยั่งยืน ประเมินจากคําดัชนีความก๎าวหน๎าของคน (HAI) เฉลี่ยของกลุํมจังหวัดต๎องไมํ
น๎อยกวํา คําเฉลี่ยของปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๘ (หรือไมํน๎อยกวํา ๐.๖๒๒๙)  
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 ประเด็นยุทธศาสตร๑ เปูาประสงค๑ และกลยุทธ๑ มีรายละเอียดดังนี้  
 
๔ ประเด็นยุทธศาสตร๑ ๘ เปูาประสงค๑ ๑๔ กลยุทธ๑ 
๑. พัฒนานวัตกรรม ด๎านการ
ผลิต และยกระดับอุตสาหกรรม 
เกษตรอุตสาหกรรมและ พาณิช
ยกรรมที่ได๎ มาตรฐาน รองรับ
การ เติบโตระดับโลกของ 
กรุงเทพมหานคร 

๑. พัฒนาอุตสาหกรรมให๎ ได๎ 
มาตรฐาน เพ่ือรองรับการ เติบโต
ระดับโลก 
๒. ยกระดับอุตสาหกรรม เกษตร
อุตสาหกรรมและ พาณิชยกรรม
ให๎ได๎มาตรฐาน 

๑. สํงเสริมให๎สถานประกอบการ
เข๎าสูํระบบธรรมาภิบาล ทาง
ธุรกิจ และการมีสํวนรํวมของ
ชุมชน 
๒. พัฒนายกระดับทักษะฝีมือ
แรงงาน และเสริมสร๎างความรู๎ 
ความสามารถแกํแรงงานในภาค
เกษตรกรรม พาณิชยกรรม และ
อุตสาหกรรม 
๓. พัฒนาผลิตผลทางการเกษตร 
สินค๎า และบริการให๎ได๎ คุณภาพ
และมาตรฐาน 

๒. พัฒนาโครงสร๎าง พ้ืนฐาน 
ระบบโลจิสติกส๑ เมือง ชุมชน
อยํางเป็น ระบบ พัฒนาการ 
บริหารจัดการน้ํา
ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล๎อมอยํางสมดุล และ
ยั่งยืน 

๓. พัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐาน และ
ขนสํงสาธารณะเพ่ือรองรับ การ
เติ บ โตของ เมือ งและบริ การ 
ประชาชนอยํางท่ัวถึง 
๔. พัฒนาการบริหารจัดการน้ํา 
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ชิ ต แ ล ะ 
สิ่ ง แวดล๎อมอยํ างสมดุ ลและ 
ยั่งยืน 
 

๔. พัฒนาระบบโครงสร๎างพ้ืน
ฐานรองรับการขยายตั วของ 
เ มื อ ง / ชุ ม ช น  แ ล ะ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพระบบโครงขํายการ 
คมนาคมขนสํง และระบบโลจิ
สติกส๑ 
๕. พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ําและ ระบบ
ปูองกันน้ําทํวมเขตเมือง และ
พ้ืนที่เศรษฐกิจ 
๖. อนุรักษ๑  ฟ้ืนฟู และพัฒนา
ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ 
สิ่งแวดล๎อมให๎สมดุลและยั่งยืน 

๓. การพัฒนาเมืองและ ยกระดับ
คุณภาพชีวิต และความปลอดภัย
ของ ประชาชน สํงเสริมการ 
บ ริ ก า ร ท า ง ก า ร แ พ ท ย๑ แ ล ะ 
การศึกษา สูํการเป็น สังคมเมือง
นําอยู ํ

๕. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ขึ้น โดยการสร๎างกระบวนการมี 
สํวนรํวม เพ่ือให๎เกิดความเสมอ 
ภาคและความเทําเทียมกัน ใน
สังคม 
๖. เสริมสร๎างอาชีพ สร๎างรายได๎
ใ ห๎ ป ร ะ ช า ช น ผู๎ สู ง อ า ยุ
ผู๎ด๎อยโอกาส และ คนพิการ 

๗. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพ
ร ะ บ บ ก า ร ใ ห๎ บ ริ ก า ร ท า ง 
การแพทย๑และสาธารณสุข 
๘. พัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาสูํนานาชาติ 
๙. พัฒนาและสํงเสริมอาชีพ เพ่ือ
ยกระดับรายได๎และสร๎าง โอกาส
การมีงานทําแกํผู๎ด๎อยโอกาส และ
ผู๎สูงอายุ 
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๔. พัฒนาการทํองเที่ยว เชิง
อนุรักษ๑และ วัฒนธรรมอยํางครบ
วงจร 

๗. แหลํงทํองเที่ยวได๎รับการ 
พัฒนาให๎มีความสอดคล๎องกับ 
สภ าพแวดล๎ อมและมี ค ว าม 
ปลอดภัยตํอนักทํองเที่ยว ตาม
มาตรฐานสากล 
๘ .  เ พ่ิ ม ร า ย ไ ด๎ แ ล ะ จํ า น ว น 
นักทํองเที่ยว 

๑๐.พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวในกลุํม
จังหวัด 
๑๑.พัฒนาเพ่ือสร๎างมูลคําเพ่ิม
ก า ร ทํ อ ง เ ที่ ย ว แ ล ะ ธุ ร กิ จ ที่ 
เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมการ
ทํองเที่ยว 
๑๒.การประชาสัมพันธ๑และตลาด
การทํองเที่ยวกลุํมจังหวัด 
๑๓. พัฒนาบุคลากรด๎ านการ
ทํ อ ง เ ที่ ย ว ใ น อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
ทํองเที่ยว และเครือขํายทาง
ธุรกิจของผู๎ประกอบการให๎มี 
ความเข๎มแข็ง 
๑๔.สํงเสริมการจัดกิจกรรมการ
ทํองเที่ยวกลุํมจังหวัด 

 
 
แผนพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาจังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕  
วิสัยทัศน๑จังหวัด  

“ เมืองเกษตรและอุตสาหกรรมปลอดภัย แหลํงทํองเที่ยวเชิงประวัติศาสตร๑ ศาสนา วัฒนธรรม  
สังคมแหํงความรู๎ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ” 

แผนงาน ประเด็นการพัฒนา เปูาหมายการพัฒนา และตัวชี วัด มีรายละเอียดดังนี้  
๓ แผนงาน ๓ ประเด็นการพัฒนา ๓ เปูาหมายการพัฒนา ๓ ตัวชี วัดการพัฒนา 
๑. เมืองอัจฉริยะและ 
เมืองหลวงแหํงอาหาร 
ปลอดภัย/สุขภาพ 

๑. พัฒนานครปฐมให๎
เป็นเมือง อัจฉริยะ 
(Smart City) โดยเน๎น 
ด๎านการขนสํง 
(Transport), เมือง
หลวงแหํงอาหารและ
การ ทํองเที่ยว (Food 
Metropolis) และเมือง
แหํงสุขภาพ (Healthy 
City) รองรับสังคม
ผู๎สูงอายุ (Aging) และ
บริบทโลก (Global 
Content) 

๑. ยกระดับรายได๎ของ 
ประชาชนในจังหวัด ให๎
มี ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน 

๑. มูลคําผลิตภัณฑ๑มวล
รวม ของจังหวัดตํอหัว 
(Per Capita GPP) ปี 
๒๕๖๔ เทํากับ 
๓๒๓,๘๒๔ บาท 
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๒. อําเภอมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน 

๒. สร๎างความแข็งแกรํง
ระดับ พ้ืนที่ให๎สามารถ
รองรับการ ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและ กระจาย
ค ว า ม เ จ ริ ญ  ส ร๎ า ง 
ค ว า ม สุ ข ใ ห๎ กั บ
ประชาชนใน ทุกระดับ 

๒.  การ พัฒนาระดั บ
พ้ืนที่เพ่ือ กระจายความ
เจริญและ รองรับการ
ขยายตัว และ สนับสนุน
การขยาย ความเจริญ
ของเมืองหลวง 

๒. ดัชนีความก๎าวหน๎า
ของคน  (Human 
Achievement Index - 
HAI) จังหวัด นครปฐม 
(ด๎านการคมนาคม และ
การสื่อสาร) มีคําสูงกวํา 
คําเฉลี่ยภาคกลาง 

๓ .  ศู น ย๑ ก ล า ง เ มื อ ง
ศาสตร๑ พระราชา สูํ
ภูมิคุ๎มกัน ก๎าวทันการ
เปลี่ยนแปลง 

๓ .  เ พ่ิ ม ร า ย ไ ด๎  ล ด
รายจําย ลดปัญหา
ค รั ว เ รื อ น แ ล ะ 
สิ่งแวดล๎อม สร๎างความ
เสมอภาค และความเทํา
เทียม โดยนํา ศาสตร๑
พ ร ะ ร า ช า ม า เ ป็ น 
แนวทางหลัก 

๓. ศาสตร๑พระราชาเพ่ือ 
ส ร๎ า ง ภู มิ คุ๎ ม กั น ท า ง
สังคม ชุมชน ครอบครัว 
บุคคล ให๎ก๎าวทันกับการ 
เปลี่ยนแปลง มีจิตอาสา 
เทิดทูนสถาบัน 

๓. ดัชนีความก๎าวหน๎า
ของคน  (Human 
Achievement Index - 
HAI) จังหวัด นครปฐม 
อยูํใน ๑๐ ลําดับ แรก
ของประเทศ 

 
 
  
๑.๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครปฐม  
วิสัยทัศน์ 

“ เมืองนําอยูํ ชุมชนเข๎มแข็ง แหลํงผลิตอาหารปลอดภัย ก๎าวไกลการศึกษา  
สิ่งแวดล๎อมงามตา พัฒนาการทํองเที่ยว ” 

ประกอบด๎วย ๖ ยุทธศาสตร๑และกลยุทธ๑ในการพัฒนา ดังนี้  
 ๑.ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด๎วย ๖ กลยุทธ๑  
 ๑. พัฒนาการศึกษา สํงเสริมระบบการศึกษา และสนับสนุนสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทาง
การศึกษา เพ่ือการศึกษาตลอดชีวิตสูํประเทศไทย ๔.๐ และการเป็นเมืองอัจฉริยะ  
 ๒. สํงเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว สมเด็จพระนางเจ๎าพระ
บรมราชินี พระบรมวงศานุวงศ๑ งานราชพิธี และงานรัฐพิธี  
 ๓. สํงเสริม สนับสนุน แหลํงการเรียนรู๎ตําง ๆ และศาสตร๑พระราชา เพ่ือการพัฒนาท๎องถิ่น  
 ๔. สํงเสริม สนับสนุนการเผยแพรํ และการปฏิบัติด๎านคุณธรรมทางศาสนา จริยธรรม 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
 ๕. อนุรักษ๑ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ พิพิธภัณฑ๑ท๎องถิ่นและศาสนสถาน  
 ๖. สํงเสริม สนับสนุน การเฝูาระวังทางวัฒนธรรมในครอบครัว สถานศึกษา และชุมชน  
 ๒. ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ ประกอบด๎วย ๖ กลยุทธ๑  
 ๑. พัฒนา สํงเสริม และฝึกอบรมอาชีพให๎ประชาชน  
 ๒. สํงเสริม และสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ สูํการเป็นเมือง
แหํง อาหาร ผลิตภัณฑ๑ชุมชน และอุตสาหกรรม SME  
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 ๓. สํงเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ๔. สํงเสริมการพัฒนาพลังงาน พลังงานทดแทน และการประหยัดพลังงาน  
 ๕. สํงเสริม พัฒนาการดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ  
            ๖. สํงเสริม สนับสนุน การวิจัย และพัฒนานวัตกรรมสูํประเทศไทย๔.๐  
 ๓. ยุทธศาสตร์ด้านสังคม ประกอบด๎วย ๘ กลยุทธ๑  
 ๑. สํงเสริม สนับสนุนกีฬา และนันทนาการ  
 ๒. สํงเสริม สนับสนุนกิจการสาธารณสุข  
 ๓. ปูองกัน ตํอต๎าน และแก๎ไขปัญหายาเสพติด  
 ๔. สํงเสริม สนับสนุนการพัฒนาสังคม และงานสวัสดิการสังคม  
 ๕. การปูองกันและรักษาความสงบเรียบร๎อยในบ๎านเมือง และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย๑สิน  
 ๖. สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนาประสิทธิภาพในการบรรเทาสาธารณภัย  
 ๗. เสริมสร๎างความเข๎มแข็งของครอบครัวและชุมชน  
 ๘. การเสริมสร๎างความสมานฉันท๑ในสังคมและความสามัคคีตามปณิธานพํอหลวง  
 ๔. ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว ประกอบด๎วย ๖ กลยุทธ๑  
 ๑. พัฒนา สํงเสริม สนับสนุน พลังงานทดแทน ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล๎อม การจัดการ
ขยะ การลดปริมาณขยะ และมลภาวะ  
 ๒. บํารุงรักษาแมํน้ําลําคลอง แหลํงน้ําตํางๆและการปูองกันน้ําทํวม และน้ําเสีย  
 ๓. การดูแลรักษา และพัฒนาที่สาธารณะ  
 ๔. พัฒนาและสํงเสริมการทํองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เชิงนิเวศ และเชิงสุขภาพ  
 ๕. พัฒนา สํงเสริม พื้นที่ท่ีมีศักยภาพด๎านการทํองเที่ยวให๎เป็นแหลํงทํองเที่ยวใหมํ  
 ๖. การเตรียมความพร๎อมในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ  
 ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการที่ดี ประกอบด๎วย ๙ กลยุทธ๑  
 ๑. พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีในองค๑กร โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี (Good 
Governance) สํงเสริมการมีสํวนรํวมของประชาชนในการพัฒนาท๎องถิ่น และสํงเสริมการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย  
 ๒. สํงเสริมธรรมาภิบาล การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ  
 ๓. สํงเสริมสวัสดิการแกํผู๎บริหาร และผู๎ชํวยเหลือ อปท. สมาชิกสภา อปท. ข๎าราชการ ลูกจ๎าง 
พนักงาน  
 ๔. ปรับปรุง พัฒนาขีดสมรรถนะและวัฒนธรรมการทํางานของบุคลากร  
 ๕. สนับสนุนการปฏิบัติงาน ปรับปรุง และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เครื่องมือ
เครื่องใช๎ และ อาคารสถานที่  
 ๖. สํงเสริมความรู๎ความเข๎าใจเกี่ยวกับกิจการท๎องถิ่น  
 ๗. ปรับปรุง พัฒนารายได๎ และจัดการสินทรัพย๑ราชการที่ไมํได๎ใช๎งานให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด  
 ๘. เพ่ิมประสิทธิภาพการตรวจสอบภายใน  
 ๙. สนับสนุน สํงเสริมการดําเนินงานพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคงของชาติ กระบวนการยุติธรรม 
และ การจัดการความขัดแย๎งโดยสันติวิธี  
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 ๖. ยุทธศาสตร์ด้านการบริการสาธารณะ ประกอบด๎วย ๕ กลยุทธ๑  
 ๑. กํอสร๎าง ปรับปรุง บํารุงรักษาถนน สะพาน ทางเท๎า เส๎นทางจักรยาน ทํอระบายน้ํา ทําเทียบ
เรือ ระบบการจัดการขยะ ระบบบําบัดน้ําเสีย และซํอมแซมปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคที่ได๎รับความ
เสียหาย  
 ๒. พัฒนาระบบจราจรและการคมนาคมขนสํง  
 ๓. พัฒนาระบบไฟฟูา ประปา และระบบโทรคมนาคม รองรับการเป็นเมืองอัจฉริยะ  
 ๔. สํงเสริม สนับสนุน การจัดทําผังเมือง ผังเมืองรวม ผังเมืองเฉพาะ และปูองกันการบุกรุก ที่
สาธารณประโยชน๑  

 ๕. พัฒนาแหลํงน้ําคูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และอ่ืน ๆ 
▪ เปูาประสงค๑หลัก ประกอบด๎วย  
๑. การพัฒนาด๎านการศึกษามีประสิทธิภาพ ได๎มาตรฐาน ประชาชนมีศักยภาพในการเรียนรู๎ เพ่ือ

ประโยชน๑ตํอการพัฒนาท๎องถิ่น  
 ๒. การทํานุบํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น  
 ๓. การสํงเสริม สนับสนุน จัดสร๎างแหลํงการเรียนรู๎ เพ่ือพัฒนาท๎องถิ่นอยํางยั่งยืน  
 ๔. เศรษฐกิจชุมชนมีความเข๎มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพ ประชาชนมีรายได๎เพ่ิมขึ้น 

รวมทั้งการสํงเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษเพ่ือการบริโภค  
 ๕. การเชื่อมโยงระบบการคมนาคมขนสํงมีประสิทธิภาพ ได๎มาตรฐาน และเพียงพอตํอ  ความ

ต๎องการของประชาชน สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตและเศรษฐกิจของชุมชน  
 ๖. การจัดการด๎านสาธารณสุข กีฬา นันทนาการ สวัสดิการสังคม / การสังคมสงเคราะห๑  มี

ประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน  
 ๗. การพัฒนาคุณภาพชีวิต การคุ๎มครองทางสังคม การคุ๎มครองพิทักษ๑สิทธิ สวัสดิการชุมชน 

ชํวยเหลือ ผู๎ด๎อยโอกาส ผู๎พิการ ผู๎สูงอายุ สตรี เด็ก และกลุํมชาติพันธุ๑  
 ๘. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อมได๎รับการดูแลรักษาให๎เกิดความสมดุลอยํางมีคุณภาพ  

ประชาชนมีสํวนรํวมในการอนุรักษ๑ ฟ้ืนฟู ให๎เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 ๙. แหลํงทํองเที่ยวทางวัฒนธรรม แหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ/เชิงสุขภาพ มีศักยภาพ และ สร๎าง

รายได๎ให๎แกํท๎องถิ่น  
 ๑๐. ระบบการบริหารจัดการและการปฏิบัติงานของท๎องถิ่นมีประสิทธิภาพ สํงเสริม

กระบวนการ มีสํวนรํวม และความรํวมมือของทุกภาคสํวนในการพัฒนาท๎องถิ่น  
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
  2.1.วิสัยทัศน์ (Vision) ในการพัฒนาท้องถิ่น 
 
  “  สระสี่มุมเป็นต าบลน่าอยู่  มุ่งสู่เกษตรก้าวหน้า รักษาประเพณี การศึกษาดี 

 มีคุณธรรม น าพัฒนาอย่างยั่งยืน  ”
  พันธกิจ (MISSION) การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
 1. สํงเสริม สนับสนุนการศึกษาให๎มีคุณภาพและทันสมัย อนุรักษ๑รักษาวัฒนธรรมประเพณี และ
ภูมิปัญญาท๎องถิ่นให๎คงอยูํสืบไป 
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 2. สํงเสริมกลุํมอาชีพ กลุํมผลิตภัณฑ๑ตํางๆ สํงเสริมการใช๎เกษตรอินทรีย๑ในการเพ่ิมผลผลิต ทาง
การเกษตร และสํงเสริมวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
 3. สํงเสริมความเจริญด๎านโครงสร๎างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จําเป็น จัดให๎มี
สาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานครอบคลุมทุกพ้ืนที่ 
 4. สํงเสริมด๎านสุขภาพอนามัย และสํงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกกลุํมสูํความเข๎มแข็ง
อยํางยั่งยืน และการรักษาความสงบเรียบร๎อย ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย๑สิน 
 5. สํงเสริมสร๎างจิตสํานึกและตระหนักในการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม และ
พัฒนาแหลํงทํองเที่ยวในตําบล และชุมชนให๎มีน้ําเพ่ือการอุปโภค  บริโภค  และการเกษตรอยํางเพียงพอ 
 6.สํงเสริมและพัฒนาบุคลากรให๎มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน และสํงเสริมการมีสํวนรํวมของ
ประชาชนในการพัฒนาตําบล  
             2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  องค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม จึงได๎กําหนดยุทธศาสตร๑เพ่ือให๎สามารถดําเนินก๎าวไปสูํ
วิสัยทัศน๑และจุดมุํงหมาย ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
- แผนงานการศึกษา 
- แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
- แผนงานเคหะและชุมชน 

  2. ยุทธศาสตร๑ด๎านเศรษฐกิจ 
        - แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
     - แผนงานการเกษตร 
  3. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านบริการสาธารณะ  
    - แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
       - แผนงานเคหะและชุมชน 
  4. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านสังคม 
    - แผนงานงบกลาง 
    - แผนงานสาธารณสุข 
       - แผนงานรักษาความสงบภายใน 
       - แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
   - แผนงานสังคมสงเคราะห๑ 
      - แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
  5. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติ และการทํองเที่ยว 
   - แผนงานเคหะและชุมชน 
   - แผนงานการเกษตร 
  6. ยุทธศาสตร๑การบริหารกิจการบ๎านเมืองที่ดี 
   - แผนงานบริหารทั่วไป 
      - แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
      - แผนงานเคหะและชุมชน 
  2.3. เป้าประสงค์ (Goals) 



     แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มมุ                                                                                                            
หน้า : 39                                                                                                                              
 

  องค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม  ได๎กําหนดจุดมุํงหมายเพ่ือการพัฒนาไว๎ดังนี้ 
  1. เพ่ือสํงเสริม สนับสนุนการศึกษา อนุรักษ๑ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพณี  
วัฒนธรรมของอันดีของตําบล 
  2. เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู๎ของเด็กเล็กภายในชุมชนทั้งด๎านรํางกายและจิตใจ ด๎วย  
การศึกษาที่มีคุณภาพ 
  3. เพ่ือพัฒนากลุํมอาชีพ และเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร และเพ่ือให๎ประชาชนมีความ
อยูํดีกินดี พ่ึงพาตนเองได๎ภายใต๎ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  4.เพ่ือให๎ตําบลสระสี่มุมเป็นตําบลนําอยูํ มีสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้ง
โครงสร๎างพื้นฐาน มีมาตรฐานและครอบคลุมทั่วถึง  
  5 เพ่ือการกํอสร๎าง บํารุงรักษา ซํอมแซมถนนให๎มีความสะดวกปลอดภัย และการ
พัฒนาการคมนาคมและการขนสํงภายในท๎องถิ่นให๎มีความเชื่อมโยงกับถนนสายหลักในระดับภูมิภาค 
  6. เพ่ือสํงเสริมการจัดงานกิจกรรมด๎านการกีฬาและนันทนาการ 
  7. สํงเสริมให๎ประชาชนมีสุขภาพที่ดี  
  8. สํงเสริมการบริการด๎านสังคมสงเคราะห๑และงานสวัสดิการสังคมให๎ตอบสนองตํอ
ปัญหา ความต๎องการของประชาชน   
   9. การพัฒนางานรักษาความสงบเรียบร๎อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน การ
ปูองกัน การระงับอัคคีภัย งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยของท๎องถิ่น 
   10.เพ่ือพัฒนาบุคลากรให๎มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และการให๎บริการสาธารณะ
ที่มีคุณภาพแกํประชาชน  
   11 เพ่ือสนับสนุนการมีสํวนรํวมของประชาชนทุกภาคสํวนในการพัฒนาท๎องถิ่น  
   12. ชุมชนมีความเข๎มแข็ง  รํวมคิด  รํวมทํา  และแก๎ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเอง
ได๎อยํางมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 
   ๑3 เพ่ือพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล๎อมอันพึงปรารถนารํวมกันไมํให๎มีปัญหาภายใน 
ชุมชน 
   14. ทรัพยากรธรรมชาติภายในตําบลสระสี่มุมได๎รับการอนุรักษ๑  ฟ้ืนฟูและคํานึงถึง
ความยั่งยืนของสิ่งแวดล๎อม สังคม และวัฒนธรรม กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน มีการ
จัดการสิ่งแวดล๎อมอยํางเหมาะสม  
  
  2.4  ตัวช้ีวัด  (Indicators)
  1.เด็กอายุ 3-5 ปี ในพื้นที่ได๎รับการเตรียมความพร๎อมกํอนเข๎าเรียนภาคบังคับและได๎รับ
การพัฒนาศักยภาพครบทั้ง 4 ด๎าน ร๎อยละ 80  

2.สถานศึกษาในสังกัดองค๑การบริหารสํวนตําบล ผํานการเกณฑ๑การประเมินมาตรฐาน
จากหนํวยงานที่ตรวจสอบ 

3.จํานวนกิจกรรมด๎านการกีฬาและนันทนาการ การศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
ท๎องถิ่นที่ได๎รับการสํงเสริมการดําเนินการอยํางตํอเนื่อง  

4.ร๎อยละประชาชนที่ได๎รับการสํงเสริมความรู๎ด๎านเกษตร/การประกอบอาชีพ 
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4.ในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุมมีโครงสร๎างพ้ืนฐานที่มีมาตรฐาน ให๎
ประชาชนได๎ใช๎บริการที่มีความปลอดภัย สัญจรไปมาสะดวก  

5.มีการขยายเขตประปา ให๎ประชาชนในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลมีแหลํงน้ํา
อุปโภค บริโภคเพ่ิมข้ึน ร๎อยละ 80 

6.ร๎อยละความพึงพอใจของประชาชนและผู๎ที่มีสํวนได๎เสียตํอการบริการสาธารณะของ 
ท๎องถิ่น 
    7.ร๎อยละของผู๎สูงอายุผู๎พิการ ผู๎ปุวยเอดส๑ และผู๎ยากไร๎ที่ได๎รับการชํวยเหลือด๎าน 
สวัสดิการสังคม หรือการสังคมสงเคราะห๑ 
    8.ร๎อยละของประชาชนที่ได๎รับการชํวยเหลือด๎านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

9.ร๎อยละประชาชนที่มีการข๎องเก่ียวกับติดยาเสพติดที่ลดลง 
    10.ร๎อยละของผู๎ปุวยโรคติดตํอที่ลดลง 
    11.ร๎อยละของประชาชนได๎รับบริการด๎านสาธารณสุขของท๎องถิ่น 
    12.ร๎อยละของปริมาณขยะครัวเรือนที่ลดลง 
    13.ร๎อยละของประชาชนที่เข๎ารํวมกิจกรรมด๎านการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล๎อม 
    14.ร๎อยละประชาชนที่มีสํวนรํวมในการบริหารการพัฒนาของท๎องถิ่น 
    15.ร๎อยละของบุคลากรที่ได๎รับการพัฒนาประสิทธิภาพ 

16.จํานวนประชาชนมีสํวนรวํมในการพัฒนาท๎องถิ่น 
17.ระดับความสําเร็จในการเบิกจํายงบประมาณรายจํายประจําปีร๎อยละ 80 
18.จํานวนเครื่องมือเครื่องใช๎เพียงพอตํอการให๎บริการประชาชน 
19.ระดับความพึงพอใจของผู๎มาใช๎บริการ ร๎อยละ 80 
20.ระดับความสําเร็จของอัตราการจัดเก็บรายได๎ ร๎อยละ 70    

         
2.5  ค่าเป้าหมาย  

 1. ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กได๎รับการสํงเสริม พัฒนาศักยภาพทางด๎านการศึกษา กีฬา 
นันทนาการ ศาสนา และวัฒนธรรม 

 2. ประชาชนมีการสืบสาน อนุรักษ๑ฟ้ืนฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิ
ปัญญา ท๎องถิ่นอยํางตํอเนื่อง 
 2.ประชาชนมีศักยภาพมีรายได๎เพียงพอสามารถพ่ึงตนเองได๎ดํารงตนเองตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.กลุํมอาชีพ กลุํมสตรี กลุํมเกษตรกร มีความเข๎มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนาท๎องถิ่น 
ประชาชนมีอาชีพ รายได๎ สามารถพ่ึงพาตนเองได๎ 
 4.เส๎นทางคมนาคมได๎มาตรฐาน ประชาชนใช๎สัญจรไปมาได๎อยํางสะดวก รวดเร็วและ 
ปลอดภัย 
 5. การพัฒนาโครงสร๎างพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   
 6.ชุมชนมีความสงบเรียบร๎อย ประชาชนได๎รับการชํวยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร๎อน 
จากสาธารณภัยอยํางรวดเร็วและท่ัวถึง 
 7.ประชาชนได๎รับการสํงเสริมด๎านสังคมสงเคราะห๑และสวัสดิการสังคมอยํางทั่วถึง 



     แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มมุ                                                                                                            
หน้า : 41                                                                                                                              
 

 8.ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 
 9.ประชาชนในท๎องถิ่นมีความพึงพอใจตํอการบริการ และมีสํวนรํวมในการพัฒนาท๎องถิ่น 
 10.ปริมาณขยะตกค๎างครัวเรือนลดลง ประชาชนเห็นความสําคัญและให๎ความรํวมมือในการ 
อนุรักษ๑ ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม 
 11.องค๑กรมีระบบการบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพ่ิมข้ึน 
 
 
 
 
  
   2.6  กลยุทธ์ 
 1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
     1.1 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การศึกษาท้ังในและนอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยให๎มีคุณภาพตามเกณฑ๑มาตรฐานสถานศึกษา และสํงเสริมระบบการศึกษา 
      1.2 สนับสนุนสํงเสริมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวและ
งานรัฐพิธี 
      1.3 สํงเสริม และสนับสนุนการเผยแพรํคุณธรรมทางศาสนา และการเผยแพรํ
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท๎องถิ่น 
 2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
      2.1 การพัฒนาและสํงเสริมอาชีพให๎ประชาชน 
      2.2 การพัฒนาอบรมฝึกอาชีพให๎แกํประชาชน 
      2.3 การพัฒนาสํงเสริมและสนับสนุนการผลิต/ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจาก   
สารพิษ ผลิตภัณฑ๑ชุมชน อุตสาหกรรม SML 
      2.4 สํงเสริมการเรียนรู๎ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การสํงเสริมสนับสนุน 
กลุํมเกษตรกร การทําเกษตรผสมผสานเกษตรทางเลือกเกษตรอินทรีย๑ และเกษตรทฤษฎีใหมํ สํงเสริมและ
พัฒนาอาชีพให๎แกํประชาชน 
 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ 
      3.1 พัฒนาปรับปรุงพัฒนาระบบคมนาคม ถนน ถนน คสล. ทางระบายน้ํา ระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การขยายเขตไฟฟูาแสงสวําง และการติดตั้งไฟฟูาสาธารณะ การขยาย
เขตประปา 

3.2 การปรับปรุงอาคารสถานที่เพ่ือรองรับการบริการประชาชน ฯลฯ 
 4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
      4.1 สํงเสริมและสนับสนุนสาธารณสุขมูลฐาน การสํงเสริมและการรณรงค๑ปูองกันโรค
ไข๎เลือดออก พิษสุนัขบ๎าและโรคระบาดอ่ืนๆ 
      4.2 กลยุทธ๑การพัฒนาการสํงเสริมและสนับสนุนงานด๎านสวัสดิการสังคมและสังคม 
สงเคราะห๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การพัฒนาการสนับสนุนที่พักอาศัยแกํผู๎ยากไร๎ ผู๎ด๎อยโอกาส และ
สํงเสริมการพัฒนาด๎านสตรี เด็ก เยาวชน ผู๎สูงอายุ คนพิการ ผู๎ปุวยเอดส๑ ผู๎ด๎อยโอกาสและผู๎ยากไร๎ 
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      4.3 กลยุทธ๑การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดระเบียบชุมชน งานด๎านการรักษาความสงบ 
เรียบร๎อย การปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย การสํงเสริมและสนับสนุนงานปูองกัน และแก๎ไขปัญหายา
เสพติด อยํางเป็นระบบ 

4.4 สํงเสริมให๎มีการเลํนกีฬาและนันทนาการ 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และการท่องเที่ยว 
      5.1 กลยุทธ๑การพัฒนาด๎านการสํงเสริมการอนุรักษ๑ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการ 
สิ่งแวดล๎อม ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
      5.2 กลยุทธ๑การพัฒนาการทํองเที่ยวที่คํานึงถึงความยั่งยืนของสิ่งแวดล๎อม สังคม วิถี
ชีวิต และวัฒนธรรมของท๎องถิ่น กําหนดทิศทางโดยชุมชน จัดการโดยชุมชน 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
      6.1 กลยุทธ๑การพัฒนาการสํงเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย ความปรองดอง 
สมานฉันท๑ และสํงเสริมการมีสํวนรํวมของทุกภาคสํวน  
      6.2 กลยุทธ๑การพัฒนาศักยภาพของบุคลากร การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ และการจัดหาเครื่องมือ อุปกรณ๑เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของท๎องถิ่น 
 
 2.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม 
 จากประเด็นความเชื่อมโยงยุทธศาสตร๑ที่สําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
ฉบับที่ 12  ยุทธศาสตร๑ชาติ ยุทธศาสตร๑กลุํมจังหวัด และยุทธศาสตร๑จังหวัด  จะเห็นได๎วํามีความเชื่อมโยง
กันอยํางชัดเจนในการนํามาเป็นแนวทางกําหนดประเด็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น ซึ่งการกําหนดประเด็นยุทธศาสตร๑การพัฒนาที่ชัดเจนจะเป็นการเตรียมการพัฒนา  เป็นการนํา
ภูมิคุ๎มกันที่มีอยูํ พร๎อมทั้งเรํงสร๎างภูมิคุ๎มกันในท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็งขึ้น เพ่ือเตรียมความพร๎อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของชุมชน ให๎สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการสภาวการณ๑เปลี่ยนแปลงได๎อยําง
เหมาะสม โดยให๎ความสําคัญกับการพัฒนาคน สังคมเศรษฐกิจภายในชุมชนให๎มีคุณภาพ ใช๎ทรัพยากรที่มี
อยูํภายในชุมชนอยํางคุ๎มคําและเกิดประโยชน๑สูงสุด รวมทั้งสร๎างโอกาสทางเศรษฐกิจด๎วยฐานความรู๎ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร๎างสรรค๑ บนพ้ืนฐานการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 
ซึ่งจะนําไปสูํการพัฒนาเพื่อประโยชน๑สุขท่ียั่งยืนของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  องค๑การ
บริหารสํวนตําบลสระสี่มุม ให๎ความสําคัญตํอการดําเนินการแก๎ไขปัญหาความ เดือดร๎อน และการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ในด๎านตําง ๆ โดยเฉพาะ การปรับปรุง ฟ้ืนฟู พัฒนาการจัดบริการ
สาธารณะ หรือโครงสร๎างพ้ืนฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค๑กร  ปกครองสํวนท๎องถิ่น ตลอดจนการ
พัฒนาด๎านการศึกษาฯ อันเป็นรากฐานสําคัญตํอการพัฒนาคน พัฒนา ประเทศ ให๎มีคุณภาพสูํการพัฒนาที่
ยั่งยืน ควบคูํกับการพัฒนาด๎านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล๎อมตําง ๆ  ที่เกี่ยวข๎องโดยตรงกับชีวิตความ
เป็นอยูํของประชาชน โดยยึดหลักการมีสํวนรํวม ความสอดคล๎องกับนโยบาย รัฐบาล และแผนพัฒนาระดับ
ตําง ๆ รวมถึงการพิจารณา วิเคราะห๑สภาพปัญหาความต๎องการของประชาชน และความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มีตํอการพัฒนา เพ่ือแก๎ไขปัญหา ความเดือดร๎อน และความต๎องการ ของประชาชน โดยดํารงไว๎
ซึ่งอัตลักษณ๑ของชุมชนตลอดจน วิถีชีวิตความ เป็นอยูํของประชาชนใน ท๎องถิ่น มีจุดมุํงหมายสูํการพัฒนาที่
ยังยืนสอดคล๎องกับวิถีชีวิตชุมชนเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง 
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2.8 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
 

ยุทธศาสตร๑ ยุทธศาสตร๑ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร๑จั งหวัดนครปฐม 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ยุท ธศาสตร๑ กลุํ ม
จังหวัด ภาคกลาง
ปริมณฑล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉ.๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร๑
ชาติ ๒๐ ปี 

ยท.ที่ ๑ ด๎าน 
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

ยท.ที่ ๑ ด๎าน 
การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม  

ยท.ที่ ๑ พัฒนานครปฐมให๎เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดย
เน๎นด๎านการขนสํง (Transport), 
เมืองหลวงแหํงอาหารและ การ
ทํองเที่ยว (Food Metropolis) 
และเมือง แหํงสุขภาพ (Healthy 
City) รองรับสังคม ผู๎สูงอายุ 
(Aging) และบริบทโลก (Global 
Content) 
ยท.ที่ ๓ เพิ่มรายได๎ ลดรายจําย 
ลดปัญหา ครัวเรือนและ
สิ่งแวดล๎อม สร๎างความเสมอภาค 
และความเทําเทียม โดยนาํ
ศาสตร๑พระราชามา เป็นแนวทาง
หลัก 

ยท.ที่ ๓ การพัฒนา
เมืองและยกระดับ
คุณภาพชีวิตและ 
ความปลอดภัยของ
ประชาชน สํงเสริม
ก า ร บ ริ ก า ร ท า ง 
ก า ร แ พ ท ย๑ แ ล ะ
การศึกษา สูํ ก าร
เป็นสังคมเมืองนํา
อยูํ 

ยท.ที่ ๑ การเสริมสร๎าง
และ พัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย๑ 
ยท.ที่  ๘ การพัฒนา 
วิ ท ย า ศ า ส ต ร๑ 
เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 

๓  ด๎ า น ก า ร
พั ฒ น า แ ล ะ 
เ ส ริ ม ส ร๎ า ง
ศักยภาพคน 

ยท.ที่ ๒ ด๎าน 
เศรษฐกิจ 

ยท.ที่ ๒ ด๎าน 
เศรษฐกิจ 

ยท.ที่ ๑ พัฒนานครปฐมให๎เป็น
เมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดย
เน๎นด๎านการขนสํง (Transport), 
เมืองหลวงแหํงอาหารและการ 
ทํองเที่ยว (Food Metropolis) 
และเมืองแหํง สุขภาพ (Healthy 
City) รองรับสังคมผู๎สูงอายุ 
(Aging) และบริบทโลก (Global 
Content) 
ยท.ที่ ๓ เพิ่มรายได๎ ลดรายจําย 
ลดปัญหา  ครัวเรือนและ
สิ่งแวดล๎อม สร๎างความเสมอภาค 
และความเทํ า เที ยม  โดยนํ า
ศาสตร๑พระราชามา เป็นแนวทาง
หลัก 

หลัก ยท.ที่  ๑ 
พัฒนานวัตกรรม
ด๎านการผลิต และ
ย ก ร ะ ดั บ 
อุ ต ส า ห ก ร ร ม 
เ ก ษ ต ร
อุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรม ที่ได๎
มาตรฐาน รองรับ
การเติบ โตระดับ
โ ล ก ข อ ง 
กรุงเทพมหานคร 
ยท.ที่ ๒ พัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส๑ 
เมือง ชุมชนอยําง
เป็นระบบ 
พัฒนาการบริหาร
จัดการน้ํา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อม
อยํางสมดุลและ 
ยั่งยืน 

ยท .ที่  ๓  ก า รสร๎ า ง
ความเข๎มแข็ง ทาง
เศรษฐกิจและแขํงขัน
ได ๎อยํางยั่งยืน 
ยท.ที่ ๘ การพัฒนา 
วิทยาศาสตร๑ 
เทคโนโลยี วจิัย และ
นวัตกรรม 

ยท.ที่  ๒ ด๎าน
ก า ร ส ร๎ า ง 
ความสามารถ
ในการแขํงขัน 
ยท.ที่  ๓ ด๎าน
ก า ร พั ฒ น า 
และเสริมสร๎าง
ศักยภาพคน 
ยท.ที่  ๕ ด๎าน
การสร๎า งการ 
เ ติ บ โ ต บ น
คุณภาพชีวิตที่
เป็น มิตรกับ
สิ่งแวดล๎อม 
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ยุทธศาสตร๑  ยุทธศาสตร๑ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร๑จังหวัดนครปฐม 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร๑ ก ลุํ ม
จังหวัด ภาคกลาง
ปริมณฑล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ 
ฉ.๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร๑ชาติ 
๒๐ ปี 

ยท.ที่ 3 ด๎านการ 
บริการสาธารณะ 

ยท.ที่ ๖ ด๎านการ 
บริการสาธารณะ 

ยท.ที่ ๑ พัฒนานครปฐมให๎
เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) โดยเน๎นด๎านการขนสํง 
(Transport), เมืองหลวงแหํง
อาหารและการ ทํองเที่ยว 
(Food Metropolis) และ
เมือง แหํงสุขภาพ (Healthy 
City) รองรับสังคม ผู๎สูงอายุ 
(Aging) และบริบทโลก 
(Global Content) 
ยท.ที่ ๒ สร๎างความแข็งแกรํง
ระดับพื้นที่ให ๎สามารถรองรับ
การขยายตวัทางเศรษฐกิจ
และ กระจายความเจริญ 
สร๎างความสุขให๎กับ 
ประชาชนในทุกระดับ 

ยท.ที่ ๒ พัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส๑ เมือง 
ชุมชนอยํางเป็นระบบ 
พัฒนาการบริหาร
จัดการน้ํา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมอยําง
สมดุลและยั่งยืน 
ยท.ที่ ๓ การพัฒนา
เมืองและยกระดับ
คุณภาพชีวิตและ 
ความปลอดภยัของ
ประชาชน สํงเสริม
การบริการทาง 
การแพทย๑และ
การศึกษา สูํการเป็น
สังคมเมืองนําอยูํ 

ยท.ที่  ๗ การพัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน และ
ระบบโลจิสติกส๑ 
ยท.ที่  ๙ การพัฒนา
ภาค เมือง และพื้นที่ 
เศรษฐกิจ 

ย ท . ที่  ๑  ด๎ า น
ความมั่นคง 
ย ท . ที่  ๒  ด๎ า น
ก า ร ส ร๎ า ง 
ความสามารถใน
การ แขํงขัน 

ยท.ที่ 4 ด๎านสังคม ยท.ที่ ๓ ด๎านสังคม ยท.ที่ ๑ พัฒนานครปฐมให๎
เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) โดยเน๎นด๎านการขนสํง 
(Transport), เมืองหลวงแหํง
อาหารและ การทํองเที่ยว 
(Food Metropolis) และ
เมืองแหํง สุขภาพ (Healthy 
City) รองรับสังคมผู๎สูงอายุ 
(Aging) และบริบทโลก 
(Global Content) ยท.ที่ ๒ 
สร๎างความแข็งแกรํงระดับ
พื้นที่ให๎ สามารถรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ 
กระจายความเจริญ สร๎าง
ความสุขให๎กับประชาชน ใน
ทุกระดับ  
ยท .ที่  ๓  เพิ่ ม รา ย ได๎  ลด
รายจําย ลดปัญหา ครัวเรือน
และสิ่งแวดล๎อม สร๎างความ
เสมอภาค และความเทํา
เ ที ย ม  โ ด ย นํ า ศ า ส ต ร๑
พระราชามาเป็น แนวทาง
หลัก 

ยท.ที่ ๑ พัฒนา
นวัตกรรมด๎านการ
ผลิต และยกระดับ 
อุตสาหกรรม เกษตร
อุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมที ่ได๎
มาตรฐาน รองรับการ
เติบโตระดับโลกของ 
กรุงเทพมหานคร ยท.
ที่ ๓ การพัฒนาเมือง
และยกระดบัคุณภาพ
ชีวิต และ ความ
ปลอดภัยของ
ประชาชน สํงเสริม
การบริการทาง 
การแพทย๑และ
การศึกษา สูํการเป็น
สังคมเมืองนําอยูํ 

ยท.ที่ ๒ การสร๎าง
ความเป็นธรรม ลด
ความเหลื่อมล้ําใน
สังคม  
ยท.ที่ ๕ ความมั่นคง 

ย ท . ที่  ๑  ด๎ า น
ความมั่นคง  
ย ท . ที่  ๓  ด๎ า น
การ พัฒนาและ
เ ส ริ ม ส ร๎ า ง 
ศักยภาพคน  
ย ท . ที่  ๔  ด๎ า น
การสร๎าง โอกาส 
ความเสมอภาค 
และเทําเทียมกัน
ทาง สังคม 
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ยุทธศาสตร๑ ยุทธศาสตร๑ อปท. 
ในเขตจังหวัด 

ยุทธศาสตร๑จังหวัดนครปฐม 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร๑ ก ลุํ ม
จังหวัด ภาคกลาง
ปริมณฑล 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
ฯ ฉ .๑๒  (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ 
ป ี

ยท.ที่ 5 ด๎าน 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล๎อม และ การ
ทํองเที่ยว 

ยท.ที่ ๔ ด๎าน 
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
สิ่งแวดล๎อม และ 
การทํองเท่ียว 

ยท.ที่ ๑ พัฒนานครปฐมให๎
เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) โดยเน๎นด๎านการขนสํง 
(Transport), เมืองหลวง
แหํงอาหารและ การ
ทํองเที่ยว (Food 
Metropolis) และเมืองแหํง 
สุขภาพ (Healthy City) 
รองรับสังคมผู๎สูงอายุ 
(Aging) และบริบทโลก 
(Global Content)  
ยท.ที่ ๒ สร๎างความ
แข็งแกรํงระดับพื้นที่ให ๎
สามารถรองรับการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจและ กระจาย
ความเจริญ สร๎างความสุข
ให๎กับประชาชน ในทุกระดับ  
ยท.ที่ ๓ เพิ่มรายได๎ ลด
รายจําย ลดปัญหา 
ครัวเรือนและสิ่งแวดล๎อม 
สร๎างความเสมอภาค และ
ความเทําเทียม โดยนํา
ศาสตร๑พระราชามาเป็น 
แนวทางหลัก 

ยท.ที่ ๒ พัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส๑ เมือง 
ชุมชนอยํางเป็นระบบ 
พัฒนาการบริหาร
จัดการน้ํา
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมอยําง
สมดุล และยั่งยืน  
ยท.ที่ ๓ การพัฒนา
เมืองและยกระดับ
คุณภาพชีวิต และ 
ความปลอดภยัของ
ประชาชน สํงเสริม
การบริการทาง 
การแพทย๑และ
การศึกษา สูํการเป็น
สังคมเมืองนําอยูํ  
ยท.ที่ ๔ พัฒนาการ
ทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑
และ วัฒนธรรม อยําง
ครบวงจร 

ยท.ที่ ๔ การเติบโตที่
เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล๎อมเพื่อการ
พัฒนาอยาํง ยั่งยืน 
ยท.ที่ ๙ การพัฒนา
ภาค เมือง และ พื้นที่
เศรษฐกิจ 

ยท.ที่  ๒ ด๎านการ
สร๎าง ความสามารถ
ในการ แขํงขัน  
ยท.ที่  ๕ ด๎านการ
สร๎าง การเติบโตบน
คุณภาพ ชีวิตที่เป็น
มิตรกับ สิ่งแวดล๎อม 

ยท.ที่ 6 ด๎านการ 
บริหารจัดการที่ดี 

ยท.ที่ ๕ ด๎านการ 
บริหารจัดการที่ดี 

ยท.ที่ ๑ พัฒนานครปฐมให๎
เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart 
City) โดยเน๎นด๎านการขนสํง 
(Transport), เมืองหลวง
แหํงอาหารและ  การ
ทํ อ ง เ ที่ ย ว  ( Food 
Metropolis) และเมือง 
แหํงสุขภาพ (Healthy City) 
รองรับสังคม ผู๎สูงอายุ 
(Aging) และบริบทโลก 
(Global Content) ยท.ที่ ๒ 
สร๎างความแข็งแกรํงระดับ
พื้นที่ให๎ สามารถรองรับการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและ 
กระจายความเจริญ สร๎าง
ความสุขให๎กับ ประชาชนใน
ทุกระดับ 

ยท.ที่ ๒ พัฒนา
โครงสร๎างพื้นฐาน 
ระบบโลจิสติกส๑ เมือง 
ชุมชนอยํางเป็นระบบ 
พัฒนาการบริหาร
จัดการน้ํา 
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล๎อมอยําง
สมดุลและยั่งยืน  
ยท.ที่ ๓ การพัฒนา
เมืองและยกระดับ
คุณภาพชีวิตและ 
ความปลอดภยัของ
ประชาชน สํงเสริม
การบริการทาง 
การแพทย๑และ
การศึกษา สูํการเป็น
สังคมเมืองนําอยูํ 

ยท.ที่ ๑ การ
เสริมสร๎างและพัฒนา 
ศักยภาพทุนมนุษย๑  
ยท.ที่ ๖ การบริหาร
จัดการในภาครัฐ การ
ปูองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย  
ยท.ที่ ๑๐ ความ
รํวมมือระหวาํง
ประเทศ เพื่อการ
พัฒนา 

ยท.ที่  ๓ ด๎านการ 
พั ฒ น า แ ล ะ
เสริมสร๎าง ศักยภาพ
คน  
ยท.ที่  ๖ ด๎านการ
ปรับ สมดุลและ
พัฒนาระบบ การ
บ ริ ห า ร จั ด ก า ร 
ภาครัฐ 
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 3.การวิเคราะห์เพื่อพัฒนาท้องถิ่น  
 ๓.๑ การวิเคราะห๑กรอบการจัดทํายุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 ผลการวิเคราะห๑ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาใน 
อนาคตของท๎องถิ่นด๎วยเทคนิค SWOT  
 การสรุปสถานการณ๑พัฒนาขององค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม ได๎ทําการวิเคราะห๑ศักยภาพ 
เพ่ือประเมิน สถานการณ๑การพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตขององค๑การบริหารสํวน
ตําบล โดยใช๎เทคนิค Swot Analysis ได๎แกํ การวิเคราะห๑จุดแข็ง จุดอํอน โอกาส และอุปสรรค มี
รายละเอียด ดังนี้  
 

สรุปผลการวิเคราะห๑ “SWOT Analysis” องค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม 

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

1. มีการจัดเก็บรายได๎จากภาษี และคําบริการรวมทั้ง
คําธรรมเนียมตําง ๆ ได๎มากข้ึนอยํางตํอเนื่อง 

2. มีความรํวมมือจากหนํวยงานอื่น ๆ ในด๎านวิชาการ
และงบประมาณ เชํน โครงการกํอสร๎างถนนทีไ่ด๎รับ
การสนับสนนุจากองค๑การบริหารสํวนจังหวัด
นครปฐม  การขยายเขตไฟฟาู(ไฟฟูาพัฒนาการ) 
จากการไฟฟาูสํวนภูมิภาค ความร๎ูด๎านวิชาการจาก
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตกําแพงแสน 
เป็นต๎น 

3. บุคลากรมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนความรู๎และ
ประสบการณ๑ซึ่งกันและกัน 

4. มีโครงสร๎างการแบงํสํวนราชการที่ชัดเจนในการแยก
ภารกิจงานของแตํละสํวนซึ่งเหมาะสมตํอการพฒันา
ท๎องถิ่น 

5. มีการมอบอํานาจในการปฏิบตัิราชการแทน ทําให๎
เกิดความสะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน ในกรณีที่
บุคคลนัน้ไมํอยูํหรือไมํสามารถปฏิบัติงานได๎ 

6. นโยบายของกรมสํงเสริมการปกครองท๎องถิ่นที่จัด
โครงการฝึกอบรมในหลักสูตรตาํง ๆ ให๎กับ
ข๎าราชการ พนักงานทุกระดับ กอํให๎เกิดการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารงานราชการ 

1. การพัฒนาที่มุํงเนน๎ด๎านโครงสรา๎งพื้นฐานมาก 
(งบประมาณสํวนใหญํ) ทาํให๎การพัฒนาดา๎นอืน่ ๆ 
น๎อยลง 

2. การตั้งงบประมาณไมํครอบคลุมทุกยุทธศาสตร๑
การพัฒนา 

3. ไมํมีระบบการจัดการความรู๎ (Knowledge 
Management) ในองค๑การบริหารสํวนตําบล 

4. ขาดการมีสํวนรํวมของประชาชนในพื้นที่ 
5. หนํวยงานยังขาดการประชาสัมพันธ๑ที่ดี ทาํให๎เกิด

ชํองวํางระหวาํงรัฐกับประชาชน 
6. ขาดบุคลากรที่มีความรู๎ความสามารถเฉพาะ

ด๎านและเป็นประโยชน๑ตํอการปฏิบัติงาน 
7. ขาดจิตสํานึกและความรํวมมือในการปฏิบัตงิาน

ของบุคลากร 
8. ผู๎นําขาดความรู๎ ความเชี่ยวชาญในด๎านวชิาการ

และการบริหารจัดการที่ดี 
9. การจัดเก็บฐานข๎อมูลยังไมํเป็นระบบและข๎อมูล

พื้นฐานขององค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม ยงั
มีน๎อยและไมํเปน็ปจัจุบนั 

10. การบังคับใช๎กฎหมายตามข๎อบญัญัติตําง ๆ ไมํ
เครํงครัด ทําให๎ประชาชนละเลยไมํปฏิบตัิตาม 
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โอกาส (Opportunities  :  O) ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Threats : T) 

1. พระราชบญัญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ.2542 ทําให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มี
อํานาจหนา๎ที่ ในการจัดระบบบริการสาธารณะ เพื่อ
ประโยชน๑ของประชาชนในท๎องถิ่น 

2. พระราชบัญญัติองค๑การบริหารสํวนตําบล พ.ศ. 
๒๕๓๗ ฉบับแก๎ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.๒๕๔๖ ได๎ให๎
อํานาจและบทบาทองค๑การบริหารสํวนตําบลใน
การพัฒนาท๎องถิ่นครอบคลุมหลายด๎าน 

3. รัฐบาลมีนโยบายและให๎การสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจของท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็ง 

4. การเมืองในท๎องถิ่นไมํมีความขัดแย๎งในระดับรุนแรง 
ทําให๎การบริหารงานเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 

5. การเข๎าสู๎ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๕๘ ซ่ึง
จะกํอให๎เกิดการสํงเสริม การค๎าขาย การ
ทํองเที่ยว และการเคลื่อนย๎ายแรงงาน การจ๎าง
แรงงานให๎กับประชาชน 

6. มีแหลํงน้ําตามธรรมชาติและแหลํงน้าํที่สร๎างขึ้น 
7. มีการทําประมงเลี้ยงกุ๎งทีส่ามารถพัฒนาคุณภาพ 

เพื่อออกไปสูํตลาดตํางประเทศได๎  
5.มีกลุํมอาชีพที่สามารถผลักดนัและสงํเสริมให๎เป็น
สินค๎าการผลิตอาหารเกษตรปลอดภัย 

1. การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
2. ขาดการสนบัสนุน สงํเสริมการพัฒนาการผลิต

อาหารเกษตรปลอดภัยอยํางเปน็รูปธรรม 
3. ปัญหาสารเคมีตกค๎างในพืชผักผลไม ๎
4. มีแหลํงน้ําตามธรรมชาติและแหลํงน้าํที่มนษุย๑สร๎าง

ขึ้นแตํมีน้ําไมํเพียงพอ เนื่องจากคลองตื้นเขิน มี
วัชพืชปกคลุม 

5. ประชาชนขาดการพัฒนาด๎านการผลิต การตลาด 
การแปรรูปอุตสาหกรรมเกษตร 

6. คํานิยมท่ีเน๎นหนักไปในทางวัตถุนิยม 
7. มีปัญหาด๎านสิ่งแวดล๎อมและมลภาวะ เชํน ขยะมูล

ฝอย ฝุุนละออง การทิ้งของเสียลงแหลํงน้าํ น้าํเนํา
เสีย 

8. ไมํมีแหลํงทํองเที่ยว 
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3.2 การประเมินสถานการณ์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เกี่ยวข้อง 
 

ช่ือปัญหา สภาพปัญหา ความต๎องการ การคาดการณ๑แนวโน๎มในอนาคต 

1. ด้านการศึกษา    
1.1 งบประมาณไมํ

เพียงพอ 
 

-  งบประมาณไมํเพียงพอ
ตํอการพัฒนาด๎าน
การศึกษา 

- การสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มขึ้น เพื่อให๎สามารถ
ดําเนินงานตามกจิกรรม
ตําง ๆ ที่กําหนดได ๎

- ด๎านการศึกษามีการพัฒนา
เพิ่มขึ้น 

 

1.2 ความไมํแนํนอน
และตํอเนื่องของ
นโยบายทาง
การศึกษา 

 

-  นโยบายการกระจาย
อํานาจให๎แกํ อปท.เรื่อง
การจัดการการศึกษา
ท๎องถิ่น ไมํมีความ
ชัดเจน เนื่องจาก
สถานการณ๑การเมืองที่มี
การเปลีย่นแปลง- ครู 
อาจารย๑และบุคลากร
ทางการศึกษาสํวนใหญํ
ไมํยอมรับการถํายโอน
สถานศึกษาให๎แกํ อปท. 

- ความไมํแนํนอนและ
ชัดเจนของนโยบายทาง
การศึกษา 

- เผยแพรํประชาสมัพันธ๑
ข๎อมูล เพื่อให๎ทุกฝุายมี
ความเข๎าใจในข๎อมูลที่
ถูกต๎องและตรงกัน 

- การพัฒนาทางการศึกษามี
ทิศทางที่ชัดเจนและการ
กระจายอํานาจ เรื่อง การถําย
โอนสถานศึกษาให๎แกํ อปท.
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 

2. ด้านเศรษฐกิจ    
2.1 ต๎นทุนการผลิต

ภาคเกษตรมีราคา
สูง 

 

-  ขาดการสํงเสริมการ
ลงทุนในภาคการเกษตร 

- ต๎นทุนการผลติสูง ทําให๎
เมื่อหักคําใช๎จํายแล๎วทํา
ให๎เหลือรายได๎น๎อยลง 

- ไมํมีสถานท่ีจาํหนําย
สินค๎ารวมทางการเกษตร 

- ลดต๎นทุนการผลติ 
- สํงเสริมใหเ๎กษตรกรหัน

มาใช๎ปุ๋ยชีวภาพหรือการ
ทําเกษตร อินทรีย๑แทน
การใช๎ปุ๋ยเคม ี

- ตลาดขายสํงสินค๎าของ
ตําบล 

- เกษตรกรมผีลผลิตเพิ่มขึ้น 
- ต๎นทุนลดลง รายไดเ๎พิ่มขึ้น 
- ประชาชนมีความรู๎ ความเข๎าใจ

มากขึ้นและกํอให๎เกดิการ
รวมกลุมํ เพื่อประกอบอาชีพ
และเป็นการเพิ่มรายได๎ให๎แกํ
ครอบครัว 

- เกษตรกรมตีลาดขายสํงสินค๎า 
2.2 ผลผลติ มีสารพิษ

ตกค๎าง 
-  ผลผลิตมสีารพิษตกค๎าง - สํงเสริมการปลูกผักปลอด

สารพิษ เพื่อการสํงออก
ในอนาคต 

- จัดโครงการอบรมให๎
ความรู๎แกํประชาชนใน
ท๎องถิ่น 

- สินค๎าเกษตรปลอดภัยเป็นที่
ต๎องการของตลาดภายในและ
ภายนอกประเทศ 

2.3 การวํางงานของ
เกษตรกรหลังจาก
ฤดูเก็บเกี่ยว 

-  หลังฤดูเก็บเกี่ยวผลผลิต
แล๎วเกษตรกรจะขาด
รายได๎ เนื่องจากไมํมี
อาชีพเสริม 

 
 
 

- จัดหาอาชีพเสรมิหลังฤดู
เก็บเกี่ยว 

- สนับสนุนงบประมาณใน
การจัดตั้งกลุํมอาชีพ 

 

- เกษตรกรมรีายได๎เพิม่ขึ้น 
- ผลักดันผลผลติของกลุํมให๎เป็น

สินค๎าเพื่อการสํงออกในอนาคต 
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ช่ือปัญหา สภาพปัญหา ความต๎องการ การคาดการณ๑แนวโน๎มในอนาคต 

3. ด้านสังคม    
3.1 การลักทรัพย๑ - มีการลักขโมยทรัพย๑สิน

ตามบ๎านเรือนของ
ประชาชนและของทาง
ราชการเพิ่มขึ้น 

- จัดให๎มีการลาดตระเวน 
ดูแลความเรียบร๎อยใน
เวลากลางคืนเพิ่มขึ้น 

- ปัญหาการลักทรัพย๑ลดลงและ
หมดไปในท่ีสุด 

 

3.2 งบประมาณในการ
จัดสรรเบีย้ยังชีพ
ผู๎สูงอายไุมํเพียงพอ 

- จํานวนผู๎สูงอายุในตําบล
ที่ได๎ขึ้นทะเบียนไว๎มี
มากกวํางบประมาณที่
สามารถจัดสรรใหไ๎ด ๎

- จัดสรรงบประมาณเบี้ยยัง
ชีพให๎แกํผู๎สูงอายุเพิ่มขึ้น 

- จัดสวัสดิการถุงยังชีพ
ให๎แกํผู๎สูงอายุท่ียากจน 

- ภาระคําใช๎จํายของบุตรหลาน
ลดลง 

- คุณภาพชีวิตของผู๎สูงอายดุีขึ้น 
- กํอให๎เกิดความสุขในครอบครัว 

เพราะผู๎สูงอายไุมํได๎ถูกทอดทิ้ง
แตํยังเป็นบุคคลสําคญัของ
ครอบครัว 

- ผู๎สูงอายุมีสุขภาพกายและ
สุขภาพจิตดีขึ้น 

3.3 งบประมาณในการ
ให๎ความชํวยเหลือผู๎
พิการยังไมเํพียงพอ 

- จํานวนผู๎พิการในตําบล
ที่ได๎ขึ้นทะเบียนไว๎มี
มากกวํางบประมาณที่
สามารถจัดสรรใหไ๎ด ๎

- จัดสรรงบประมาณเบี้ยยัง
ชีพให๎เพิ่มขึ้น 

- สํงเสริมการฝึกอาชีพให๎ผู๎
พิการเพื่อให๎สามารถ
ประกอบอาชีพเลี้ยง
ตนเองได ๎

- สามารถแบํงเบาภาระของผู๎ดูแล
ผู๎พิการ 

- ผู๎พิการสามารถประกอบอาชีพ
เลี้ยงตนเองได ๎

- ผู๎พิการสามารถอยูํอยํางมี
ความสุขได๎ในสังคมเหมือน
บุคคลปกต ิ

3.4 ยาเสพติด - ปัจจุบันปัญหายาเสพตดิ
กําลังจะกลับเข๎ามาแพรํ
ระบาดหลังจากท่ีมี
มาตรการกวาดล๎าง ทํา
ให๎ปัญหาลดลงไประยะ
หนึ่ง 

- รายไดจ๎ํานวนมากจาก
ยาเสพตดิยังคงเป็นสิ่ง
ลํอใจให๎มีผู๎กระทําผดิ
เกิดขึ้นเสมอ 

- สภาพครอบครัวและ
สังคมที่ต๎องอยูํกันอยําง
แขํงขันทําให๎คนใน
ครอบครัวขาดความเอา
ใจใสํซึ่งกันและกันทําให๎
เด็ก เยาวชนรูส๎ึกวําขาด
ความอบอํุน และหันไป
หาที่พ่ึงที่ไมํเหมาะสม 

 

- จัดโครงการรณรงค๑
ประชาสมัพันธ๑ ให๎
ประชาชนรู๎จักโทษและ
พิษของยาเสพติด 

- สร๎างความตระหนักใน
ปัญหา ยาเสพติด 

- จัดอบรมให๎ความรู๎แกํคน
ในชุมชนและครอบครัว 

- จัดกิจกรรมชุมชนใน
ลักษณะครอบครัว
สัมพันธ๑ 

- ประชาชนมีความรูเ๎รื่องโทษของ
ยาเสพตดิและหํางไกลจากยา
เสพติด 

- ปัญหายาเสพติดลดลงและหมด
ไปในท่ีสุด 

- เด็กและเยาวชนมีสุขภาพ
รํางกายที่แข็งแรงปราศจาก
โรคภยัไข๎เจ็บ 

- เกิดความรัก ความอบอํุนข้ึนใน
ครอบครัว 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
การคาดการณ์แนวโน้มใน

อนาคต 
3.5 การแพรํระบาด

ของโรค
ไข๎เลือดออก 

- มีแหลํงน้ําขังทําให๎เป็น
แหลํงเพาะพันธุ๑ยุงลาย 

- ประชาชนไมํให๎ความ
สนใจอยํางจริงจังใน
การปูองกัน 

- รณรงค๑ให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
การปูองกันโรค
ไข๎เลือดออกอยํางจริงจัง 

- สร๎างจิตสํานึกให๎
ประชาชนเห็น
ความสําคญัของการ
แก๎ไขปัญหาและอันตราย
ที่จะเกิดขึ้นหากไมํ
ปูองกัน 

- กําจัดแหลํงเพาะพันธุ๑
ยุงลาย 

- จํานวนผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก
ลดลงหรือหมดไป 

- แหลํงเพาะพันธุ๑ยุงลายถูก
ทําลาย 

3.6 การบริหารจัดการ
งานของสภา
วัฒนธรรมตําบล 

- สภาวัฒนธรรมตําบล ยัง
ไมํมีแนวทางบริหารงาน
ที่ชัดเจน ทําให๎องค๑กร
หยุดนิ่ง 

- งบประมาณสนับสนุนมี
น๎อยไมํเพียงพอ ให๎จัด
กิจกรรมได๎หลายๆ 
กิจกรรม 

- อบต.ต๎องเป็นพี่เลี้ยงสภา
วัฒนธรรมฯ ในการ
บริหารจดัการเพื่อให๎มี
ทิศทางที่ชัดเจนและ
สามารถดูแลองค๑กรของ
ตนเองได ๎

- สภาวัฒนธรรมตําบลฯ มีการ
บริหารงานท่ีเข๎มแข็ง 

- มีองค๑กรหลักท่ีเข๎มแข็ง เป็นผู๎นาํ
ในการสืบทอด สืบสาน อนุรักษ๑
กิจกรรมทางศาสนา ประเพณี
และวัฒนธรรมอยํางยั่งยืน 

3.7 การใช๎ความ
รุนแรงของเด็กและ
เยาวชน 

 

-  วัยรุํนจะเป็นกลุมํที่มี
อารมณ๑คํอนข๎างรุนแรง
และให๎กําลังในการ
ตัดสินมากกวําใช๎สติ
กํอให๎เกิดปัญหาการทํา
ร๎ายรํางกาย ปัญหา
อาชญากรรม 

- ปรับเปลี่ยนทัศนคติใหมํ
เกี่ยวกับการใช๎ความ
รุนแรงแก๎ไขปัญหา 

- จัดกิจกรรมสรา๎งสรรค๑ 
เพื่อให๎วัยรุํนได๎ใช๎เวลาให๎
เป็นประโยชน๑ 

- ปัญหาความรุนแรงลดลง 
- วัยรุํนรู๎จักการใช๎ชีวิตให๎มีคณุคํา 
 

4. ด้านสิ่งแวดล้อม    
4.1 ขยะมูลฝอย 
 

-  มีการลักลอบนําขยะ
มาทิ้งในที่สาธารณะ 

- ไมํมีสถานท่ีสําหรบัท้ิง
ขยะ 

- ไมํมีถังขยะ 

- จัดหาถังขยะและสถานท่ี
ทิ้งขยะให๎เพียงพอ 

- สร๎างจิตสํานึกประชาชน
ในเรื่องของการรักษา
ความสะอาด 

 

- ถนนทุกสายสะอาดไมมํีขยะ 
- ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะในท่ี

สาธารณะลดลงและหมดไป 
 

4.2 แหลํงน้ําตื้นเขิน 
 

- คู คลอง แหลํงน้ําตื้น
เขิน 

- วัชพืชปกคลุมเต็มลํา
คลอง ทําให๎กีด
ขวางทางน้ําไหลและ
เกิดการสะสมจนเนาํ
เสีย 

 

- ขุดลอกคลองเพื่อกําจัด
วัชพืช 

- มีน้ําใช๎เพียงพอ 
- ไมํเกิดน้ําเนําเสีย 
- สัตว๑น้ําสามารถดาํรงชีวิตอยูํได ๎
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
การคาดการณ์แนวโน้มใน

อนาคต 
4.3 การทิ้งสิ่งปฏิกูล

และปลํอยน้ําเนํา
เสียลงแหลํงน้ํา 

 

-  ประชาชนท้ิงขยะลง
แหลํงน้ํา 

- ผู๎ประกอบการบางราย
ปลํอยน้ําเสียลงแหลํง
น้ํา โดยไมํผํานการ
บําบัด 

- ทําความเข๎าใจกับ
ประชาชนและ
ผู๎ประกอบการไมํให๎ท้ิง
ขยะ และปลํอยน้ําเสียลง
คลองและให๎
ผู๎ประกอบการจัดสร๎าง
บํอบําบัดน้ําเสีย 

- จัดทําข๎อบัญญัติหา๎ม
ปลํอยน้ําเสียและทิ้งขยะ
ลงในแหลํงน้ํา 

- รณรงค๑ปลูกจิตสํานึกใน
การอนุรักษ๑นํ้า 

- น้ําไมํเนําเสียและมคีุณภาพด ี
 
 

  

5.ด๎านการบริหาร
จัดการ 

   

5.1 ขาดแคลน
บุคลากร 

 

-  บุคลากรมีน๎อยกวํา
จํานวนงาน โดย
เฉพาะงานที่ต๎องใช๎
ความรู๎ความเข๎าใจ
เฉพาะด๎านทําให๎งาน
ออกมาขาด
ประสิทธิภาพ 

- จัดหาบุคลากรเพิ่มเติม 
โดยพิจารณาในงานท่ีมี
ความจําเป็นตํอองค๑กร 
หรือเป็นงานท่ีต๎องใช๎
ทักษะสูง 

- พัฒนาทักษะและ
ประสบการณ๑ในงานท่ี
ต๎องปฏิบัติ ในกรณีทีม่ี
ความจําเป็นต๎อง
ปฏิบัติงานท่ีตนเองไมํมี
ความรู ๎

- การปฏิบัติงานเป็นไปด๎วย ความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 

5.2 บุคลากรขาด
จิตสํานึก 

 

-  บุคลากรขาดความ
รํวมมือในการ
ปฏิบัติงาน ละเลยงาน
ในหน๎าท่ีและงานของ
สํวนรวมขาดจิตสํานึก
ของการเป็นบุคลากร
ของรัฐที่ดี 

- จัดอบรมเพื่อพัฒนา 
คุณธรรม และสร๎าง
จิตสํานึกในการเป็น
บุคลากรของรัฐที่ดมีี
คุณภาพ มีความเสียสละ
เพื่อสํวนรํวม 

- ดําเนินการทางวินัยอยําง
เฉียบขาด 

 

- บุคลากรของรัฐมีคณุภาพ 
- การทํางานมีประสิทธิภาพ 
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ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
การคาดการณ์แนวโน้มใน

อนาคต 
5.3 การบริหาร

ประชาชน 
 

-  สถานท่ีให๎บริการประชาชน
ไมํสะดวก เนื่องจากงานท่ี
เกี่ยวข๎องกับการบริการไมํอยูํ
ในจุดเดียวกัน 

- รวมหนํวยงานท่ี
เกี่ยวข๎องกับการ
บริการประชาชนให๎อยูํ
ในบริเวณเดียวกัน เพื่อ
สะดวกตํอการอํานวย
ความสะดวก 

 

- ประชาชนมีความพึงพอใจ
ตํอบริการขององค๑กร 

6.ด๎านบริการสาธารณะ    
6.1 การคมนาคมขนสํง

ไมํสะดวก 
 

-  สภาพถนนเป็นหลมุเป็นบํอ - ปรับปรุงหรือซํอมแซม
ถนน 

- กํอสร๎างถนนลาดยาง
แอลฟัลท๑ติกคอนกรตี
หรือถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก 

- การกํอสร๎างถนนลาดยาง
แอลฟัลท๑ติกคอนกรตีที่ได๎
มาตรฐานอยาํงน๎อยปีละ 
1 เส๎นทาง โดยเฉพาะทาง
หลักท่ีประชาชนใช๎เป็น
เส๎นทางสญัจรหรือขนสํง
พืชผลการเกษตร 

 
6.2 อุบัตเิหตุบนท๎อง

ถนนตามทางแยก 
 

-  ถนนสายหลักและสายรอง 
โดยเฉพาะทางแยก ทางโค๎ง
ไมํมีปูายจราจรแสดงทําให๎
เกิดอุบัติเหต ุ

 
 
 

- ติดตั้งปูายจราจร 
 

- อุบัติเหตุลดลง 

 
 

ชื่อปัญหา สภาพปัญหา ความต้องการ 
การคาดการณ์แนวโน้มใน

อนาคต 
6.3 ไฟฟูาสาธารณะไมํ

เพียงพอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ไมํมีไฟสํองสวํางริมถนน
โดยเฉพาะทางแยกทางโค๎งใน
เขตชุมชน กํอให๎เกิดอุบัติเหตุ
ที่นํามา ซึ่งการสญูเสียชีวิต
และทรัพย๑สิน 

- ไมํมีไฟฟูาสาธารณะในบริเวณ
ที่เปลี่ยว ที่เป็นจุดอันตราย
หรือบริเวณที่ตั้งทรัพย๑สินของ
ทางราชการกํอให๎เกิดการลัก
ทรัพย๑หรือกํออาชญากรรม 

- ซํอมแซมไฟฟูา
สาธารณะ 

- ขยายเขตไฟฟูา
สาธารณะให๎เพิม่ขึ้น 
โดยเฉพาะที่เปลีย่ว จุด
เสี่ยงตํอการเกิด
อาชญากรรม 

 
 
 
 

- อุบัติเหตุลดลง 
- การลักทรัพย๑สินของทาง

ราชการและโอกาสกํอ
อาชญากรรมลดลง 

- ไฟฟูาสาธารณะมสีภาพใช๎
การไดป๎กต ิ

 
 
 
 
 

6.4 นํ้าเพื่อการบรโิภค
อุปโภค 

-  ระบบประปาไมํครอบคลมุทุก
หลังคาเรือน 

- ขยายระบบประปาให๎
ทั่วถึง 

- ประชาชนทุกครัวเรือนมี
น้ําประปาใช๎อยํางพอเพียง 
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 - เครื่องสูบน้ําชนิดใต๎น้ํา เกดิ
การชํารุดเสียหายบํอย 

- น้ําท่ีใช๎ในการอุปโภคบริโภค
ไมํได๎มาตรฐาน มสีนิมมีกลิ่น
เหม็น 

- ดูแลรักษาเครื่องสูบน้ํา
ชนิดใต๎ดินให๎มีความ
พร๎อมและอยูํ ในสภาพ
ดีเสมอ 

- จัดโครงการน้ําประปา
ดื่มได๎โดยติดตั้งเครื่อง
กรองน้ํา 

- ประชาชนมีน้ําสะอาดไว๎ใช๎
เพื่อการอุปโภค บริโภค 

6.5 น้ําทํวมขังที่อยูํ
อาศัยและพื้นที่ทํา
การเกษตร 

-  ไมํมีคลองระบายน้ํา - ขุดลอกคลองระบายน้ํา 
- วางทํอระบายน้ําทิ้ง 

- ปัญหาน้ําทํวมขังลดลง 
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 โครงสร้างความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มุม พ.ศ.2566-2570 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์จังหวัด 

การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันด้านการท่องเท่ียวเชิง

ประวัติศาสตร์ 

พัฒนาคุณภาพ การเสริมสร้างความปลอดภัย 
และยกระดับมาตรฐานในการผลิด การตลาด และ

การส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม 

การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน
ให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลง 

1.ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี่เพ่ือเพ่ิม
คุณภาพและปริมาณการผลิต 
2.เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตการแปรรูปเพ่ือเพ่ิม
มูลค่าและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือลดต้นทุนการ
ผลิต 
3.พัฒนาระบบการผลิตและเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ตรวจรับรองมาตรฐาน 
4.ส่งเสริมการค้า การลงทุน และเพ่ิมช่องทางการ
จัดจ าหน่ายที่มีประสิทธิภาพ 

1.พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐาน/ทรัพยากรธรรมชาติ ฟ้ืนฟู
แหล่งท่องเที่ยว คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
2.ระบบสาธารณูปโภคเข้าสู่มาตรฐานการ
ท่องเที่ยว 
3.พัฒนผลิตภัณฑ์ด้านการท่องเที่ยวการยกระดับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
4.พัฒนาระบบการบริหารจัดการและพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทางการท่องเที่ยว 

5.พฒันาดา้นการตลาดและประชาสมัพนัธ์ 

1.เสริมสร้างภูมิคุ้มกันความเข้มแข็งทางสังคมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีศักยภาพ
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
2.เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน 
3.พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐานเชิงรุก 
4.อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และควบคุมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างคุ้มค่า 
และเป็นธรรม 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาของ อปท. 

ในเขตจังหวัด 

การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

 

การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

 

การพัฒนาด้าน
บริการสาธารณะ 

 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา อปท. 

การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม 

การพัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

การพัฒนาการ
บริการสาธารณะ 

การพัฒนาด้าน
สังคม 

 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 

เพื่อให้มีาธารณูปโภค

ข้ันพื้นฐาน
ครอบคลุมทุกพื้นที่
  

เพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนใน
ต าบล 

 

เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ
และดูแล
สิ่งแวดล้อมภายใน
ต าบลสระสี่มุม 

เพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการ
องค์กรให้มี 

ประสิทธิภาพมาก

เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในต าบล 

 

เพื่อส่งเสริม สนับสนุน
การศึกษา อนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา 
ประเพณี วัฒนธรรมอันดี

1.การพฒันาสถานศึกษาและ
ส่งเสริมการศึกษา 
2.การพฒันาส่งเสริมการจัด
งานเฉลมิพระเกียรติฯและงาน
รัฐพิธี 
3.การพฒันาส่งเสริม 
สนับสนุนการเผยแพร่
คุณธรรมทางศาสนา และ
เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปญัญา

1.การพฒันาและส่งเสริมอาชี
ประชาชน 
2.การพฒันาอบรมฝึกอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 
3.การพฒันาส่งเสริมและ
สนับสนุนการผลิต/ผลผลิต
ทางการเกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษ 
4.การพฒันาส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกจิ

1..การพฒันาก่อสร้าง 
ปรับปรงุ บ ารงุรกัษา
ถนนฯ 
2.พัฒนาระบบจราจร 
3.พัฒนาระบบไฟฟ้า-
ประปา 
4.การพฒันาส่งเสริมการ
จัดท าผงัเมืองรวม 
5.การพฒันาแหลง่น้ า คู
คลอง ฯลฯ 

1.การพฒันาส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ 
2.การพฒันาส่งเสริมกิจการ
สาธารณสุข 
3.การพฒันาแก้ไขป้องกันยา
เสพติด 
4.การพฒันาส่งเสริม
สวัสดิการสงเคราะห ์
5.การพฒันาการป้องกัน
ความสงบ 

1การพัฒนาการบรหิาร
จัดการที่ดีในองค์กร 
2.การพฒันาส่งเสริมธรร
มาภิบาล 
3.การพฒันาส่งเสริม
สวัสดิการแก่คณะ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที ่
4.การพฒันาขีด
ความสามารถ 
5.การพฒันาสนบัสนุน

การพัฒนาด้าน
สงัคม 

การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองท่ีดี 
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แนวทางการพัฒนา 1.การพฒันาส่งเสริม
ดูแลรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ 
2.การพฒันา
บ ารุงรักษาแม่น้ าล า
คลอง 
3.การพฒันาดูแล
รักษาที่สาธารณะ 

ผลผลิต/โครงการ 

1.อุดหนุนเกี่ยวกบัการศึกษา
ภายในต าบล 
2.โครงการจัดงานวันส าคัญ 
3.โครงการปรับปรงุศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 

1.โครงการสํงเสริมผลิตสินค๎า
ปลอดภัยเกษตรปลอดภัยและได๎
มาตรฐาน 
2.โครงการฝึกอาชีพ 

1.ก่อสร้างถนน ท่อระบาย
น้ า/ปรับปรงุซ่อมแซม/ซ่อม
สร้าง 
2.ก่อสร้าง/ปรับปรงุระบบ
ไฟฟ้า/ประปาหมู่บ้าน 
3.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง
สาธารณะ 

 

1.โครงการแขํงขันกีฬา 
2.โครงการปอูงกันและ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน 
3.โครงการ
พระราชดําริด๎าน
สาธารณสุข 

1.ส่งเสริม สนบัสนุน
รณรงค์อนรุักษ์ ดูแล
ทรัพยากรธรรมชาต
และสิง่แวดล้อม 
2.การบริหารจัดการ
ขยะภายในต าบล 
3.ปรบัปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ภายต าบลสระสี่
มุม 
 

1.พัฒนาการบรหิาร
จัดการที่ดีในองค์กร 

2.พัฒนาขีดความสามารถ 

3.โครงการพัฒนาส่งเสริม
สวัสดิการแก่คณะ
ผู้บริหาร เจ้าหน้าที ่
4.โครงการพัฒนาสนับสนุน
การปฏิบัติงาน 
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1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 

ที ่ ยุทธศาสตร ์ ด้าน แผนงาน 
หน่วยงาน 

รับผิดชอบหลกั 
หน่วยงาน 
สนับสนุน 

1. การพัฒนาด๎าน
การศึกษาศาสนา 
และวัฒนธรรม 

1. บริการชุมชนและสังคม 1.1 การศึกษา 
1.2 การศาสนา วัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
1.3 เคหะและชุมชน 

กองการศึกษา ฯ 
กองการศึกษา ฯ 
 
กองการศึกษา ฯ 
 

สํานักปลดั 

2. การพัฒนาด๎าน
เศรษฐกิจ 

1. การเศรษฐกิจ 2.1 การเกษตร 
2.2 การสร๎างความเข๎มแข็งของ

ชุมชน 

สํานักปลดั 
สํานักปลดั 
 
 

สํานักปลดั 
สํานักงาน

เกษตรอําเภอ 

3. การพัฒนาด๎านบริการ
สาธารณะ 

1. บริการชุมชนและสังคม 
2. การเศรษฐกิจ 

3.1 อุตสาหกรรมและการโยธา 
3.2 เคหะและชุมชน 
 

กองชําง 
กองชําง 

สํานักปลดั/กรม
สํงเสริมฯ/

อบจ./จังหวัด
นครปฐม 

4. การพัฒนาด๎านสังคม 1. บริหารทั่วไป 
2. บริการชุมชนและสังคม 
 
 
 
 
 
3. การดาํเนินงานอ่ืน 

4.1 สาธารณสุข 
4.2 งบกลาง 
4.3 การรักษาความสงบภายใน 
4.4 ศาสนาวัฒนธรรมและ

นันทนาการ 
4.5สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
4.6 สังคมสงเคราะห๑ 
3.1 งบกลาง 

สํานักปลดั 
สํานักปลดั/กองชําง 
สํานักปลดั 
กองการศึกษา ฯ 
 
สํานักปลดั 
 

สํานักปลดั/กรม
สํงเสริมฯ/ 

5. การพัฒนาด๎าน
สิ่งแวดล๎อมและการ
ทํองเที่ยว 

1. บริการชุมชนและสังคม 
 
 
 

5.1 เคหะและชุมชน  
5.2 การเกษตร 
 

สํานักปลดั/กอง
คลัง/กองชําง  
 

สํานักปลดั 

6. การพัฒนาด๎านการ
บริหารจดัการ 

1. บริหารทั่วไป 
2. บริการชุมชนและสังคม 
3. การดําเนินงานอ่ืน 
 

6.1 บริหารงานท่ัวไป 
6.2 สร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
6.3 เคหะและชุมชน 

สํานักงานปลัด/กอง
คลัง/ 
กองชําง/กอง
การศึกษาฯ 
 

สํานักงานปลัด 
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2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น                                                                                                                                                                         แบบ ผ. 01 

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) 

องค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม 
 

ยุทธศาสตร๑ 
ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ป ี

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม 
1.1 แผนงานการศึกษา 
1.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
1.3 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 

12 
7 

 
4 

 
 

4,499,000 
480,000 

 
1,020,000 

 
 

12 
7 

 
4 

 
 

4,499,000 
480,000 

 
1,020,000 

 
 

12 
7 

 
4 

 
 

4,499,000 
480,000 

 
1,020,000 

 
 

12 
7 

 
4 

 
 

4,499,000 
480,000 

 
1,020,000 

 
 

12 
7 

 
4 

 
 

4,499,000 
480,000 

 
1,020,000 

 
 

60 
35 

 
20 

 
 

22,495,000 
  2,400,000 

 
5,100,000 

รวม 23 5,999,000 23 5,999,000 23 5,999,000 23 5,999,000 23 5,999,000 115 29,995,000 
2.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 
2.1 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
2.2 แผนงานการเกษตร 

 
8 
2 

 
190,000 

35,000 

 
8 
2 

 
190,000 

35,000 

 
8 
2 

 
190,000 

35,000 

 
8 
2 

 
190,000 

35,000 
 

 
8 
2 

 
190,000 

35,000 
 

 
40 
10 

 
950,000 
175,000 

รวม 10 225,000 10 225,000 10 225,000 10 225,000 10 225,000 50 1,125,000 
3.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านบริการ
สาธารณะ 
3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 

 
56 

1 

 
16,757,000 

400,000 

 
50 

1 

 
17,680,000 

400,000 

 
45 

1 

 
14,870,000 

400,000 
 

 
48 

1 

 
16,495,000 

400,000 

 
46 

1 

 
16,698,000 

400,000 

 
243 

5 

 
82,500,000 

2,000,000 

รวม 57 17,157,000 51 18,080,000 46 15,270,000 49 16,895,000 47 17,098,000 248 84,500,000 
4.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านสังคม 
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
4.2 แผนงานงบกลาง 
4.3 แผนงานสาธารณสุข 
4.4 แผนงานสงคมสงเคราะห๑ 
4.5 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

 
10 

1 
9 
4 
4 

 
1,380,000 
1,000,000 
1,190,000 

650,000 
340,000 

 
9 
1 
9 
4 
4 

 
1,280,000 
1,000,000 
1,190,000 

650,000 
340,000 

 
9 
1 
9 
4 
4 

 
1,280,000 
1,000,000 
1,190,000 

650,000 
340,000 

 
11 

1 
9 
4 
4 

 
1,530,000 
1,000,000 
1,190,000 

650,000 
340,000 

 
12 

1 
9 
4 
4 

 
1,700,000 
1,000,000 
1,190,000 

650,000 
340,000 

 
51 

5 
45 
20 
20 

 
7,170,000 
5,000,000 
5,950,000 
3,250,000 
1,700,000 
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4.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และ
นันทนาการ 
 

 
2 

 

 
100,000 

 

 
2 

 
100,000 

 
2 

 

 
100,000 

 
 

 
3 

 
250,000 

 
3 

 
150,000 

 
12 

 
700,000 

รวม 30 4,660,000 29 4,560,000 29 4,560,000 32 4,960,000 33 5,030,000 153 23,770,000 
5.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านสิ่งแวดล๎อมและ
การทํองเท่ียว 
5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
5.2 แผนงานการเกษตร 
 

 
 

7 
8 

 
 

360,000 
2,400,000 

 
 

7 
7 

 
 

360,000 
2,200,000 

 
 

7 
7 

 
 

360,000 
2,200,000 

 
 

8 
13 

 
 

760,000 
2,850,000 

 
 

8 
9 

 
 

560,000 
2,470,000 

 
 

37 
44 

 
 

2,400,000 
12,120,000 

รวม 15 2,760,000 14 2,560,000 14 2,560,000 21 3,610,000 17 3,030,000 81 14,520,000 
6.ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการบริหาร
จัดการที่ดี 
6.1 แผนงานบริหารงานทัว่ไป 
6.2 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
6.3 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

 
 

6 
2 
1 

 
 

340,000 
70,000 

200,000 

 
 

6 
2 
1 

 
 

340,000 
70,000 

200,000 

 
 

6 
2 
1 

 
 

340,000 
70,000 

200,000 

 
 

6 
2 
1 

 

 
 

340,000 
70,000 

200,000 

 
 

6 
2 
1 

 

 
 

340,000 
70,000 

200,000 

 
 

30 
10 

5 

 
 

1,700,000 
350,000 

1,000,000 
 

รวม 9 610,000 9 610,000 9 610,000 9 610,000 9 610,000 45 3,050,000 
รวมทั้งสิ้น 144 31,411,000 136 32,034,000 131 29,224,000 144 32,299,000 139 31,992,000 694 156,960,000 
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                                                                                                                                                                                                       แบบ ผ. 01/1 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนา 

ที่นํามาจากแผนพัฒนาหมูํบ๎านและแผนชุมชน 
องค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มมุ 

 
 
 
 

โครงการพัฒนาท่ีนํามาจาก
แผนพัฒนาหมูํบ๎าน และ
แผนพัฒนาชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568 ปี 2569 ปี 2570 รวม 5 ปี 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

 
57 

 
17,157,000 

 
51 

 
18,080,000 

 
46 

 
15,270,000 

 
49 

 
16,895,000 

 
47 

 
17,098,000 

 
248 

 
84,500,000 

รวมทั้งสิ้น 57 17,157,000 51 18,080,000 46 15,270,000 49 16,895,000 47 17,098,000 248 84,500,000 
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   

องค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มมุ 
 
 ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  พัฒนานครปฐมให๎เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน๎นด๎านการขนสํง (Transport), เมืองหลวงแหํงอาหารและการทํองเท่ียว (Food Metropolis)     
                              และเมืองแหํงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู๎สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
 ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๒  สร๎างความแขง็แกรํงระดับพื้นที่ให๎สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร๎างความสุขให๎กับประชาชนในทุกระดับ 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1.  การพัฒนาด๎านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
       ยุทธศาสตร๑ 1 การพัฒนาด๎านการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

          แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการ
บริหารสถานศึกษา คําอาหาร
กลางวัน ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 

เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อลด
คําใช๎จํายของ
ผู๎ปกครองสํงเสริม
โภชนาการที่ดีแกํเด็ก
นักเรียน 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก จาํนวน 2 
แหํง 

550,000 550,000 550,000 550,000 550,000 ร๎อยละ 100 ของ
นักเรียนเปูาหมายที่
ได๎รับอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพ 

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ดี 

กอง
การศึกษาฯ 

2 อาหารเสริมนมสําหรับศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็กขององค๑การ
บริหารสํวนตําบลสระสี่มุม 

เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อลด
คําใช๎จํายของ
ผู๎ปกครองสํงเสริม
โภชนาการที่ดีแกํเด็ก
นักเรียน 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก จาํนวน 2 
แหํง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละ 100 ของ
นักเรียนเปูาหมายที่
ได๎รับอาหารเสริม 
(นม) ที่มีคุณภาพ 

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ดี 

กอง
การศึกษาฯ 

3 อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. 

เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อลด
คําใช๎จํายของ
ผู๎ปกครองสํงเสริม
โภชนาการที่ดีแกํเด็ก
นักเรียน 

โรงเรียนในเขตพื้นที่ 3 แหํง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร๎อยละ 100 ของ
นักเรียนเปูาหมายที่
ได๎รับอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพ 

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ดี 

กอง
การศึกษาฯ 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 อาหารเสริมนมสําหรับโรงเรียน 
สังกัด สพฐ. 

เพื่อตอบสนองนโยบาย
ของรัฐบาลเพื่อลด
คําใช๎จํายของ
ผู๎ปกครองสํงเสริม
โภชนาการที่ดีแกํเด็ก
นักเรียน 

โรงเรียนในเขตพื้นที่ 3 แหํง 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร๎อยละ 100 ของ
นักเรียนเปูาหมายที่
ได๎รับอาหารเสริม 
(นม) ที่มีคุณภาพ 

เด็กนักเรียนมี
โภชนาการที่ดี 

กอง
การศึกษาฯ 

5 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการ
บริหารสถานศึกษา (คําจัดการ
เรียนการสอน) 

เพื่อสนับสนุนคําใช๎จําย
ในการบริหาร
สถานศึกษา ศพด.คํา
จัดการเรียนการสอน
รายหัว 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 2 แหํง 
อัตรา 1,700 บาท/คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 เด็กร๎อยละ 100 
ในศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กได๎รับการ
สนับสนุนด๎าน
การศึกษา 

เด็กมีสื่อการเรียน
การสอน และวัสดุ
การศึกษาและเครื่อง
เลํนพัฒนาการเด็ก 

กอง
การศึกษาฯ 

6 โครงการสนับสนุนคําใช๎จํายการ
บริหารสถานศึกษา 

เพื่อสนับสนุนคําใช๎จําย
ในการจัดการศึกษาใน
ด๎านจัดการเรียนการ
สอน คําหนังเรียน คํา
อุปกรณ๑การเรียน คํา
เครื่องแบบนักเรียน คํา
กิจกรรมพัฒนาผู๎เรียน 

เด็กนักเรียน ศพด. 2 แหํง 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 เด็กร๎อยละ 100 
ในศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็กได๎รับการ
สนับสนุนด๎าน
การศึกษา 

เด็กมีหนังสือเรียน
อุปกรณ๑การเรียน
เครื่องแบบนักเรียน
และได๎ทํากิจกรรมที่
สํงเสริมพัฒนาการที่
ดีขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 

7 อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ
ตามโครงการจัดจ๎างบุคลากร
ชั่วคราว(ครูจ๎างสอน) 

เพื่อพัฒนาและสํงเสริม 
ประสิทธิภาพทาง 
การศึกษา 

อุดหนุนโรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ
ตามโครงการจัดจ๎างบุคลากร
ชั่วคราว(ครูจ๎างสอน) 1 อัตรา 

72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 80 

การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กอง
การศึกษาฯ 
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1.1 แผนงานการศึกษา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของ
โครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพท๑ที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการสํงเสริมพัฒนาเด็ก
อนุบาล 2 - 3 ป ี

เพื่อเกิดการเรียนรู๎และได๎
ทํากิจกรรมรํวมกัน 

เด็กนักเรียน ศพด. 2 
แหํง 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 นักเรียนมีทักษะ
ด๎านวิชาการที่
เพิ่มขึ้น 

นักเรียนเกิดการ
เรียนรู๎มีทักษะและ
ประสบการณ๑ชีวิต 

กองการศึกษาฯ 

9 โครงการพัฒนาครูผ๎ูดูแลเด็ก
ของ ศพด. 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให๎มี
ความรู๎เพิ่มขึ้น 

คูร/ผ๎ูดูแลเด็ก ศพด. 2 
แหํง 

22,000 22,000 22,000 22,000 22,000 ครูผ๎ูดูแลเด็กมี
กระบวนการ
จัดการเรียนรู๎ที่มี
ประสิทธิเพิ่มขึ้น 

บุคลากรมีความรู๎
เพิ่มขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

10 โครงการวันเด็กแหํงชาต ิ เพื่อจัดกิจกรรมสันทนาการ
ให๎เด็กมีความสนุกสนาน 
และเด็กได๎แสดงออในทาง
ที่ถูกต๎อง 

นักเรียน ศพด. 2 แหํง 
และนักเรียนโรงเรียนใน
เขตตําบล 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 เด็กมีความกล๎า
แสดงออกและเกิด
การเรียนรู๎เพิ่มมาก
ขึ้น 

เด็กมีความกล๎า
แสดงออกและเรียน
รูในสิ่งที่ถูกต๎อง 

กองการศึกษาฯ 

11 อุดหนุนโรงเรียนบ๎านหนอง
พงเล็กตามโครงการจัดหา
ครูผ๎ูสอนและบุคลากรเสริม
เพื่อการพัฒนาโรงเรียน 

เพื่อพัฒนาและสํงเสริม 
ประสิทธิภาพทาง 
การศึกษา 

อุดหนุนโรงเรียนบ๎าน
หนองพงเล็กตาม
โครงการจัดหาครูผ๎ูสอน
และบุคลากรเสริมเพื่อ
การพัฒนาโรงเรียน 

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 80 

การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

12 อุดหนุนโรงเรียนวัดราษฎร๑   
วรารามตามโครงการพัฒนา
วิชาการปฐมวัย 

เพื่อพัฒนาและสํงเสริม 
ประสิทธิภาพทาง 
การศึกษา 

อุดหนุนโรงเรียนวัด
ราษฎร๑ วรารามตาม
โครงการพัฒนาวิชาการ
ปฐมวัย 

144,000 144,000 144,000 144,000 144,000 นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียน
เพิ่มขึ้น 
ร๎อยละ 80 

การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

กองการศึกษาฯ 

                                                 รวม 3,522,000 3,522,000 3,522,000 3,522,000 3,522,000    
 

 

 

1.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
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ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพท๑ที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว 

เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระมหา
วชิราลงกรณ๑บดินทรเทพว
รางกูร รัชการที่ 10 

1. การจัดงาน/จัดกิจกรรม
ตําง ๆเพื่อเทิดพระเกียรติฯ             
2. ฝึกอบรม สัมมนา และจัด
สื่อประชาสัมพันธ๑ตําง ๆ 
เชํนปูายประชาสัมพันธ๑ 
เอกสาร หนังสือ ซ๎ุม ฯลฯ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนผู๎เข๎ารวํม
โครงการ 

ประชาชนทุกหมูํ
เหลําได๎รํวมแสดง
ความจงรักภกัดี 
และความสามัคคี
รํวมกัน 

สํานักปลัด 

2 โครงการวันสําคัญ เพื่อให๎การปฏิบัติงาน
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย 
ประชาชนมีสํวนรํวมในการ
ดําเนินการ 

1.จัดงานศาสนพิธี งานราช
พิธี งานรัฐพิธ ีและงานพิธี
การตําง ๆ เชํน คําวัสดุ 
อุปกรณ๑ คําจัดพานพุํม 
ดอกไม๎สด ธงชาติ ตรา
สัญลักษณ๑ ผ๎าสี ปาูย และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง                        
2.สํงเสริม สนับสนุนการจัด
งาน/กิจกรรมตําง ๆ เพือ่
ถวายเป็นราชสักการะเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ๎าอยูํหัว 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนครั้งที่จัด
งาน/จํานวน
ผู๎เข๎ารํวมงาน 

ประชาชนทุกหมูํ
เหลําได๎รํวมแสดง
ความจงรักภกัดี 
และความสามัคคี
รํวมกัน 

สํานักปลัด 

3 โครงการเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ๎าฯพระ
บรมราชินีฯ 

เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จสมเด็จพระบรม
ราชินีฯ 

1. การจัดงาน/จัดกิจกรรม
ตําง ๆเพื่อเทิดพระเกียรติฯ             
2. ฝึกอบรม สัมมนา และจัด
สื่อประชาสัมพันธ๑ตําง ๆ 
เชํนปูายประชาสัมพันธ๑ 
เอกสาร หนังสือ ซ๎ุม ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู๎เข๎ารวํม
โครงการ 

ประชาชนทุกหมูํ
เหลําได๎รํวมแสดง
ความจงรักภกัดี 
และความสามัคคี
รํวมกัน 

สํานักปลัด 

4 โครงการสืบสานประเพณี
ไทยทรงดํา 

เพื่ออนุรักษ๑และสบืสาน
ประเพณีและภูมิปัญญา
ท๎องถิ่น 

1.จัดงานสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมไทยทรงดํา  
ปีละ 1 ครั้ง 
2.คําใช๎จํายอื่นที่ความ
จําเป็นตามโครงการ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนผู๎เข๎ารวํม
งาน 

รักษาไว๎ซ่ึงประเพณี
วัฒนธรรมท๎องถิ่น 

กองการศึกษาฯ 

 

 



     แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มมุ                                                                                                            หน้า : 64                                                                                                                              
 

1.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพท๑ที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการแหํเทียนพรรษา
เนื่องในประเพณีวัน
เข๎าพรรษา 

เพื่อสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมที่สําคัญทางพุทธ
ศาสนาให๎คงอยูํสืบไป 

1.จัดงานสืบสานประเพณี
แหํเทียน ปีละ 1 ครั้ง 
2.คําใช๎จํายอื่นที่ความ
จําเป็นตามโครงการ 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ประชาชนร๎อยละ 
80 รํวมสืบสาน
ประเพณีอันดีงาม 

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมทางพุทธ
สาสนาให๎คงอยูํ
สืบไป 

กองการศึกษาฯ 

6 โครงการปกปูองสถาบัน
สําคัญของชาติ 

เพื่อเทิดทูลพระเกียรติ 
พิทักษ๑ รักษาและปกปอูง
สถาบันและแสดงออกถึง
ความจงรักภกัดีของ
ประชาชน 

จัดกิจกรรมอยํางน๎อย ปีละ 
1 ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนกิจกรรม ประชาชนมี
จิตสํานึกและมี
ความจงรักภกัดีตํอ
สถาบันสําคัญของ
ชาติ 

สํานักปลัด 

7 โครงการจัดงานวัน
สงกรานต๑และวันผู๎สูงอาย ุ

เพื่อสืบทอดและอนุรกัษ๑
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย
ให๎คงอยูํสืบไป 

1.จัดงานสืบสานประเพณี
วันสงกรานต๑และวันผู๎สูงอายุ 
ปีละ 1 ครั้ง 
2.คําใช๎จํายอื่นที่ความ
จําเป็นตามโครงการ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู๎เข๎ารวํม
งาน 

สืบสานประเพณีวัน
สงกรานต๑และวัน
ผู๎สูงอายุอยูํสืบไป 

กองการศึกษาฯ 

                                                 รวม 430,000 430,000 430,000 430,000 430,000    
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1.2 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพท๑ที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด
องค๑การบริหารสํวนตําบล
สระสี่มุม 

1.เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน๑ศูนย๑
พัฒนาเด็กเล็ก                 
2.เพื่อให๎ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 
นําอยู ํมีสภาพแวดลอ๎มที่ดี 

ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 2 แหํง 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละ 90 
เด็กได๎รับ
บรรยากาศที่ดี
ในการเรียน 

ศพด.มีสิ่งแวดล๎อมที่
ดีและเสริมสร๎าง
บรรยากาศในการ
เรียนการสอน 

กองการศึกษาฯ 

2 โครงการปรับปรุงศูนย๑
พัฒนาเด็ก บ๎านเสืออีดําง 

เพื่อพัฒนาศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
ได๎มาตรฐานตามที่กรมสํงเสริม
การปกครองท๎องถิ่นกําหนด 

โดยดําเนินปรับปรุงศูนย๑พัฒนาเด็ก
เล็ก(บ๎านเสืออีดําง)   
-งานลงดินปรับระดับด๎านหลัง หนา
เฉลี่ย 0.50 เมตร มีพื้นที่ไมํน๎อยกวํา 
210 เมตร       
-งานปรับปรุงแนวกาํแพงด๎านหลัง 
โดยทําการร้ือถอนรัว้เดิม ขนาดกว๎าง 
3 เมตร สูง 2 เมตร  1 ชอํง 
-ทําการกํออิฐบล็อคพรอ๎มฉาบ ขนาด
กว๎าง 3 เมตร สูง 1.50 เมตร 
จํานวน 9 ชํอง 
-งานปูกระเบื้องเซรามิคกันวิ่ง จาํนวน 
447 ตารางเมตร  
-งานตํอเติมโครงหลังคารอบอาคาร 
ไมํน๎อยกวาํ 140 ตรม. 
-งานฝูาเพดานภายนอกอาคาร ไมํ
น๎อยกวํา 184 ตารางเมตร 
-งานตะแกรงกันนกใต๎ชายอาคาร ไมํ
น๎อยกวํา 20 ตารางเมตร 
-งานติดต้ังรางน้ํา กวา๎ง 0.20 เมตร 
สูง 0.30 เมตร ยาว 20 ม. 
-งานปรับปรุงห๎องน้ํานักเรียน 1 จุด 
ตามแบบ อบต.สระสี่มุมกําหนด 
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ   

528,000 528,000 528,000 528,000 528,000 ร๎อยละของ
ประชาชน
ได๎รับความพึง
พอใจ 

เด็กเล็กได๎มีสถานที่
เพียงพอ สะดวก 
ปลอดภัยเหมาะสม
ในการเรียน 

กองการศึกษาฯ 

                                                 รวม 578,000 578,000 578,000 578,000 578,000    
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                                                                       รายละเอียดโครงการพัฒนา 

   
แบบ ผ. 02 

 
  

                                                            แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)  
     

  
                                                                  องค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม 

     ก. ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑ พัฒนานครปฐมให๎เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน๎นด๎านการขนสํง (Transport), เมืองหลวงแหํงอาหารและการทํองเท่ียว (Food Metropolis)  
      และเมืองแหํงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู๎สูงอายุ(Aging) และบรบิทโลก (Global Content) 

          ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ 3 เพิ่มรายได๎ ลดรายจําย ลดปัญหาครัวเรือนและสิ่งแวดล๎อม สร๎างความเสมอภาค และความเทําเทียม โดยนําศาสตร๑พระราชามาเป็นแนวหลัก 
   ข. ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 1. การพัฒนาด๎านเศรษฐกิจ 

       2. ยุทธศาสตร๑  การพัฒนาด๎านเศรษฐกจิ 
               2.1 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

         
                  เปูาหมาย                        งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ (ผลผลิตของโครงการ) 25666 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได๎รับ ที่รับผิดชอบ 
        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
1 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ใน

พระราชานุเคราะห๑ฯ 
เพื่อให๎เกษตรกรเข๎ารับบริการ
ด๎านการเกษตรอยํางครบ
วงจร 

สํงเสริม สนับสนุน การจัด
กิจกรรมตามวัตถุประสงค๑
โครงการโดยบูรณาการรํวมกัน
กับหนํวยงานตําง ๆ ในพื้นที ่

   20,000    20,000     20,000     20,000     20,000   จํานวนผู๎รํวม
โครงการ ร๎อยละ
ความพึงพอใจ  

สามารถแก๎ไข
ปัญหาของ
เกษตรกร และเพิ่ม
ความสะดวกในการ
เข๎ารับบริการ 

สํานักปลัด 

2 โครงการสํงเสริมการประหยัด
พลังงาน 

1.เพื่อเป็นการขับเคลื่อนและ
สนองพระราชดําริ "เศรษฐกิจ
พอเพียง"         
2.เพื่อสํงเสริมการจัดทํา
แผนพัฒนาพลังงานของ
ชุมชน 

1.ฝึกอบรมเพื่อให๎ความรู ๎
ความเข๎าใจ และสํงเสริมการมี
สํวนรํวมในการประหยัด
พลังงาน           
2.จัดกิจกรรมรณรงค๑ให๎กับ
ประชาชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนกิจกรรม/
ร๎อยละการ
ประหยัดพลังงาน 

ประชาชนมี
พลังงานใช๎อยําง
เพียงพอ ประหยัด
คําใช๎จําย ลดภาวะ
โลกร๎อน ท๎องถิ่นมี
การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

สํานักปลัด      
กองชําง 

                       
                        

 

     2.1 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
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                  เปูาหมาย         งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพธ๑ที่คาดวํา หนํวยงาน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ (ผลผลิตของโครงการ) 2566 2567 2568 2569 2570 (KPI) จะได๎รับ 
ที่

รับผิดชอบ 

        (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)       
3 โครงการเสริมสร๎างศักยภาพด๎าน

อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.เพื่อพัฒนาอาชพีของประชาชน
ในพื้นที่ 

1.ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาอาชีพให๎กับกลุํม
อาชีพ/ประชาชนในพื้นที ่                     
2.จัดหาวัสดุ อุปกรณ๑ 
ประกอบการฝึกอบรม 

   30,000      30,000   30,000     30,000   30,000   จํานวนผู๎เข๎ารํวม
โครงการ/ร๎อยละ
ความพึงพอใจ  

ท๎องถิ่นและ
ประชาชนรํวมกัน
พัฒนาอาชีพบน
พื้นฐานของหลัก 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สํานักปลัด 

4 โครงการอนุรักษ๑พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจา๎ กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม
ราชกุมาร ี

เพื่อสร๎างความเข๎าใจ และทําให๎
ตระหนักถึงความสําคัญของ
พันธุกรรมพืชตําง ๆ ที่มีอยูํใน
ท๎องถิ่น 

1.จัดฝึกอบรม/กิจกรรม
อนุรักษ๑/สร๎างจิตสํานึก
พันธุกรรมพืชในท๎องถิ่น
ให๎กับนักเรียน/เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผู๎เข๎ารวํม
กิจกรรม 

สร๎างจิตสํานึก
รํวมมือรํวมใจในการ
อนุรักษ๑พันธ๑ให๎คงอยูํ
ตํอไป 

สํานักปลัด 

5 โครงการเสริมสร๎างศักยภาพด๎าน
อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.เพื่อพัฒนาอาชพีของประชาชน
ในพื้นที่ 

1.ฝึกอบรม ศึกษาดูงานเพื่อ
พัฒนาอาชีพให๎กับกลุํม
อาชีพ/ประชาชนในพื้นที ่                     
2.จัดหาวัสดุ อุปกรณ๑ 
ประกอบการฝึกอบรม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนผู๎เข๎ารวํม
โครงการ/ร๎อยละ
ความพึงพอใจ  

ท๎องถิ่นและ
ประชาชนรํวมกัน
พัฒนาอาชีพบน
พื้นฐานของ
หลักปรัชญญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

สํานักปลัด 

6 โครงการอนุรักษ๑พันธกุรรมพืชอัน
เนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 

เพื่อสร๎างความเข๎าใจ และทําให๎
ตระหนักถึงความสําคัญของ
พันธุกรรมพืชตําง ๆ ที่มีอยูํใน
ท๎องถิ่น 

1.จัดฝึกอบรม/กิจกรรม
อนุรักษ๑/สร๎างจิตสํานึก
พันธุกรรมพืชในท๎องถิ่น
ให๎กับนักเรียน/เยาวชน และ
ประชาชนทั่วไป 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 จํานวนผู๎เข๎ารวํม
กิจกรรม 

 

สร๎างจิตสํานึก
รํวมมือรํวมใจในการ
อนุรักษ๑พันธ๑ให๎คงอยูํ
ตํอไป 

 

สํานักปลัด 
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2.1 แผนงานสรา้งความเข้มแขง็ของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการสํงเสริมผลิตภัณฑ๑
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ 

โครงการสํงเสริมผลิตภัณฑ๑
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ๑ 

1.ฝึกอบรมสัมมนา/จัด
กิจกรรม เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานในท๎องถิ่น 2.
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ๑
ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน/
ผู๎ประกอบการ
ผลิตภัณฑ๑ OTOP 

สํานักปลัด 

8 โครงการฝึกอบรมอาชพี
เสริมให๎กับประชาชนใน
ตําบล 

เพื่อเพิ่มชํองทางการ
จําหนํายสินค๎าของชุมชน 
และเพื่อสร๎างรายได๎ให๎กับ
ประชาชนในท๎องถิ่น 

1.ฝึกอบรมสัมมนา/จัด
กิจกรรม เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานในท๎องถิ่น 2.
จัดทําสื่อประชาสัมพันธ๑
ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎อง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

ประชาชน/
ผู๎ประกอบการ
ผลิตภัณฑ๑ OTOP 

สํานักปลัด 

                                                 รวม 195,000 195,000 195,000 195,000 195,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 แผนงานการเกษตร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสํงเสริม สนับสนุน 
การพัฒนาการผลิตพืช
พลังงานทดแทน 

เพื่อใช๎เป็นวัตถุดิบพลังงาน
ทดแทน 

1.ฝึกอบรม จัดกจิกรรมตําง 
ๆ เพื่อให๎ความรูแ๎กํ
ประชาชนในการพัฒนา
พลังงานทดแทน            
2.สนับสนุนการจัดกิจกรรม
การสาธิต และอื่น ๆ ที่
จําเป็น ฯลฯ 

15,000 15,000 15,000 
 

15,000 15,000 จํานวนผู๎ใช๎
ประโยชน๑/พลังงาน
ทดแทนที่เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมีพลังงาน
ใช๎อยํางเพียงพอ 
ประหยัดคําใช๎จาํย 
ลดภาวะโลกร๎อน 

สํานักปลัด 

2 โครงการสํงเสริมการผลิต
สินค๎าเกษตรปลอดภัยและ
ได๎มาตรฐาน 

เพื่อสํงเสริมการผลิตสินค๎า
เกษตรปลอดภัยและได๎
มาตรฐานภายในตําบลที่ดี 
และเหมาะสม 

จัดทําโครงการสํงเสริมการ
ผลิตสินค๎าเกษตรปลอดภัย
และได๎มาตรฐาน 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละกิจกรรมที่
ได๎ดําเนินการ 

เกษตรกรผ๎ูปลูกพืช
เศรษฐกิจ เพื่อการ
บริโภคไมํต่ํากวาํปี
ละ 30 รายมีการ
ผลิตได๎อยําง
ปลอดภัยตาม
แนวทางเกษตรที่
เหมาะสม 

สํานักปลัด 

                                                 รวม 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000    
 

 

 

 

 

 

 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 
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แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570)   
องค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มมุ 

 
 ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  พัฒนานครปฐมให๎เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน๎นด๎านการขนสํง (Transport), เมืองหลวงแหํงอาหารและการทํองเท่ียว (Food Metropolis)     
                              และเมืองแหํงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู๎สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
 ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๒  สร๎างความแขง็แกรํงระดับพื้นที่ให๎สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร๎างความสุขให๎กับประชาชนในทุกระดับ 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ ๖.  การพัฒนาด๎านการบริการสาธารณะ 
       ยุทธศาสตร๑ 3 การพัฒนาด๎านการบริการสาธารณะ 

          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการวางทํอระบายน้ํา  คสล.
หมูํที่ 1  
บริเวณจากบา๎นนายเสริม สระ
ทองหยอย ถึงบริเวณที่ดินนาย
รุํงโรจน๑ กิตติถาวร      

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการระบายน้ํา 

วางทํอระบาย คสล. 
ขนาด O 0.60x 1.00 เมตร 
ระยะทาง 670 เมตร พร๎อม
บํอพักขนาด 0.80 * 0.80 
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

300,000 - - - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีระบบระบาย
น้ําที่มีประสิทธภิาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขังลด
น๎อยลง 

กองชําง 

2 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต พร๎อม 
วางทํอระบายน้ํา คสล. หมูํที่ 1 
บริเวณบานนางสาวเพชร สระ
ทองแอ ถึงบริเวณบ๎านนายอุดม 
สระทองแอ   

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑
ติกคอนกรีต ขนาด กว๎าง 
4.00 เมตร ระยะ 300 เมตร
พร๎อมวางทํอระบายน้าํ คสล. 
ขนาด 0.60*1.00 เมตร 
พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- 600,000 - - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80มีถนนที่ได๎
มาตรฐานใช๎สัญจร 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

3 โครงการวางทํอระบายน้ํา คสล. 
หมูํที่ 1  
บริเวณบ๎านนางกนกวรรณ  สระ
ทองจันทร๑ ถึงบ๎านนายอมรชัย 
แซํเอี๊ยว 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการระบายน้ํา 

ดําเนินวางทํอระบายน้ํา คสล.
ขนาด  O  0.60*1.00 เมตร 
ระยะทาง 80 เมตร พร๎อมบอํ
พักขนาด 0.80*0.08 เมตร 
พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

 200,000    ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีระบบระบาย
น้ําที่มีประสิทธภิาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขังลด
น๎อยลง 

กองชําง 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 โครงการซํอมแซมหอถัง
น้ําประปา หมูํที่ 1 บ๎านโคกมํวง 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค 
อยํางเพียงพอ 

ซํอมแซมหอถังน้ําประปา 
จํานวน 1 ถัง 

50,000 - - - - ร๎อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค 
อยํางเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

5 โครงการซํอมแซมถนนแอสฟัลท๑    
ติกคอนกรีตหมูํที่ 1  
บริเวณบ๎านนายนพพร สระทอง
แยง ถึงคลองชลประทาน   

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ซํอมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีต ขนาด กว๎าง 
8 เมตร ระยะทาง 200 เมตร 
พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - 200,000
- 

- - ครัวเรือนร๎อยละ 
80มีถนนที่ได๎
มาตรฐานใช๎สัญจร 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

6 โครงการวางทํอเมนระบบ
ประปาหมูํบา๎น หมูํที ่1 พร๎อม
ขยายไฟฟูา เป็น 3 เฟส  
บริเวณศาลเจ๎าหลุยเซียงกง ถึง
บริเวณแทงค๑น้ํา 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค 
อยํางเพียงพอ 

วางทํอเมนระบบประปา
หมูํบ๎านระยะทาง 300 เมตร
พร๎อมขยายเฟสไฟฟูา  
เป็น 3 เฟส  

- - - 60,000 - ร๎อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค 
อยํางเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

7 โครงการวางทํอเมนประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 1 
บริเวณบ๎านนายสมยศ สระทอง
เปลี่ยน ถึงบริเวณบ๎านนางนวล 
สระทองมา 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค 
อยํางเพียงพอ 

วางทํอเมนระบบประปา
หมูํบ๎าน ขนาด ทํอ พวีีซี 
ขนาด 2 นิว้ ระยะทาง 300 
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - - - 200,000 ร๎อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค 
อยํางเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

8 โครงการลงหินคลุกซํอมแซม
ถนน หมูํที่ 1 
บริเวณจากบา๎นนางสาวเพชร 
สระทองแอ ถึงบ๎านนายอุดม 
สระทองแอ   

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
ขนาด กว๎าง 4.00 เมตร
ระยะทาง 300 เมตร พร๎อม
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

- 200,00
0 

- - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80มีถนนที่ได๎
มาตรฐานใช๎สัญจร 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

 

 

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่  วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ หนํวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

ได๎รับ รับผิดชอบ 

9 โครงการขุดเจาะบํอน้าํบาดาล 
พร๎อมติดตั้งเครื่องสูบน้ําไฟฟูาแบบ
มอเตอร๑จมใต๎น้ํา หมูํที่ 1 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค 
อยํางเพียงพอ 

ขุดเจาะบํอน้าํบาดาล ขนาด O  
6 นิ้ว ทอํ PVC ชั้น 13.5 ลึก 
ไมํน๎อยกวาํ 100 เมตร 
จนกวาํจะเจอน้าํดี จาํนวน 1 
บํอพร๎อมติดตั้งเครื่องสูบน้ํา
ไฟฟูาแบบมอเตอร๑จมใต๎น้ํา 
ขนาด 2.0 แรงม๎า 220 V.AC 
พร๎อมอุปกรณ๑ จาํนวน 1 ชุด 
ติดต้ังชุดฝาปิดปากบํอน้ํา
บาดาลชนิดเหล็ก ติดต้ังมิเตอร๑
วัดน้ําปากบํอ ขนาด 2 นิว้ 
จํานวน 1 ตัว ติดต้ังมิเตอร๑
ไฟฟูา ขนาด15 แอมป์ 
จํานวน 1 หมอ๎ตามแบบ
มาตรฐานแบบการกํอสร๎างบํอ
น้ําบาดาลกรมปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 
พร๎อมปักเสา สูง 8 เมตร 1 
ต๎นพาดสายไฟระยะทางไมํ
น๎อยกวํา50 เมตร พร๎อม 
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

 - - - 300,000- ร๎อยละ 80 ของ
ครัวเรือนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค 
อยํางเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภค บริโภค 
อยํางเพียงพอ 

กองชําง 

10 โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท๑     
ติกคอนกรีต หมูํที่ 2  
บริเวณบํอนายอัมพร สระหงส๑ทอง    
ถึง สะพาน 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑
ติกคอนกรีต ขนาดกวา๎ง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
1,500 เมตร ไมํมีไหลํทาง
พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 
 

- - 200,000
- 

- - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

11 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที ่2บริเวณ
บ๎านนายสุรินทร๑ เพชรพัฒนาสกุล 
ถึงเขตหมูํที่ 15   

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค 
อยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑
ติกคอนกรีต ขนาดกวา๎ง 
4.00 เมตร ระยะทาง 
1,500 เมตร  ไมํมีไหลํทาง
พร๎อมติดตั้งปูายระชาสัมพันธ๑
โครงการ 

400,000 400,000 400,000- 400,000 400,000 ครัวเรือนร๎อยละ 
80มีถนนที่ได๎
มาตรฐานใช๎สัญจร 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

12 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที ่2จาก
ถนนลาดยางฯ  ถึง บ๎าน 
นายสาโรจ เอี่ยมบุญเสริฐ   

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑
ติกคอนกรีต ขนาดกวา๎ง 
4.00 เมตร ระยะทาง 150 
เมตร ไมํมีไหลํทาง พร๎อม
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

- 300,000 - - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80มีถนนที่ได๎
มาตรฐานใช๎สัญจร 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

13 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
หมูํที่ 2  
บริเวณจากบา๎นนายสมศักดิ ์จิระ
พล ถึงบ๎านนายมาโนชย๑  
สระหษ๑ทอง 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนนขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
100 เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ระชาสัมพันธ๑โครงการ 

120,000 - - - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80มีถนนที่ได๎
มาตรฐานใช๎สัญจร 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

14 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
หมูํที่ 2 
จากสะพานฯ ถึงไรํนายสมชาย 
ดอนทองแดง 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
ขนาดกวา๎ง 4 เมตร ระยะทาง 
700 เมตร 

- 150,000 - - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80มีถนนที่ได๎
มาตรฐานใช๎สัญจร 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิตผล
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

15 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที ่2   
บริเวณจากสะพาน ถึง บ๎านนาย
อนุรักษ๑     

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

อสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ 
ติกคอนกรีต ขนาดกวา๎ง 
4.00 เมตร ระยะทาง 150 
เมตร ไมํมีไหลํทาง พร๎อม
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

- 300,000 300,000 - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80มีถนนที่ได๎
มาตรฐานใช๎สัญจร 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิตผล
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

 
 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 



     แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มมุ                                                                                                            หน้า : 74                                                                                                                              
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที ่2       
จากบริเวณถนนลาดยางฯ ถึงบา๎น
นางเล็ก คํากองแกว๎  หมูํที่ 2 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑
ติกคอนกรีต ขนาดกวา๎ง 4 
เมตร ระยะทาง 800 เมตร 
ไมํมีไหลํทาง พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - 400,000- 400,000 400,000 ครัวเรือนร๎อยละ 
80มีถนนที่ได๎
มาตรฐานใช๎สัญจร 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิตผล
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

17 โครงการกํอสร๎างถนนแอสฟัลท๑ตกิ 
คอนกรีต หมูํที่ 3  
บริเวณแยกบอํนายแมน หินนอ๎ย 
ถึงบํอกุ๎งนายเผํา สระทองเหยียด 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนแอสฟัลท๑ตกิ 
คอนกรีต ขนาดกว๎าง 3.00 
เมตร ระยะทาง 1,000 เมตร 
ไมํมีไหลํทาง พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

350,000 350,000 350,000 300,000 300,000 ครัวเรือนร๎อยละ 
80มีถนนที่ได๎
มาตรฐานใช๎สัญจร 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

18 โครงการกํอสร๎างถนนแอสฟัลท๑   
ติกคอนกรีต หมูํที่ 3 
บริเวณแยกบอํนายแมน ถึงสุดเขต
หมูํที่ 3 เช่ือมตํอตาํบลบางหลวง 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนแอสฟัลท๑ตกิ  
คอนกรีต ขนาดกว๎าง 3.00 
เมตร ระยะทาง 1,500 เมตร 
ไมํมีไหลํทาง พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

400,000 400,000 400,000 500,000 500,000 ครัวเรือนร๎อยละ 
80มีถนนที่ได๎
มาตรฐานใช๎สัญจร 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

19 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
หมูํที่ 3  
บริเวณบํอนายสมจิตร ถึงบํอนาง
เครือ 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร  
หนาไมํน๎อยกวํา 0.10 เมตร 
พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- 350,000 - - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80มีถนนที่ได๎
มาตรฐานใช๎สัญจร 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

20 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
หมูํที่ 3  
บริเวณบํอนายไพ ถึงบํอ 
นางพัชรินทร๑   

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนนขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร หนาไมํน๎อยกวาํ 
0.10 เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

350,000 - - - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80มถนนที่ได๎
มาตรฐานใช๎สัญจร 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

21 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
หมูํที่ 3  
บริเวณบํอนายถาวร สระทองซัง 
ถึงบํอนางแดง กํามณี   

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
ขนาดกวา๎ง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร  
หนา 0.10 เมตร พร๎อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ 

250,000 - - - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80มีถนนที่ได๎
มาตรฐานใช๎สัญจร 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

22 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
 หมูํที่ 3  
บริเวณบ๎านนายศุภกฤษ อุดมเก๎า
ภิญโญ ถึง ประตูน้ําบริเวณบอํ 
นายถาวร สระทองซัง 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนน คสล.  
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร พร๎อม
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

- 300,000 300,000 300,000 300,000 ครัวเรือนร๎อยละ 
80มีถนนที่ได๎
มาตรฐานใช๎สัญจร 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

23 โครงการวางทํอระบายน้ํา คสล. 
หมูํที่ 3  
บริเวณบ๎านนายนอ๎ย สระทองซัง 
ถึงบ๎านนายศุภกฤษ อุดมเก๎า
ภิญโญ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการระบายน้ํา 

วางทํอระบายน้ํา คสล. 
ขนาด O 0.80*1.00  เมตร
ระยะทาง 700 เมตร พร๎อม
บํอพัก คสล.ขนาด 
1.00*1.00 เมตร จาํนวน 6 
บํอ  พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- 400,000 400,000 500,000 500,000 ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีระบบระบาย
น้ําที่มีประสิทธภิาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขังใน
พื้นที่ลดน๎อยลง 

กองชําง 

24 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 3  
บริเวณบ๎านนางสาวพยงค๑ ผินน๎อย 
ถึงถนนหมายเลข 3232 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว๎าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร พร๎อม
ไหลํทาง พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - - - 360,000 ครัวเรือนร๎อยละ 
80มีถนนที่ได๎
มาตรฐานใช๎สัญจร 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

25 โครงการวางทํอระบายน้ํา  คสล. 
หมูํที่ 3  
บริเวณบ๎านนายถาวร สระทองซัง 
ถึงบํอน้ํา 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการระบายน้ํา 

วางทํอระบายน้ํา คสล.  
ขนาด O 0.40*1.00 เมตร 
ระยะทาง 100 เมตร พร๎อม
บํอพัก ขนาด 0.80*0.80 
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - - 150,000 - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีระบบระบาย
น้ําที่มีประสิทธภิาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขังใน
พื้นที่ลดน๎อยลง 

กองชําง 

 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

26 โครงการขุดลอกรํองระบายน้ํา
สาธารณะ หมูํที่ 3  
บริเวณบ๎านนายสมพงษ๑ สระทอง
รอด ถึงบ๎านนางแตง สระทองอั๋น 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการระบายน้ํา 

ขุดลอกรํองระบายน้ํา
สาธารณะ ขนาดกว๎าง 3.00 
เมตร ระยะทาง 100 เมตร 

- - 30,000 - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีระบบระบาย
น้ําที่มีประสิทธภิาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขังใน
พื้นที่ลดน๎อยลง 

กองชําง 

27 โครงการซํอมแซมถนน คสล.  
หมูํที่ 3 บริเวณบา๎นนางศิริญญา 
คงพากเพียร ถึงซ๎ุมประตูวัดลาด
ปลาเค๎า 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ซํอมแซมถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- 300,00 300,000 300,000 300,000 ครัวเรือนร๎อยละ 
80มีถนนที่ได๎
มาตรฐานใช๎สัญจร 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

28 โครงการวางทํอระบายน้ํา คสล. 
หมูํที่ 3  
บริเวณบ๎านนายอนุรักษ๑ สระทอง
อ๎อย ถึงบ๎านนางบุญสิตา บุญม ี

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการระบายน้ํา 

วางทํอระบายน้ํา คสล.  
ขนาด 0.40*1.00  เมตร  
ระยะทาง 300 เมตร พร๎อม
บํอพัก ขนาด 0.80*0.80 
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - - 390,000 - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีระบบระบาย
น้ําที่มีประสิทธภิาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขังใน
พื้นที่ลดน๎อยลง 

กองชําง 

29 โครงการกํอสร๎างถนนแอสฟัลท๑ 
ติกคอนกรีต หมูํที่ 3  
บริเวณตั้งแตํสะพานหลังศาลาการ
เปรียญวัดราษฎร๑ภิรมย๑วราราม ถึง
สุดเขต หมูํที่ 5     

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑
ติกคอนกรีต ขนาดกวา๎ง 
3.00 เมตร ระยะทาง 600 
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - - 500,000 490,000 ครัวเรือนร๎อยละ 
80มีถนนที่ไ ๎
มาตรฐาใช๎สัญจร 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

30 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
หมูํที่ 3  
บริเวณประตูน้ําบํอนายเผํา ถึงบอํ
นายประเสริฐ จรเสมอ      

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
ขนาดกวา๎ง 4.00 เมตร 
ระยะทาง 800 เมตร พร๎อม
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

- - - - 280,000 ครัวเรือนร๎อยละ 
80มีถนนที่ได๎
มาตรฐานใช๎สัญจร 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

 
 
 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ หนํวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

ได๎รับ รับผิดชอบ 

31 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
หมูํที่ 3 
บริเวณบํอนายชิด วงษ๑จาํปา ถึง
บํอนายวิเชียร ถิ่นจวงจันทร๑   

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
ขนาด กว๎าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 600 เมตร 
พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - - - 150,000 ครัวเรือนร๎อยละ 
80มีถนนที่ได๎
มาตรฐานใช๎สัญจร 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

32 โครงการกํอสร๎างหอถังประปา 
พร๎อมติดตั้งซัมเมิร๑ท หมูํที่ 3 
บริเวณศาลเจ๎าพํอ  

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค
อยํางเพียงพอ 

กํอสร๎างหอถังสูง ขนาด 10 
ลบ.ม.(ถังไฟเบอร๑กลาส ขนาด 
2.5 ลบ.ม. จํานวน 4 ลูก 
จํานวน 1 หอถัง ตามแบบ
กํอสร๎างของสํวนบริหาร
จัดการน้ํา สํานักงาน 
ทรัพยากรน้าํภาค 10 กรม 
ทรัพยากรน้าํ พร๎อม 
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

- - - - 450,000 ร๎อยละ80 ของ
ครัวเรือน มีน้ํา
อุปโภค บริโภค 
อยํางเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคอยาํง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองชําง 

33 โครงการวางทํอเมนประปา   
หมูํที่ 3 
บริเวณบ๎านนายบุญเลิศ สระทอง
โต๏ะ ถึงบํอนางเครือ สระทอง
เหยียด 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค
อยํางเพียงพอ 

วางทํอเมนประปา ขนาด  
ทํอ พีวีซี  ขนาด 2 นิว้ มอก. 
ระยะทาง 3,000 กโิลเมตร 
พร๎อมติดต้ังปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - - 300,000 300,000 ร๎อยละ80 ของ
ครัวเรือน มีน้ํา
อุปโภค บริโภค 
อยํางเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคอยาํง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองชําง 

34 โครงการวางทํอระบายน้ํา คสล. 
หมูํที่ 4 
บริเวณที่ดินนายมาลัย สระทอง
อ๎อม ถึงบริเวณหลังฟาร๑มของ 
นายวรวุธ สระทองบ๎อง 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการระบายน้ํา 

วางทํอระบายน้ํา คสล.  
ขนาด o 0.60*1.00 เมตร 
จํานวน 46 ทํอน  พร๎อมบํอ
พักสําเร็จรูป ขนาด 
0.70*0.70 เมตร จาํนวน   
5 บํอ พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

76,000 - - - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีระบบระบาย
น้ําที่มีประสิทธภิาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง 

กองชําง 

 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
35 โครงการกํอสร๎างบานประตูน้าํ

แบบมือหมุน พร๎อมวางทํอ คสล.
หมูํที่ 4 จาํนวน 4 จุด  
จุดที่ 1 บริเวณที่ดินนายรุํงโรจน๑ 
กิตติถาวร 
 
จุดที่ 2 บริเวณที่ดินนายอัมพร  
สระทองบ๎อง 
 
จุดที่ 3 บริเวณที่ดินนายจักรรินทร๑ 
คํารณศิลป์ 
 
จุดที่ 4 บริเวณที่ดินนายมาลยั  
สระทองอ๎อม 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การระบายน้ํา 

1.กํอสร๎างบานประตูแบบมือ
หมุน พร๎อมวางทํอ คสล. ขนาด 
O 0.60 ม.จํานวน 2 ทํอน 
2.กํอสร๎างบานประตูแบบมือ
หมุน พร๎อมวางทํอ คสล. ขนาด 
O 0.60 ม.จํานวน 2 ทํอน 
3.กํอสร๎างบานประตูแบบมือ
หมุน พร๎อมวางทํอ คสล. ขนาด 
O 1.00 ม.จํานวน 1 ทํอน 
4.กํอสร๎างบานประตูแบบมือ
หมุน พร๎อมวางทํอ คสล. ขนาด 
O 0.60 ม.จํานวน 46 ทอํน 
พร๎อมบํอพกัสําเร็จรูป ขนาด 
0.70*0.70 ม.จาํนวน 5 บํอ 
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

297,100 - - - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีระบบระบาย
น้ําที่มีประสิทธภิาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขังพื้นที่
ลดน๎อยลง 

กองชําง 

36 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
หมูํที่ 5 
บริเวณบํอนายลว๎น ทองคําหงส๑ 
ถึง บํอ นายฉัตรชัย สระทองเทียน 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร 
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

280,000 - - - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 

37 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน  
หมูํที่ 5 
บริเวณบํอนายแดง สระทองคต 
ถึงบํอกุ๎ง นายมุขพล ชกูลิ่นหอม 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและรวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน ขนาด 
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
500 เมตรพร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- 200,000 - - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 

38 โครงการวางทํอระบายน้ํา คสล. 
หมูํที่ 6 
บริเวณบ๎าน นางสาวจําเนยีร  
สระทองนวน ถึงบ๎าน นางพันธ๑ 
พิมสนธุ๑  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การระบายน้ํา 

วางทํอระบายน้ํา คสล.  
ขนาด 0.40*1.00 เมตร 
พร๎อมบํอพกัขนาด 
0.80*0.80 เมตรพร๎อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ 

200,000 - - - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีระบบระบาย
น้ําที่มีประสิทธภิาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขังพื้นที่
ลดน๎อยลง 

กองชําง 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ หนํวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

ได๎รับ รับผิดชอบ 

39 โครงการเจาะบํอบาดาลพร๎อม 
หอถังไฟเบอร๑ 4 ลูก พร๎อม
อุปกรณ๑ครบชุด  หมูํที่ 5 
บริเวณบ๎านนายพานทอง สระทอง
อ๎อย 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค
อยํางเพียงพอ 

1.เจาะบํอบาดาลขนาด
เส๎นผําศูนย๑กลาง 6 นิว้ ความ
ลึกไมํน๎อยกวํา 
100 เมตร พร๎อมติดตั้งเครื่อง
สูบน้ําแบบมอเตอร๑จมใต๎น้าํ 
ขนาด2 แรงม๎า จํานวน 1 ตัว 
พร๎อมอุปกรณ๑ติดต้ัง มิเตอร๑วัด
น้ําปากบํอขนาด 2 นิว้ 
จํานวน 1 ตัว ปักเสา 
ไฟขนาดความสูง 8.00 เมตร  
จํานวน 2 ต๎น พร๎อมพาดสาย 
ไฟฟูา ติดต้ังมิเตอร๑ไฟฟูา 
ขนาด15 แอมป์ 1 หม๎อ 
2.กํอสร๎างหอถังสูง ขนาด 10 
ลบ.ม.(ถังไฟเบอร๑กลาส ขนาด 
2.5 ลบ.ม. จํานวน 4 ลูก 
จํานวน 1 หอถัง ตามแบบ
กํอสร๎างของสํวนบริหาร
จัดการน้ํา สํานักงาน 
ทรัพยากรน้าํภาค 10 กรม 
ทรัพยากรน้าํ พร๎อม 
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 
 

- - - 750,000 - ร๎อยละ80 ของ
ครัวเรือน มีน้ํา
อุปโภค บริโภค 
อยํางเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคอยาํง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองชําง 

40 โครงการวางทํอระบายน้ํา คสล. 
หมูํที่ 6 
บริเวณบ๎านนายวิชัย ทองดอนพุํม 
ถึงบริเวณคลองลําลางปลาหมอ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการระบายน้ํา 

วางทํอระบายน้ํา คสล.  
ขนาด 0.40*1.00 เมตร 
พร๎อมบํอพกั ขนาด 
0.80*.080 เมตร พร๎อม 
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

190,000 - - - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีระบบระบาย
น้ําที่มีประสิทธภิาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง 

กองชําง 

 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

41 โครงการวางทํอระบายน้ํา คสล. 
หมูํที่ 6 
บริเวณบ๎านนายปัน คํากองแกว๎ 
ถึงบริเวณคลองเจริญสุข 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการระบายน้ํา 

วางทํอระบายน้ํา คสล.  
ขนาด 0.40*1.00 เมตร 
พร๎อมบํอพกัขนาด 
0.80*0.80 เมตร เมตร 
พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - 180,000 - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีระบบระบาย
น้ําที่มีประสิทธภิาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง 

กองชําง 

42 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
หมูํที่ 6  
บริเวณบ๎านนายประวิทย๑ สระทอง
แกํน ถึง บา๎นนายคําพอง วงษ๑
จําปา   

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
ขนาด กว๎าง 6 เมตร 
ระยะทาง 1,500 เมตร 
พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- 300,000 370,000 - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

43 โครงการซํอมสร๎างถนนลาดยาง
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที่ 6 
บริเวณบ๎านนายอนันต๑ วงษ๑สกุล 
ถึง นางสาวถัว่ สระทองคาน 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ซํอมสร๎างถนนลาด 
ยางแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
ขนาด กว๎าง 6 เมตร 
ระยะทาง 1,500 เมตร 
พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 1,000,000 ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

44 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
หมูํที่ 6 
บริเวณบ๎านนายจําเนียร เอกปัดชา 
ถึงบ๎านนางสาวพรรณฐพร  คํากอง
แก๎ว 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
ขนาด กว๎าง 6 เมตร 
ระยะทาง 3,000 เมตร 
พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

45 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
หมูํที่ 6 
บริเวณบ๎านนางสาวทัศนีย๑ สระ
ทองคาน ถึงบ๎านนายสุกิจ สระ
ทองแกํน 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
ขนาด กว๎าง 6 เมตร 
ระยะทาง 1,509 เมตร 
พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

 200,000 200,000 200,000 170,000 ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

 
 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 



     แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มมุ                                                                                                            หน้า : 81                                                                                                                              
 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

46 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
หมูํที่ 6  
บริเวณบ๎านนางสาวสุรางคณา 
เขียนทอง ถึง บ๎านนายสมศักดิ ์  
ดามะกุล 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน  
ชนาดกวา๎ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - 300,000 200,000 - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

47 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
หมูํที่ 6  
บริเวณบ๎านนายบุญสํง  
ทรัพย๑ธนานันท๑ ถึง บา๎นนางสาว
พิส สระทองพิมพ๑ 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
ขนาด กว๎าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 1,200 เมตร 
พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- 300,000 360,000 - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

48 โครงการวางทํอระบายน้ํา คสล. 
หมูํที่ 6 
บริเวณบ๎านางทองดี ดามะกุล ถึง
คลองลํารางปลาหมอ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการระบายน้ํา 

วางทํอระบายน้ํา คสล.  
ขนาด 0.40*1.00 เมตร 
พร๎อมบํอพกั ขนาด 
0.80*0.80 เมตรพร๎อม
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 1,000,000 ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีระบบระบาย
น้ําที่มีประสิทธภิาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง 

กองชําง 

49 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที ่6 
เช่ือมตํอด๎านหน๎าโรงพยาบาล
สํงเสริมสุขภาพตําบลสระสี่มุม 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑
ติกคอนกรีต ขนาดกวา๎ง 
6.00 เมตร ยาว 800 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พร๎อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

50 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
หมูํที่ 7 
บริเวณจากบํอกุ๎งนางน๎อย คํากอง
แก๎ว ถึง บ๎านนางสุรภา ผาพรหม
มา  

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
ขนาด กว๎าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 300 เมตร พร๎อม
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

150,000 - - - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

 
 
 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

51 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที ่7 
จากบอํกุ๎งนายวัชระ สระทองเคน 
ถึง สามแยกโรงงานเพาะเห็ด  

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาด 
ยางแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
ขนาดกวา๎ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 150 เมตร หนา 
0.05 เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

495,000 - - - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

52 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที ่7 
บริเวณบ๎านนายโม๏ะ พลอยปฐม 
ถึงบ๎านนายธชัย สระทองเขียว หมูํ
ที่ 7 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑
ติกคอนกรีต ขนาด กว๎าง 
6.00 เมตร ระยะทาง 300 
เมตร หนา 0.05 เมตร พรอ๎ม
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

-500,000 490,000 - - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

53 โครงการวางทํอเมนประปา
หมูํบ๎าน หมูํที่ 7  
บริเวณจากบา๎นนางนิลเนตร สระ
ทองอ๎อย ถึง โรงงานแม็คบีฟ  

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค
อยํางเพียงพอ 

วางทํอเมนประปา ทํอ พีวีซี 
ขนาด 3 นิว้ ระยะทาง 800 
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - - 300,000 - ร๎อยละ80 ของ
ครัวเรือน มีน้ํา
อุปโภค บริโภค 
อยํางเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคอยาํง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองชําง 

54 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
หมูํที่ 7  
บริเวณบ๎านนายขุน แถมสวัสดิ์      

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
ขนาด กว๎าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 140 เมตร  

- - - - 36,000 ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

55 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
หมูํที่ 7 
บริเวณบ๎านนายสมเกยีรติ มํวยชา  

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
ขนาด กว๎าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 250 เมตร 

64,000 - - - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

 
 
 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ หนํวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

ได๎รับ รับผิดชอบ 

56 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
หมูํที่ 7 
บริเวณบ๎านนายแนม  สระทอง
ร๎อย 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
ขนาด กว๎าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 180 เมตร 

46,000 - - - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

57 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
หมูํที่ 7 
บริเวณบ๎านนายปูอม  เผํานิ่ม 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
ขนาด กว๎าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 180 เมตร 

46,000 - - - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

58 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
หมูํที่ 7 
บริเวณบ๎านนายเท้ือม  สระทองทา 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
ขนาด กว๎าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 180 เมตร 

46,000 - - - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

59 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
หมูํที่ 7 
บริเวณบ๎านนายสนั่น  คํากองแกว๎ 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
ขนาด กว๎าง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 150 เมตร  

38,000 - - - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

60 โครงการกํอสร๎างคันกั้นน้ําลงคลอง
ชลประทาน หมูํที ่7 
บริเวณบ๎านนายราเมศร๑ สระทอง
เขียว 

เพื่อปูองกันน้ําทวํมขัง
ในพื้นที่ 

กํอสร๎างคันกั้นน้ําลงคลอง
ชลประทาน จาํนวน 1 จุด 

- - - - 50,000 น้ําทํวมขังในพื้นที่
ลดลง 

ปูองกันน้ําทํวมขังใน
พื้นที่ 

กองชําง 

61 โครงการวางทํอเมนประปา  
หมูํที่ 8  
บริเวณบ๎าน นางนฤมล การักษ๑  
ถึง บ๎านางสาววารุณี บุญสวัสดิ์ 
หมูํที่ 8 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค
อยํางเพียงพอ 

วางทํอเมนประปาหมูํบ๎าน  
PVC ขนาด 2 นิว้ ระยะทาง 
700 เมตร 

80,000 - - - - ร๎อยละ80 ของ
ครัวเรือน มีน้ํา
อุปโภค บริโภค 
อยํางเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา
อุปโภคบริโภคอยาํง
เพียงพอและทัว่ถึง 

กองชําง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

62 โครงการวางทํอระบายน้ํา คสล. 
หมูํที่ 9 
บริเวณตํอจากของเดิม (บ๎านนาย
สิทธิชัย รุํงวกิรัยกานต๑) ถึงศาลพํอ
ปูุเขาคุคี  

เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพใน
การระบายน้ํา 

วางทํอ คสล. ขนาด 
0.40*1.00 เมตร  จํานวน 
209 ทํอน พร๎อมบํอพัก คสล.
ขนาด O  0.70*0.70 เมตร 
จํานวน 22 บอํและซํอมแซม
พื้นผิวคอนกรีต จาํนวน 28 
ตร.ม. พร๎อมพร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

248,000 - - -  ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มี
ระบบระบาย
น้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง 

กองชําง 

63 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
หมูํที่ 9 
บริเวณ เขต หมูํ 8 เช่ือมตํอที่นาย
ณรงค๑  อยูํศิริถึง บํอกุ๎ง นางเจียม 
สระทองชํวง  

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน ขนาด 
กว๎าง 4 เมตร ระยะทาง 180 
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

  250,000 - - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

64 โครงการซํอมแซมถนนลาดยาง
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที่ 9
บริเวณบ๎านนายอนันต๑ สระทองจีน 
ถึงบ๎านนายวรววุฒิ สระทองอยู ํ

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ซํอมแซมถนนถนนลาดยาง
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต ขนาด
กว๎าง 3 เมตร ระยะทาง   
พรอ๎มติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

- 300,000 - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

65 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที ่9 
บริเวณบ๎านนายสนั่น ริ้วทองชุํม ถึง
บ๎านนางสาววันเพ็ญ สระทอง
อินทร๑  

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑
ติกคอนกรีต ขนาดกวา๎ง 5 
เมตร ระยะทาง 300 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พร๎อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - - - 450,000 ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

66 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัลท๑ติกกรีต หมูํที ่9 
บริเวณบ๎านนายมนัส สารีวงค๑ ถึง 
บริเวณบ๎านนายอุทัย 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑
ติกคอนกรีต ขนาดกวา๎ง 4 
เมตร ระยะทาง 100 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พร๎อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - - - 180,000 ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 

2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   

67 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน
ภายในหมูบํ๎าน  หมูํที ่10 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
6,000 เมตรพร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

68 โครงการซํอมสร๎างถนนลาดยาง
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที่ 10 
บริเวณตํอจากจากถนนลาดยางเดิม
ถึงที่ดินนายรุํงโรจน๑  กิตติถาวร 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑
ติกคอนกรีต ขนาดกวา๎ง 5.00 
เมตร ระยะทาง 200 เมตร 
หนา 0.05 เมตร พร๎อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ 

419,000 - - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิตผล
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

69 โครงการติดตั้งประปาโซลาเซลล๑ 
หมูํที่ 10 
บริเวณบ๎านนายภัคพล พงศ๑พิริยะ
จิต 

เพื่อลดคําใช๎จํายคํา
น้ําประปาของประชาชน 

ติดต้ังแผงโซลาเซลล๑บริเวณบ๎า
นายภัคพล พงศ๑พิริยะจิต 
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

- - 200,000 - - ประชาชนร๎อย
ละ 80 
ประหยัด
คําใช๎จําย
น้ําประปา 

ลดภาระคําใช๎จําย
น้ําประปา 

กองชําง 

70 โครงการเจาะบํอบาดาลพร๎อมหอ
ถังไฟเบอร๑ หมูํที่ 10 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎
อุปโภค บริโภค อยําง
เพียงพอ 

เจาะบํอบาดาล ขนาดบํอ O 6 
นิ้ว ความลกึไมํน๎อยกวํา 100 
เมตร จํานวน 1 บํอ พร๎อม
ติดต้ังซัมเมริ์ท ไมํน๎อยกวํา 2 
แรงม๎า พร๎อมอุปกรณ๑ ปักเสา
ไฟฟูา ขนาด 5 นิว้*5นิว้*8
เมตร จํานวน 4 ต๎น พาด
สายไฟและพรอ๎มติดต้ังปูาย
ประสัมพันธ๑ 

- - 500,000 - - ร๎อยละ 80 
ของครัวเรือนมี
น้ําอุปโภค 
บริโภค 
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอ 

กองชําง 
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   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพท๑ที่คาดวํา
จะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

71 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
หมูํที่ 11 
บริเวณบ๎านนางสาวมณีเกษมมณี 
พึ่งนุสนธิ์ ถึง บ๎านนางสาวเตือนใจ 
พึ่งนุสนธิ์     

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนน คสล. ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 140 
เมตร   พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

336,000 - - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

72 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 
11  
บริเวณบ๎านนางดวงฤทัย ตันสงวน 
ถึง บริเวณบ๎านนางสุนันท๑ มีทรัพย๑
มั่น    

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนคสล. ขนาดกว๎าง 
3.00 เมตร ระยะทาง 50 
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

110,000 - - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

73 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.  
หมูํที่ 11  
บริเวณบ๎านนายธนัช สระหงส๑ทอง 
ถึง บ๎านนายวัทธิกร สระหงษ๑ทอง  

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนคสล. ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 75 
เมตร  พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

180,000 - - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

74 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
หมูํที่ 11 
บริเวณบ๎านนางกนิษฐา คล้ําสุข ถึง
ไร๎อ๎อย นายสมนึก เสือสด หมูํที่ 
11 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนคสล. ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 300 
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- 720,000 - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

75 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
หมูํที่ 11 
บริเวณบ๎านนางสาวลาํไย รอดเริง
รื่น ถึงบ๎านนายจวน ดอนไพปาน 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนคสล. ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 200 
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- 480,000 - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 
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2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   

76 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
หมูํที่ 11 
บริเวณบ๎านนางเจียน ทิมหอม ถึง
บ๎านนายสมศักดิ ์สงกรานต๑เสง่ียม 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนน คสล. ขนาดกว๎าง 
3.00 เมตร ระยะทาง 200 
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- 360,000 - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

77 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
หมูํที่ 11 
บริเวณบ๎าน รต.สุทิน เดชเฟื่อง ถึง 
บ๎าน รอ.มีชัย มีผิวหอม 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน ขนาด
กว๎าง 5.00 เมตร ระยะทาง 
700 เมตร พร๎อมปรับเกลีย่ 
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

- - - - 300,000- ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

78 โครงการวางทํอระบายน้ํา คสล.หมูํ
ที่ 12 
บริเวณตํอจากทํอระบายน้ําเดิมถึง
ถนนมาลัยแมน  

เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพใน
การระบายน้ํา 

วางทํอ คสล.ขนาด O 0.60* 
1.00 เมตร จํานวน 63 ทอํน 
พร๎อมบํอพกัสําเร็จรูป ขนาด  
0.70*0.70 เมตร จํานวน 2 
บํอ และทาํการซํอมแซมพื้นผิว
ถนนคอนกรีต จํานวน 120 
ตร.ม. พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

168,000 - - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มี
ระบบระบาย
น้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง 

กองชําง 

79 โครงการวางทํอระบายน้ําจากบ๎าน
นายทินกร ศรีทันดร ถึงบ๎านนาง
อัมพร เหมือนบางซ่ือ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพใน
การระบายน้ํา 

วางทํอ คสล. ขนาด 100 ซม. 
พร๎อมบํอพกั คสล.ขนาด O  
1.20*1.20 เมตร ระยะทาง 
800 เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มี
ระบบระบาย
น้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง 

กองชําง 

80 โครงการติดตั้งประปาโซลําเซลล๑ 
หมูํที่ 12 จํานวน 2 แหํง 
1.บริเวณบ๎านนางกิมเหรียญ 
เขมศิริธนารัตน๑ 
2.บริเวณที่นายรุํงโรจน๑ กิตติถาวร 

เพื่อลดคําใช๎จํายคํา
น้ําประปาของประชาชน 

ติดต้ังแผงโซลาเซลล๑ จํานวน  
2 แหํง พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - 250,000 - - ประชาชนร๎อย
ละ 80 
ประหยัด
คําใช๎จําย
น้ําประปา 

ลดภาระคําใช๎จําย
น้ําประปา 

กองชําง 

 

 
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

81 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที่ 12 
บริเวณ บ๎านนางสาวสุภาวดี โต๏ะ
บุรินทร๑ ถึง บ๎านนางจาํเนียร แจ๎ง
อิ่ม 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑
ติกคอนกรีต ขนาดกวา๎ง 5.00 
เมตร หนา 0.5 เมตร 
ระยะทาง 500 เมตร  พร๎อม
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

- - 350,000 350,000 350,000 ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

82 โครงการวางทํอเมนประปา  
หมูํที่ 12 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค
อยํางเพียงพอ 

วางทํอเมนประปา  
ขนาด 2 นิว้ จํานวน 500 
ทํอน 
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

- - - 150,000 - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มี
ระบบระบาย
น้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

เพื่อให๎ประชาชนมี
น้ําใช๎เพียงพอ
อุปโภค บริโภค 

กองชําง 

83 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
หมูํที่ 12 
บริเวณคันคลองหลังบ๎านนายธน
ยนต๑ สระทองหน ถึง แทงค๑น้ํา
บ๎านนางกิมเหรียญ เขมศิริธนา
รัตน๑ 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน ขนาด
กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร พร๎อมปรับเกลี่ย  
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

- - - 250,000 - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

84 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. 
หมูํที่ 12 
บริเวณบ๎านนายถนอม สระทองกู 
ถึงบ๎านนายประชุม รื่นนุสาร 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนน คสล. ขนาดกว๎าง  
4.00 เมตร ระยะทาง  400 
เมตร พร๎อมปรับเกลี่ย  
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

- - - 720,000 - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

85 โครงการกํอสร๎างถนนคสล. 
หมูํที่ 12 
บริเวณบ๎านนายบันเทิง ศรีเพ็ง 
ถึงบ๎านนายวิฑูรย๑ ศรีเพ็ง 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนน คสล. ขนาดกว๎าง  
4.00 เมตร ระยะทาง  300 
เมตร พร๎อมปรับเกลี่ย  
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

- - - 540,000 - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

86 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที ่12 
บริเวณบ๎านนายทินกร ศรีทันดร 
ถึงบ๎านนายขัน แสงจันทร๑ 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนน คสล. ขนาดกว๎าง  
4.00 เมตร ระยะทาง  500 
เมตร พร๎อมปรับเกลี่ย  
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

- - - 500,000 500,000 ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

87 โครงการเจาะบํอบาดาล หมูํที่ 12 
 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎
เพียงพอสําหรับอุปโภค 
บริโภค 

เจาะบํอบาดาล 2 แหํง 
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

- - - - 450,000 ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มี
ระบบระบาย
น้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง 

กองชําง 

88 โครงการวางทํอระบายน้ํา  คสล. 
พร๎อมบํอพกั หมูํที ่13 
บริเวณบ๎านนายไชยวัฒน๑ ออํน
สะอาด ถึง บ๎านนายขัน สระทอง
เอื้อ        

เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพใน
การระบายน้ํา 

วางทํอระบายน้ํา คสล. ขนาด 
O 1.00*1.00 เมตร พร๎อม
บํอพัก คสล.ขนาด O  
1.20*1.20 เมตร ระยะทาง 
800 เมตร พร๎อมพร๎อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มี
ระบบระบาย
น้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง 

กองชําง 

89 โครงการกํอสร๎างถนนลาด ยางแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที ่13 
บริเวณบํอนายเบีย้ว สระทองแปูน 
ถึง บ๎านนายชัยวัฒน๑ ยืนยง(คลอง
ชลประทาน) 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑
ติกคอนกรีต ขนาดกวา๎ง 5.00 
เมตร หนา 0.5 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร  
พร๎อมติดตั้งปูายประชาส๎มพันธ๑
โครงการ 

440,000 440,000 440,000 440,000 440,000 ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

90 โครงการวางทํอเมนประปา 
 หมูํที่ 13  บริเวณบา๎นโคกโก  

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค
อยํางเพียงพอ 

วางทํอเมนประปา  
ขนาด 2 นิว้ ระยะทาง 
3,500 เมตร 
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

- 450,000 - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มี
ระบบระบาย
น้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง 

กองชําง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

91 โครงการกํอสร๎างห๎องเก็บของ
บริเวณศาลาเอนกประสงค๑ 
หมูํที่ 14 

เพื่อใช๎เป็นสถานที่เก็บของ
ตํางๆของหมูํบ๎าน 

กํอสร๎างห๎องเก็บของ  
ขนาดกวา๎ง 10 เมตร  สูง 6 
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

250,000 - - -  ร๎อยละ 80 
ประชาชนได๎ใช๎
ประโยชน๑ 

ประชาชนมีพึงพอใจ
ที่มีห๎องเก็บของที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

92 โครงการวางทํอเมนประปา 
หมูํที่ 14 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ํา
สําหรับอุปโภค บริโภค
อยํางเพียงพอ 

วางทํอเมนประปา  
ขนาด 2 นิว้ ระยะทาง 
3,000 เมตร 
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

300,000 - - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มี
ระบบระบาย
น้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง 

กองชําง 

93 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที ่14 
บริเวณบ๎านนายประเสริฐ ทองดอน
ใหมํ ถึงบ๎านนายสังข๑ อบเชย 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑     
ติกคอนกรีต ขนาดกวา๎ง 4.00 
เมตรระยะทาง 300 เมตร  
หนา 0.05 เมตรพร๎อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- 660,000 - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

94 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที ่15 
บริเวณบ๎านนายสวุิสูตร เจียมรุํง
รัศมี ถึงบ๎านนางสาวจีน สระทอง
รัด เช่ือมตํอถนนทางแยกไปบ๎าน
นายเดียว สระทองแมว  

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑
ติก คอนกรีต ขนาดกว๎าง 
5.00 เมตร ระยะทาง 400 
เมตร หนา 0.05 เมตร พรอ๎ม
ลงหินคลุกพร๎อมปรับเกลี่ย  
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

1,100,000 - - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

95 โครงการวางทํอระบายน้ํา คสล. 
หมูํที่ 15  
บริเวณถนนเลียบเสาไฟฟูาแรงสูง
ถึงคลองระบายน้ําชลประทาน 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การระบายน้ํา 

วางทํอ คสล. ขนาด O 
0.60*1.00 เมตร จาํนวน 
214 ทํอน  พร๎อมบอํพัก
สําเร็จรูป ขนาด 0.70*0.70 
เมตร จํานวน 23 บํอ พร๎อม
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

351,000 - - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มี
ระบบระบาย
น้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง 

กองชําง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

96 โครงการซํอมแซมถนนลาดยางแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที ่15 
บริเวณถนนมาลัยแมนเลียบแนว
เสาไฟฟูาแรงสูงถึงทางแยกคลองดิน  

เพื่อให๎การสัญจรไปมาและการ
ขนสํงผลผลิตทางการเกษตร 
เป็นไปด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ซํอมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท๑ตกิ 
คอนกรีต ขนาดกว๎าง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 200 เมตร หนา 0.05 
เมตร พร๎อมลงหินคลุกพร๎อมปรับ
เกลี่ยพร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- 500,000 - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

97 โครงการเจาะบํอบาดาล พร๎อม
กํอสร๎างหอถังไฟเบอร๑ หมูํที ่15
บริเวณที่ดินสาธารณะของหมูํบา๎น  

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใชอ๎ุปโภค 
บริโภค อยํางเพียงพอ 

เจาะบํอบาดาล ขนาดบํอ O 6 นิ้ว 
ความลึกไมํน๎อยกวาํ 100 เมตร 
จํานวน 1 บอํ พร๎อมติดตั้งซัมเมริ์ท 
ไมํน๎อยกวาํ 2 แรงม๎า พร๎อม
อุปกรณ๑ ปักเสาไฟฟูา ขนาด 5 นิ้ว*
5นิ้ว*8เมตร จาํนวน 4 ต๎น พาด
สายไฟและพรอ๎มติดต้ังปูายประ
สัมพันธ๑โครงการ 

- - 500,000 - - ร๎อยละ 80 
ของครัวเรือนมี
น้ําอุปโภค 
บริโภค 
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอ 

กองชําง 

98 โครงการวางทํอระบายน้ํา คสล.หมูํที่ 
15 
บริเวณบ๎านนางเบญจา มนูเลิศ ถึง
ทางแยกบา๎นนายสร๎อย มหาโชติ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพในการ
ระบายน้าํ 

วางทํอ คสล. ขนาด 0.60*1.00 
เมตร พร๎อมบํอพัก คสล.ขนาด O  
0.90*0.90 เมตร พร๎อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - - - 260,00
0 

ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มี
ระบบระบาย
น้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง 

 

99 โครงการเจาะบํอบาดาลพร๎อมหอถัง
ไฟเบอร๑ หมูํที่ 16 
บริเวณวัดสระมงคล         

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใชอ๎ุปโภค 
บริโภค อยํางเพียงพอ 

เจาะบํอบาดาล ขนาดบํอ O 6 นิ้ว 
ความลึกไมํน๎อยกวาํ 100 เมตร 
จํานวน 1 บอํ พร๎อมติดตั้งซัมเมริ์ท 
ไมํน๎อยกวาํ 2 แรงม๎า พร๎อม
อุปกรณ๑ ปักเสาไฟฟูา ขนาด 5 นิ้ว*
5นิ้ว*8เมตร จาํนวน 4 ต๎น พาด
สายไฟและติดต้ังปูายประสัมพันธ๑
โครงการ 

- 500,000 - - - ร๎อยละ 80 
ของครัวเรือนมี
น้ําอุปโภค 
บริโภค 
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอ 

กองชําง 

             แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวํา หนํวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

จะได๎รับ รับผิดชอบ 

100 โครงการวางทํอระบายน้ํา คสล. 
หมูํที่ 16  
บริเวณวัดสระมงคล ถึงบ๎านนาย
พลอย สระทองอํอน    

เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ
ในการระบายน้ํา 

วางทํอ คสล. ขนาด 0.40*1.00 
เมตร จํานวน 1,200 ทํอน พร๎อมบอํ
พัก คสล.ขนาด O  0.80*0.80 
เมตร จํานวน 50 บํอ พร๎อมพร๎อม
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ 

370,000 370,000 370,000 370,000 370,000 ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มี
ระบบระบาย
น้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง 

กองชําง 

101 โครงการซํอมสร๎างถนน ลาดยางแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที ่16 
บริเวณบ๎านนายวน นายกองแหลํง ถึง 
บ๎านนางตุํน สระทองมอญ  

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก 
คอนกรีต ขนาดกว๎าง 5.00 เมตร
ระยะทาง 200 เมตร  หนา 0.05 
เมตร ไมํมีไหลํทาง พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - 550,000 - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

102 โครงการลงหินคลุกซํอมสร๎างถนน 
หมูํที่ 16  
บริเวณสะพานทําสะเดา ถึงหมูํที่ 6     

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 800 เมตร 
พร๎อมปรับเกลี่ย  
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

- - - 270,000 - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

103 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน 
หมูํที่ 16 
บริเวณคลองชลประทาน ถึงสะพาน
หมูํที่ 2   

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน ขนาดกว๎าง 
4.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร 
พร๎อมปรับเกลี่ย 
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

- - - 170,000 - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

104 โครงการปรับปรุงฐานหอถัง หมูํที่ 16 
บริเวณบ๎านนายธนกร  สระทองจันทร๑   

เพื่อความปลอดภัยใน
การใช๎หอถังประปา
หมูํบ๎าน 

ปรับปรุงฐานหอถัง ขนาด 5 นิว้ หนา 
1.5 นิ้ว ยาว 3.60 เมตร จํานวน 18 
ทํอน (ไม๎เน้ือแข็ง) 

- - - 20,000 - ร๎อยละ 80 
ของประชาชน
พึงพอใจในหอ
ถังที่ได๎
มาตรฐาน 

ประชาชนพึงพอใจ
ในระบบประปา
หมูํบ๎านที่ได๎
มาตรฐาน 

กองชําง 

 

 
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 
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105 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที ่17 
บริเวณตํอจากถนนลาดยางเดิมถึงบํอ
กุ๎งนายหนูแดง  สระทองมี  

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก 
คอนกรีต ขนาด กวา๎ง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 250 เมตร หนา 0.05 
เมตร ไมํมีไหลํทาง พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

414,000 - - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

106 โครงการวางทํอระบายน้ํา คสล.  
หมูํที่ 17 
บริเวณฝ่ังตรงข๎ามบ๎านนางสาย เมฆ
แย๎ม ถึงบา๎นนายคาน สระทองพิมพ๑          

เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ
ในการระบายน้ํา 

วางทํอระบายน้ํา คสล. ขนาด O 
0.40*1.00 เมตร จาํนวน 100 
ทํอน พร๎อมบอํพัก คสล.ขนาด  
  0.80*0.80 เมตร จํานวน 7 บํอ 
พร๎อมพร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- 150,000 - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มี
ระบบระบาย
น้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง 

กองชําง 

107 โครงการเจาะบํอบาดาลพร๎อม
ซัมเมิร๑ท หมูํที่ 18 
บริเวณบ๎านนายเพยีร ชาวนาเมือง        

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎
อุปโภค บริโภค อยําง
เพียงพอ 

เจาะบํอบาดาล ขนาด บอํ O 6 นิ้ว 
ความลึกไมํน๎อยกวาํ 100 เมตร 
จํานวน 1 บอํ พร๎อมติดตั้งซัมเมริ์ท 
ไมํน๎อยกวาํ 2 แรงม๎า พร๎อม
อุปกรณ๑ ปักเสาไฟฟูา ขนาด 5 นิ้ว*
5นิ้ว*8เมตร จาํนวน 4 ต๎น พาด
สายไฟและติดต้ังปูายประสัมพันธ๑
โครงการ 

300,000 300,000 - - - ร๎อยละ 80 
ของครัวเรือนมี
น้ําอุปโภค 
บริโภค 
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอ 

กองชําง 

108 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมูํบ๎าน 3 จุด หมูํที่ 18 
1.บริเวณบ๎านนายไพรัช หลวงศิลป์ 
2.บริเวณบ๎านนายวินัย อิ่มจันทร๑ 
3.บริเวณบ๎านนายสมเกยีรติ อิ่มจันทร๑ 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎
อุปโภค บริโภค อยําง
เพียงพอ 

ปรับปรุงระบบปาพร๎อมเปาุบํอให๎มี
ประสิทธิภาพ พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑ 

450,000 - - - - ร๎อยละ 80 
ของประชาชน
ในพื้นที่พึง
พอใจในระบบ
ประปาหมูํบา๎น 

ประชาชนพึงพอใจ
ในระบบประปา
หมูํบ๎าน 

กองชําง 

 

           

 

  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 
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2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   

109 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน
ภายในหมูบํ๎าน จํานวน 5 จุด 
หมูํที่ 18   
จุดที่ 1 บริเวณซอยตูก๎ดน้ําหมูํบา๎น 
จุดที่ 2 บริเวณซอยโรงอิฐ 
จุดที่ 3 บริเวณขา๎งคลอง
ชลประทาน (ฝั่งขวา) 
จุดที่ 4 บริเวณขา๎งคลอง
ชลประทาน (ฝั่งซ๎าย) 
จุดที่ 5 บริเวณทางแยก
ถนนลาดยางสายบ๎านโคกถึงบ๎าน
นายยันต๑ แปูนทอง 
 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน  
จุดที่ 1 ขนาดกวา๎ง 3.00 เมตร ยาว 
95 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 42.75 ลบ.ม. 
 จุดที่ 2 ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
175 เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 105 ลบ.ม. 
จุดที่ 3  ขนาดกว๎าง 4.00 เมตร ยาว 
900 เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 360 ลบ.ม.พร๎อมวางทํอ 
PVC ขนาด 12 นิว้ จํานวน 3 ทอํน 
จุดที่ 4 ขนาดกวา๎ง 3.50 เมตร ยาว 
300  เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 105 ลบ.ม. 
จุดที่ 5 ขนาดกวา๎ง 3.00 เมตร ยาว 
195  เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกไมํ
น๎อยกวํา 58.5 ลบ.ม. พร๎อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ๑ 

438,600 - - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

110 โครงการวางทํอระบายน้ํา คสล.  
หมูํที่ 18 
บริเวณบ๎านนายสมาน ไขํเกตุ 
เช่ือมตํอหมูํที่ 12 
 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพใน
การระบายน้ํา 

วางทํอระบายน้ํา คสล. ขนาด O 
0.60*1.00 เมตร จาํนวน 30 ทํอน 
พร๎อมบํอพกั คสล.ขนาด 0.80* 
0.80 เมตร จํานวน 10 บํอ พร๎อม
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- 400,000 400,000 - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มี
ระบบระบาย
น้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง 

กองชําง 

111 โครงการวางทํอระบายน้ํา คสล.หมูํ
ที่ 18 บริเวณบ๎านนางเล็ก พรมมิ  

เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพใน
การระบายน้ํา 

วางทํอระบายน้ํา คสล. ขนาด O 
1.00*1.00 เมตร จาํนวน 30 ทํอน 
พร๎อมบํอพกั คสล.ขนาด 
1.20*1.20 เมตร จํานวน 10 บอํ 
พร๎อมพร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

- - - 355,000 - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มี
ระบบระบาย
น้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง 

กองชําง 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

112 โครงการวางทํอระบายน้ํา คสล. 
หมูํที่ 19 

เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ
ในการระบายน้ํา 

วางทํอระบายน้ํา คสล. ขนาด O 
0.60*1.00 เมตร จาํนวน 30 ทํอน 

- - - 190,000 - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มี

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง 

กองชําง 
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บริเวณบ๎านางบุตรดา แก๎วจินดา ถึง
บ๎านนางมาลี แชํมชื่น   

พร๎อมบํอพกั คสล.ขนาด 0.80* 0.80 
เมตร จํานวน 8 บํอ พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

ระบบระบาย
น้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

113 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที ่19 
บริเวณบ๎านนายบุญ ทองดอนพุํม 
ถึงหัวคลอง ร๎านนายสุชาติ หุํน
พยนต๑ 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก 
คอนกรีต ขนาด กวา๎ง 3.00 เมตร 
ระยะทาง 300 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ไมํมีไหลํทาง พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑ 

300,000 - - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

114 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน  
หมูํที่ 19  
บริเวณบ๎านายพงศ๑พสิน จิตตวํองไว 
ถึงบ๎านนางจงอ๐า เซ่ียงหลิว  

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
แล ะการขนสํงผลผลิต
ทาง การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน  
ขนาด กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
300 เมตร พร๎อมปรับเกลีย่ พร๎อม
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - 200,000 - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

115 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน  
หมูํที่ 19 บริเวณบา๎น นางเพ็ญศรี 
จรัสวิกรัยกุล ถึง บา๎น นางสาว
อัจฉรา สขุกากิจ   

เพื่อให๎การสัญจรไปม
และ การขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน  
ขนาด กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
1,000 เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - - 340,000 - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

116 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน  
หมูํที่ 19 
บริเวณบ๎านนางบุญชู ดว๎งอุํน ถึง
บ๎านนางกรรภิรมย๑ สุขใส  

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน  
ขนาด กว๎าง 4.00 เมตร ระยะทาง 
1,500 เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - - - 500,000 ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

117 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที ่20 บริเวณ 
บ๎านนายช ูสระทองอินทร๑ ถึง
บริเวณที่ดินนางสาวพรทิพย๑ สุข
เจริญ         

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก 
คอนกรีต ขนาด กวา๎ง 4.00 เมตร
ระยะทาง 400 เมตร หนา 0.05 เมตร 
ไมํมีไหลํทาง พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

440,000 440,000 - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

 

 

   แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ หนํวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) ได๎รับ รับผิดชอบ 
2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

   

118 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑
ติกคอนกรีต หมูํที่ 20 
บริเวณบ๎านนายเนตร สรวยล้ํา ถึง
บริเวณบ๎านนางยุพา สามงามยา  

เพื่อให๎การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตร เป็นไปด๎วยความ
สะดวกและรวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติก 
คอนกรีต ขนาด กวา๎ง 4.00 เมตร
ระยะทาง 180 เมตร หนา 0.05 
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

396,000 - - - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

119 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑
ติกคอนกรีต หมูํที่ 20 
บริเวณบ๎านางสุญาณี วิรุฬภูต ิถึง 
บริเวณบ๎านางสุคนธ๑ เอี่ยมสะอาด            

เพื่อให๎การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตร เป็นไปด๎วยความ
สะดวกและรวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ 
ติกคอนกรีต กว๎าง 3.50 เมตร
ระยะทาง 150 เมตร หนา 0.05 
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - 290,000 - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

120 โครงการซํอมสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที ่20บริเวณ บา๎น
นายเอกอนันต๑ จรัสวกิรัยกุล ถึง บริเวณ
บ๎านนายเสถยีร เสถียรวงศ๑นุษา   

เพื่อให๎การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตร เป็นไปด๎วยความ
สะดวกและรวดเร็ว 

ซํอมสร๎างถนน ลาดยางแอสฟัลท๑ 
ติกคอนกรีต ขนาด กว๎าง  4.00 
เมตร ระยะทาง 180 เมตร หนา 
0.05 เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - - 300,000 - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

121 โครงการซํอมสร๎างถนนลาดยางแอส
ฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที ่20 
บริเวณศาลาอเนกประสงค๑ หมูํที่ 20 
ถึง บริเวณบ๎านนายอเนก สระทองขาว   

เพื่อให๎การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตร เป็นไปด๎วยความ
สะดวกและรวดเร็ว 

ซํอมสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑      
ติกคอนกรีต ขนาด กว๎าง  4.00 
เมตร ระยะทาง  300 เมตร พร๎อม
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - - - 492,00
0 

ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

122 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน  
หมูํที่ 21 
บริเวณบ๎านนายพนม เอกทอง ถึงบ๎าน
นายสุรัตน๑ เกิดเพิ่ม  

เพื่อให๎การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตร เป็นไปด๎วยความ
สะดวกและรวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน ขนาด 
กว๎าง  3.00 เมตร ระยะทาง  
150 เมตร พร๎อมปรับเกลีย่  

- 50,000 - - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิตการ 
เกษตร เป็นไปด๎วย
ความสะดวก รวดเร็ว 

กองชําง 

123 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน  
หมูํที่ 21 
บริเวณบ๎านนางเล็ก สร๎อยสุมาลี ถึง 
บ๎านนายพนม เอกทอง 

เพื่อให๎การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตร เป็นไปด๎วยความ
สะดวกและรวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน ขนาด
กว๎าง  3.00 เมตร ระยะทาง  
150 เมตร พร๎อมปรับเกลีย่  

- 50,000 - - - ครัวเรือนร๎อยละ 
80 มีถนนที่ได๎
มาตรฐาน 

การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

          
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

124 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน  
หมูํที่ 21 
บริเวณบ๎านนางสมบูรณ๑ สระทองคาน 
ถึงถนนสายหนองมะเกลอื-หนองฟัก   

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน ขนาด
กว๎าง  4.00 เมตรระยะทาง  430 
เมตร 

- 50,000 - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

125 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 21 
บริเวณบ๎านนายสมนกึ เช้ือวงศ๑สกุล ถึง 
บ๎านนายบุญทัน บางวงศ๑  

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนน คสล. ขนาดกว๎าง  
3.50 เมตร ระยะทาง  30 เมตร 

60,000 - - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

126 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 21  
บริเวณถนนลาดยางสายบ๎านโคก ถึง
บ๎านนางเล็ก สร๎อยสุมาล ี

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนน คสล. ขนาด กวา๎ง  
4.00 เมตร ระยะทาง  120 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

327,000 - - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

127 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 21 
บริเวณตํอจากของเดิมถึงที่ดินนาย  
ศักดิ์ดา เครือวัลย๑  

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนน คสล. ขนาด กวา๎ง  
3.00 เมตรระยะทาง  65 เมตร 
หนา 0.15 เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

133,000 - - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

128 โครงการวางทํอเมนประปา หมูํที่ 21 
บริเวณบ๎านนางสาวจําป ีคําภ ีถึง คลอง
ชลประทาน  

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎
เพียงพอสําหรับอุปโภค 
บริโภค 

วางทํอPVC ขนาด 3 นิว้ ยาว 500 
เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - - 200,000 - ครัวเรือนร๎อย 
80 มีน้ําใช๎
เพียงพอ
สําหรับอุปโภค 
บริโภค 

ประชานมีน้ําใช๎
เพียงพออุปโภค 
บริโภค 

กองชําง 

 

 

             แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

129 โค โครงการวางทํอเมนประปา หมูํที ่21 
    บริเวณบ๎านนายพนม เอกทอง ถึงบ๎าน

นางเล็ก สร๎อยมาล ี  

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎
เพียงพอสําหรับอุปโภค 
บริโภค 

วางทํอเมนประปา  ขนาด 2 นิ้ว 
ยาว 300 เมตร พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - - 200,000 - ครัวเรือนร๎อย 
80 มีน้ําใช๎
เพียงพอ
สําหรับอุปโภค 
บริโภค 

ประชานมีน้ําใช๎
เพียงพออุปโภค 
บริโภค 

กองชําง 

130 โครงการเจาะบํอบาดาลพร๎อมหอถังไฟ
เบอร๑ หมูํที่ 21 
บริเวณบ๎านนางสุนันท๑ รื่นนุสาร 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎
อุปโภค บริโภค อยําง
เพียงพอ 

เจาะบํอบาดาล ขนาดบํอ O 6 นิ้ว 
ความลึกไมํน๎อยกวาํ 100 เมตร 
จํานวน 1 บอํ พร๎อมติดตั้งซัมเมริ์ท 
ไมํน๎อยกวาํ 2 แรงม๎า พร๎อม
อุปกรณ๑ ปักเสาไฟฟูา ขนาด 5 นิ้ว*
5นิ้ว*8เมตร จาํนวน 4 ต๎น พาด
สายไฟและติดต้ังปูายประสัมพันธ๑
โครงการ 

- - - - 300,000 ร๎อยละ 80 
ของครัวเรือนมี
น้ําอุปโภค 
บริโภค 
เพียงพอ 

ประชาชนมีน้ําใช๎
อุปโภค บริโภค 
เพียงพอ 

กองชําง 

131 โครงการวางทํอระบายน้ํา  คสล.  
หมูํที่ 22 
บริเวณหลังหมูํบ๎าน  

เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ
ในการระบายน้ํา 

วางทํอระบายน้ํา คสล. ขนาด  O 
0.80*0.80 เมตร ระยะทาง 800 
เมตร จํานวน 100 ทํอน พร๎อมบอํ
พัก  ขนาด 1.00*1.00 เมตร
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มี
ระบบระบาย
น้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง 

กองชําง 

132 โครงการวางทํอระบายน้ํา คสล.  
หมูํที่ 22  
บริเวณบ๎านนายมงคล สระทองล๎วน ถึง
บ๎านนายถิน สระทองอั๋น หมูํที่ 22 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การระบายน้ํา 

วางทํอระบายน้ํา คสล. ขนาด O   
0.40*1.00  เมตร จํานวน 30 
ทํอน พร๎อมบอํพัก คสล.ขนาด O  
0.60*0.60 เมตร จํานวน 100 
ทํอน ระยะทาง 100      พร๎อม
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - - 200,000 - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มี
ระบบระบาย
น้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง 

กองชําง 

 

 

             แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

133 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑
ติกคอนกรีต หมูํที่ 22 
บริเวณบ๎านนายนอ๎ม สระทองซัง ถึงสุด
ถนนทางหลวง 

เพื่อให๎การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตร เป็นไปด๎วยความ
สะดวกและรวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติ
กคอนกรีต ขนาดกวา๎ง  3.50 
เมตรระยะทาง  700 เมตร มีไหลํ
ทาง พร๎อมลงหินคลุก พร๎อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ 

400,000 400,000 400,000 - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

134 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑
ติกคอนกรีต หมูํที่ 22 
บริเวณลํารางหนองอ๎อ ถึงบํอนายขาว 
สิมมา (ฝั่งซ๎าย)  

เพื่อให๎การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตร เป็นไปด๎วยความ
สะดวกและรวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติ
กคอนกรีต กว๎าง  4.00 เมตร 
ระยะทาง  700 เมตร พรอ๎มลงหิน
คลุกบริเวณไหลํทางพร๎อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ 

320,000 320,000 320,000 320,000 320,000 ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

135 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑
ติกคอนกรีต หมูํที่ 22 
บริเวณลํารางหนองอ๎อ ถึงเขตติดตํอ  
หมูํที่ 3 (ฝั่งขวา)  

เพื่อให๎การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตร เป็นไปด๎วยความ
สะดวกและรวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติ
กคอนกรีต กว๎าง  4.00 เมตร
ระยะทาง  800 เมตร พรอ๎มลงหิน
คลุกพร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

136 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน  
หมูํที่ 22 
บริเวณแยกทางหลวงชนบท ถึงบํอนาย
วิเชียร สระทองรอด  

เพื่อให๎การสัญจรไปมาและ
การขนสํงผลผลิตทางการ
เกษตร เป็นไปด๎วยความ
สะดวกและรวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน ขนาด
กว๎าง  6.00 เมตร ระยะทาง 800 
เมตร พร๎อมปรับเกลี่ยพร๎อมติดตั้ง
ปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - - - 200,000 ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

 

 

 

 
 

            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
137 โครงการกํอสร๎างถนน คสล.หมูํที่ 23 

 บริเวณบ๎านนายวัลลภ สร๎อยสุมาลี 
ถึง บ๎านนายณรงค๑ สร๎อยสุมาลี    

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนน คสล. ขนาด กวา๎ง  
4.00 เมตร ระยะทาง  200 เมตร  
มีไหลํทาง พร๎อมลงหินคลุก พร๎อม
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ 

200,000 - - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํง
ผลิตการเกษตร 
เป็นไปด๎วย
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

138 โครงการวางทํอระบายน้ํา คสล.หมูํที่ 
23 
บริเวณบ๎านนายเอกชัย รื่นนุสาร    

เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพ
ในการระบายน้ํา 

วางทํอ คสล. ขนาด 0.60 ซม. 
จํานวน 30 ทํอน พร๎อมบอํพัก คสล.
ขนาด O  0.80*0.80 เมตร จํานวน 
100 ทํอน พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - 60,000 - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มี
ระบบระบาย
น้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ําทวํม
ขังพื้นที่ลด
น๎อยลง 

กองชําง 

139 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน หมูํ
ที่ 23 
บริเวณบ๎านนายสมขาย ปานศรีแก๎ว
ถึงซอยบ๎านนายนาวิน วัดนอ๎ย  

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน ขนาดกว๎าง  
5.00 เมตรระยะทาง 200 เมตร 
พร๎อมปรับเกลี่ย พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - - 200,000 - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํง
ผลิตการเกษตร 
เป็นไปด๎วย
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

140 โครงการกํอสร๎างถนน คสล. หมูํที่ 23 
บริเวณบ๎านนางบุญโสม แสงวิเชียร  

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนน คสล. กว๎าง  4 เมตร
ระยะทาง  200 เมตร พรอ๎มติดต้ัง
ปูายประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - - - 300,000 ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํง
ผลิตการเกษตร 
เป็นไปด๎วย
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

141 โครงการกํอสร๎างประตูน้ําคลอง 2 
ซ๎าย  (หมูํที่ 11) หมูํที่ 23 
 

เพื่อให๎ประชาชนมีน้ําใช๎
อุปโภค บริโภค อยําง
เพียงพอและเพื่อใช๎
สําหรับการเกษตร 

กํอสร๎างประตูน้ํา  1 แหํง 
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

- - - - 100,000 ร๎อยละ 80
ประชาชนมีน้ํา
ใช๎อุปโภค 
บริโภคเพียงพอ 

ประชาชนมีน้ํา
ใช๎เพียงพอและ
ลดการน้ําทํวม
ขังพื้นที่ 

กองชําง 

 

 
            แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและทีม่า ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 2567 2568 2569 2570 
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(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) 
142 โครงการซํอมสร๎างถนนลาดยาง

แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที่ 24 
บริเวณศาลาเอนกประสงค๑ หมูํที่ 
24 ถึง หน๎าบ๎าน นายอุดม สระ
ทองมี            

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑
ติกคอนกรีต ขนาด กว๎าง  
4.00 เมตร ระยะทาง 800 
เมตร พร๎อมปรับเกลี่ย พร๎อม
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

350,000 350,000 350,000 350,000 350,000 ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

143 โครงการลงหินคลุกซํอมแซมถนน    
หมูํที่ 24  
บริเวณภายในหมูบํ๎าน 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

ลงหินคลุกซํอมแซมถนน ขนาด
กว๎าง  4.00 เมตร ระยะทาง 
2,000 เมตร พร๎อมปรับเกลี่ย 
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

350,000 350,000 - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

144 โครงการวางทํอระบายน้ํา คสล.  
หมูํที่ 24 
บริเวณทางเข๎าบํอ นางสาวนงค๑
นุช วงษ๑จําปา ถึงทางเข๎าบํอนาย
เนียม จันทร๑มา(ทางขา๎มคลอง)  

เพื่อเพิ่มประสิทธิ ภาพใน
การระบายน้ํา 

วางทํอระบายน้ํา คสล. ขนาด 
1.00*1.00 เมตร จาํนวน 
15 ทํอน พร๎อมบํอพกั คสล.
ขนาด O  1.20*1.20 เมตร 
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑
โครงการ 

- 150,000 - - - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มี
ระบบระบาย
น้ําที่มี
ประสิทธิภาพ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง 

กองชําง 

145 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต หมูํที่ 24  
บริเวณบํอนางกุล สระทองยอด 
ถึงบํอนายเนียม จันทร๑มา   

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑
ติกคอนกรีต กว๎าง  6.00 
เมตร ระยะทาง  300 เมตร 
ไมํมีไหลํทา พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑โครงการ 

- - - 660,000 - ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

146 โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติ
กคอนกรีต หมูํที ่24 
บริเวณบ๎านนายอุดม สระทองมี 
ถึง บ๎านนางทองดี   สระทองเคน 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลผลิต
ทางการเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวกและ
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยางแอสฟัลท๑
ติกคอนกรีต กว๎าง  4.00 
เมตร ระยะทาง  300 เมตร 
ไมํมีไหลํทาง  พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑ โครงการ 

- - - - 500,000 ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มีถนน
ที่ได๎มาตรฐาน 

การสัญจรไปมา
และการขนสํงผลิต
การเกษตร เป็นไป
ด๎วยความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

รวม 16,757,000 17,680,000 14,870,000 16,495,000 16,698,000    
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แผนงานเคหะและชมุชน 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพท๑ที่คาด
วําจะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการขยายเขตไฟฟูา(หมูํที ่1-หมูํ
ที่ 24) 

เพื่อให๎ประชาชนมีไฟฟาู
ใช๎ครอบครัวทั่วทุกพื้นที ่

ขยายเขตไฟฟูาทั่วทั้งตําบลสระสี่
มุม 

400,000 400,000 400,000 400,000 400,000 ร๎อยละ90 
ประชาชนมี
ไฟฟูาใช๎ทุก
ครัวเรือน 
 
 
 
 

ประชาชนมีไฟฟูา
ใช๎ทุกครัวเรือน 

กองชําง 

รวม 400,000 400,000 400,000 400,000 400,000    
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   
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องค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม 
 
 ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  พัฒนานครปฐมให๎เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน๎นด๎านการขนสํง (Transport), เมืองหลวงแหํงอาหารและการทํองเท่ียว (Food Metropolis)     
                              และเมืองแหํงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู๎สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
 ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๒  สร๎างความแขง็แกรํงระดับพื้นที่ให๎สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร๎างความสุขให๎กับประชาชนในทุกระดับ 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3.  การพัฒนาด๎านสังคม 
       ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านสังคม 

          4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุทาง
ถนนในชํวงเทศกาลวัน
สําคัญ 

จัดกิจกรรมจาํนวน 2 ครั้ง  
1.วันขึ้นปีใหมํ                
2.วันสงกรานต๑           
 โดยดําเนินการ ดังนี้       
 1.จัดทําปูายรณรงค๑อุบัติเหตุ
ทางถนน จํานวน 7 ปูาย 
ขนาด 3*6 เมตร 
2.ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเพื่อ
ปูองกันอุบัติเหตุจากจราจร
ทางถนน จํานวน 1 จุด                          
3.ติดตั้งไฟสํองสวํางบริเวณจุด
ตรวจ 

70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 การเกิดอุบัติเหตุ
ลดลง 

อัตราการเกิด
อุบัติเหตุทางถนนใน
พื้นที่ชํวงเทศกาล
ลดลง 

สํานักปลัด 

2 โครงการจัดหาชุดดับเพลิง/ชุด
ผจญเพลิง 

เพื่อใช๎ปฏิบัติในการปอูงกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

1.จัดซ้ือชุดดับเพลิง  จํานวน 
6 ชุด                 
2.จัดซ้ืออุปกรณ๑ที่ใช๎ในการ
ปฏิบัติงาน 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 จํานวนชุดดับเพลิง/
ชุดผจญเพลิง 

มีชุดปฏิบัติหน๎าที่ใน
การปูองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

สํานักปลัด 

3 โครงการฝึกอบรมและทบทวน   
อปพร. 

เพื่อฝึกอบรมทบทวนให๎มี
ความพร๎อมในการ
ปฏิบัติงาน 

1.ฝึกอบรมทบทวนสมาชกิ 
อปพร. จํานวน 14 คน   
2.สมาชิก อป.พร.เข๎ารํวม
อบรมกับหนวํยงานอื่น 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ความพร๎อมในการ
ปฏิบัติงาน 

สมาชิก อพปร.มี
ความพร๎อมในการ
ปฏิบัติงาน
ตลอดเวลา 

สํานักปลัด 

 
4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

4 จัดหาวัสดุอปุกรณ๑/เครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการปูองกันบรรเทาสา
ธารณภัย 

เพื่อให๎มีวัสดุอุปกรณ๑/
ครุภัณฑ๑/เครื่องมือเครื่องใช๎ใน
การปูองกันบรรเทาสาธารณ
ภัยเพียงพอ และสามารถ
ชํวยเหลือประชาชนได๎
ทันทํวงที 

ดําเนินการจัดหา              1.
อุปกรณ๑กู๎ชีพ                2.วัสดุ
ไฟฟูาและวิทย ุ

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ความพร๎อมในการ
ปฏิบัติงาน 

มีวัสดุอุปกรณ๑/
ครุภัณฑ๑/เครื่องมือ
เครื่องใช๎ในการปูองกัน
บรรเทาสาธารณภยั
เพียงพอ และสามารถ
ชํวยเหลือประชาชนได๎
ทันทํวงที 

สํานักปลัด 

5 โครงการปูองกันและบรรเทาความ
เดือดร๎อนที่เกิดจากสาธารณภยั 

เพื่อปูองกันบรรเทาสาธารณ
ภัยและชวํยเหลอืผู๎ประสบภยั 

ให๎ความชํวยเหลือเพื่อบรรเทา
ความเดือนร๎อนของประชาชน
กรณีภัยพิบัตหิรือสาธารณภัยตาํง 
ๆ 

300,000 300,000 300,000 300,000 300,000 ร๎อยละ 100 ของ
ความสําเร็จของ
โครงการ 

ผู๎ประสบภัยตาํบลสระ
สี่มุมได๎รับความ
ชํวยเหลืออยํางทัน
เหตุการณ๑ 

สํานักปลัด 

6 โครงการฝึกอบรมทบทวนชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภยัพิบัติประจํา
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

1.เพื่อเสริมสร๎างศักยภาพ 
และความเข๎มแข็งให๎แก ํ
อบต.ให๎มีบุคคลากรที่ 
สามารถชํวยเหลือเจ๎า 
พนักงานในการบรรเทา 
สาธารณภยัได๎อยํางม ี
ประสิทธิภาพ 
2.เพื่อสํงเสริมความรู๎ด๎าน 
การจัดการสาธารณภัย 
เบื้องต๎น ระบบบัญชาการ 
เหตุการณ๑พื้นที่ 
3.การควบคุมสั่งการการ 
บริหารจัดการสาธารณภยั 
ในพื้นที่เกิดเหตุมีรูปแบบ 
 

จิตอาสาภัยพบิัติขององค๑การ 
บริหารสํวนตําบลสระสี่มุม 
จํานวน 50 คน 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนจิตอาสาภัย 
พิบัติ จํานวนไมํน๎อย 
กวํา ร๎อยละ 80 
ของเปูาหมาย 

1.ผู๎เข๎ารับการอบรม 
สามารถปฏบิัติหน๎าที่
ชํวยเหลือเจา๎พนักงาน 
ในการปูองกันและ 
บรรเทาสาธารณภยั 
ในพื้นที่เกิดเหตุได๎ 
อยํางถูกตอ๎งรวดเร็ว 
เป็นระบบ และม ี
มาตรฐานเดียวกัน 
2.ผู๎เข๎ารับการฝึก 
อบรมสามารถให๎การ
สนับสนุนการ 
ปฏิบัติงานของกอง 
อํานวยการปอูงกัน 

สํานักปลัด 

 

 

    แผนงารักษาความสงบภายใน  
 
ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ หนํวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

ได๎รับ รับผิดชอบ 

7 โครงการติดตั้งกล๎องโทรทัศน๑
วงจรปิดภายในหมูํบ๎าน หมูํที่ 1 

เพื่อเฝูาระวังภัยและความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพย๑สิน
ของประชาชน 

1.ติดตั้งกล๎องวงจรปิดชนิด
เครือขําย แบบมุมมองคงที่ 
2.อุปกรณ๑บันทึกภาพผําน
เครือขําย แบบ 8 ชํอง จาํนวน 
1 ตัว 
3.อุปกรณ๑ดัดแปลงสัญญาณแสง 
media converter  จาํนวน 1 
ตัว 
4.จอภาพ ขนาด 20 นิ้ว hdmi 
จํานวน 1 จอ 
5.safty breaker จํานวน 1 ตัว 

100,000 - - - - ประชาชนร๎อยละ 80 
มีความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน  

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิต
และทรัพย๑สิน 

กองชําง 

8 โครงการขยายเสียงตามสาย 
จํานวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวณ
บ๎านนายจอม สระทองจันทร๑ จุด
ที่ 2 บริเวณบ๎านนายสมยศ สระ
ทองเปลี่ยน 

เพื่อให๎ประชาขนได๎รับข๎อมูล
ขําวสารของทางราชการได๎
อยํางถูกตอ๎งและรวดเร็ว 

ติดต้ังเสียงตามสาย จํานวน 2 
จุด 

 -  -  - 150,000  - ร๎อยละของประชาชน
ที่ได๎รับข๎อมูลชองทา
งกราชการ 

ประชาชนได๎รับ
ข๎อมูลขําวสารของ
ทางราชการถูกตอ๎ง
และรวดเร็ว 

กองชําง 

9 โครงการสัญญาณไฟกระพริบ 
จํานวน 3 จุด 
1.หน๎าบ๎านนายวน นายกอง
แหลํง 
2.ทางเข๎าบ๎านนายพลอย สระ
ทองอํอน 
3.บริเวณศาลเจ๎าปูุทองคํา หมูํที่ 
16 

เพื่อความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย๑สินของประชาชน 

ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ 
จํานวน 
 3 จุด 

- - - - 70,000 ประชาชนร๎อยละ 80 
มีความปลอดภยัใน
การสัญจร 

ประขาขนได๎รับ
ความปลอดภยัใน
ชีวิตและทรัพย๑สิน 

กองชําง 

        
 

 

 

 

   แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ หนํวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

ได๎รับ รับผิดชอบ 

10 โครงการซํอมแซมเสียงตามสายประจาํ
หมูํบ๎าน หมูํที่ 12 
บริเวณบ๎าน นายขัน แสงจันทร๑ ถึง 
บริเวณบ๎านนางสาวศรีลา ผาพรหมมา 
หมูํที่ 12 

เพื่อเฝูาระวังภัยและความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพย๑สิน
ของประชาชน 

ซํอมแซมเสียงตามสาย
ประจําหมูํบา๎นทุกจุด พร๎อม
วัสดุอุปกรณ๑ติดต้ังครบชุด 
พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑ 

  - - - - 150,000 ประชาชนร๎อย
ละ 80 มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย๑สิน  

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย๑สิน 

กองชําง 

11 โครงการติดตั้งกล๎องโทรทัศน๑วงจรปิด 
หมูํที่ 18 จํานวน 3 จุด 
   1.บริเวณต๎ูน้ําดื่ม 
   2.บริเวณแยกคลองชลประทาน 
   3.บริเวณศาลาทางเข๎าหมูํบา๎น 

เพื่อเฝูาระวังภัยและความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพย๑สิน
ของประชาชน 

 1.ติดตั้งกล๎องวงจรปิดชนิด
เครือขําย แบบมุมมองคงที่ 
2.อุปกรณ๑บันทึกภาพผําน
เครือขําย แบบ 8 ชํอง 
จํานวน 1 ตัว 
3.อุปกรณ๑ดัดแปลงสัญญาณ
แสง media converter  
จํานวน 1 ตัว 
4.จอภาพ ขนาด 20 นิ้ว 
hdmi จาํนวน 1 จอ 
5.safty breaker จํานวน 1 
ตัวพร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑ 

- - - - 200,000 ประชาชนร๎อย
ละ 80 มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย๑สิน  

ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชวีิตและ
ทรัพย๑สิน 

กองชําง 

12 โครงการอุดหนุนศูนย๑ปฏบิัติการรํวมใน
การชํวยเหลือประชาชนขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นระดับอําเภอ 

เพื่อใหเ๎ป็นศูนย๑กลางในการ
ประสานงานขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต
อําเภอกําแพงแสน ในการ
แก๎ไขปัญหา อุปสรรคใน
ขณะที่เกิดสาธารณภยัตําง ๆ 

อุดหนุนศูนย๑ปฏบิัติการรํวม
ในการชํวยเหลอืประชาชน
ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นระดับอําเภอ 

15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 ประชาชน
โดยทั่วไป
สามารถเข๎าถึง
ข๎อมูล 

ประชาชนในเขตพื้นที่
อําเภอกําแพงแสนมี
ชํองทางขอรับบริการ
จากองค๑กรปกครอง 
สํวนท๎องถิ่น  

สํานักปลัด 

   
 

 

 

 

    แผนงานรกัษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวํา หนํวยงาน
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(ผลผลิตของโครงการ) 2566 
(บาท) 

2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

จะได๎รับ รับผิดชอบ 

13 โครงการติดตั้งกล๎องโทรทัศน๑
วงจรปิด หมูํที่ 12 จาํนวน 4 
จุด 
 

เพื่อเฝูาระวังภัยและความ
มั่นคงในชีวิตและทรัพย๑สิน
ของประชาชน 

 1.ติดตั้งกล๎องวงจรปิดชนิด
เครือขําย แบบมุมมองคงที่ 
2.อุปกรณ๑บันทึกภาพผํานเครือขําย 
แบบ 8 ชํอง จาํนวน 1 ตัว 
3.อุปกรณ๑ดัดแปลงสัญญาณแสง 
media converter  จาํนวน 1 ตัว 
4.จอภาพ ขนาด 20 นิ้ว hdmi 
จํานวน 1 จอ 
5.safty breaker จํานวน 1 ตัว 
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑ 

- - - 100,000 - ประชาชนร๎อย
ละ 80 มีความ
ปลอดภัยใน
ชีวิตและ
ทรัพย๑สิน  

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย๑สิน 

กองชําง 

14 ติดต้ัง/ปรับปรุงสัญญาณไฟ
จราจร 

เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจรไป
มา 

ติดต้ัง/ปรับปรุงสัญญาณไฟจราจร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของ
ประชาชน
เดินทางด๎วย
ความปลอดภยั 

ประชาชนมี
ความปลอดภยั
ในชีวิตและ
ทรัพย๑สิน 

กองชําง 

15 ปูายเครื่องหมายบังคับจราจร เพื่อให๎ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในการสัญจรไป
มา 

ปรับปรุงเครื่องหมายบังคับจราจร 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของ
ประชาชนที่
เดินทาง
ปลอดภัย 

ประชาชนใน
ตําบลได๎รับ
ความปลอดภยั
จากการติดตั้ง
เครื่องหมาย
บังคับจราจร 

กองชําง 

                                                รวม 1,380,000 1,280,000 1,280,000 1,530,000 1,700,000    

 

 

 

 

4.2 แผนงานงบกลาง 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการชํวยเหลือผู๎ประสบ        
สาธารณภยัในกรณีมีความจาํเป็น
หรือบรรเทาความเดือดร๎อนใน
ตําบลสระสี่มุม (เงินสํารองจําย) 

เพื่อบรรเทาความเดือดร๎อน
ของประชาชนในด๎านสาธารณ
ภัยในตําบล 

ประชาชนตําบลสระสี่มุม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 ร๎อยละการแก๎ไข
ปัญหาด๎านสาธารณ
ภัย 

บรรบรรเทาความ
เดือดร๎อนของ
ประชาชนในด๎านสา
ธารณภัยในตําบลสระ
สี่มุม 
 
 
 
 
 

สํานักปลัด 

รวม 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการอุดหนุนงบประมาณ
สําหรับการดําเนินงานตามแนว
โครงการพระราชดําริด๎าน
สาธารณสุขให๎กับกรรมการหมูบํ๎าน 
หมูํที่ 1-24 

เพื่อตอบสนองการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข 

อุดหนุนคณะกรรมการหมูํบา๎น
หมูํที่ 1-24 หมูํละ 20,000 
บาท 

480,000 480,000 480,000 480,000 480,000 จํานวนโครงการที่
ดําเนินการ 

ประชาชนมีสุขภาพดี
ขึ้น 

สํานักปลัด 

2 คําสํารวจข๎อมูลสัตว๑และขึ้น
ทะเบียนสัตว๑ 

เพื่อตอบสนองการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข 

ดําเนินการสํารวจสุนขัและแมว
ในพื้นที่ตําบลสระสี่มุม 

25,000 25,000 25,000 25,000 25,000 จํานวนขอ๎มูลสัตว๑ที่
ขึ้นทะเบียน 

สามารถควบคุมการ
แพรํระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ๎า 

สํานักปลัด 

3 โครงการสัตว๑ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ๎า  

เพื่อตอบสนองการดําเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชดําริด๎านสาธารณสุข 

ดําเนินการจักหาวัคซีนสุนัข/แมว 110,000 110,000 110,000 110,000 110,000 ร๎อยละ 100 ของ
สุนัข แมว ภายใน
เขตพื้นที่ได๎ฉีด
วัคซีนพิษสุนัขบ๎า 

ประชาชนปลอดภยั
จากโรคพิษสุนัขบ๎า 

สํานักปลัด 

4 โครงการควบคุมและปูองกัน
โรคติดตํอ โรคอุบัติใหมํ และโรค
อุบัติซํ้า 

เพื่อปูองกันการแพรํระบาด
ของโรคอุบัติใหมํและอุบัติซํ้า
ให๎กับประชาชนในพื้นที ่

ปูองกัน/ควบคุมโรคติดตํอ โรค
อุบัติใหมํ และโรคอุบัติซํ้า ให๎กบั
ประชาชนในพื้นที ่

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 ประชาชนมีสุขภาพ
ที่ดีปราศจากรคติด
ตํอ ร๎อยละ 80 
และการแพรํระบาด
ของโรคลดลง 

สามารถควบคุมการ
แพรํระบาดของโรค 

สํานักปลัด 

5 โครงการควบคุมและปูองกันการ
แพรํระบาดของโรคไข๎เลือดออก 

เพื่อควบคุมและปูองกันการ
ระบาดของโรคไข๎เลือดออก 

จัดซื้อทรายอะเบท และน้าํยาฉีด
พํนหมอกควัน เพื่อกําจัดยุงลาย 

180,000 180,000 180,000 180,000 180,000 ร๎อยละจํานวน
ผู๎ปุวยโรค
ไข๎เลือดออกลดลง 

จํานวนผู๎ปวุยโรค
ไข๎เลือดออกลดลง 

สํานักปลัด 

6 โครงการตรวจคัดกรองปัญหา
สายตาและการปอูงกันภาวะ
ผิดปกติของการมองเห็น 

เพื่อตรวจคัดกรองและ 
ปูองกันภาวะผิดปกติของการ
มองเห็น 

ที่มีอาย ุ45 ขึ้นไป  
ผู๎พิการ ผู๎ด๎อยโอกาส  
จํานวน 300 คน 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 ร๎อยละของกลุํมเปูา  
หมายได๎รับการ 
ตรวจคัดกรอง 

ผู๎ที่มีอายุ 45 ปีขึ้นไป 
ผูพ๎ิการ ผู๎ด๎อยโอกาส 
ได๎รับการตรวจคัด
กรองและสามารถ
ปูองกันภาวะ 
ผิดปกติของการ
มองเห็น 

สํานักปลัด 

  

 

  4.3 แผนงานสาธารณสุข 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการรณรงค๑ปูองกันและ
ควบคุมการระบาดโรค
ไข๎เลือดออก 

เพื่อลดจํานวนผู๎ปวุยในพื้นที่ที่
มีการแพรํเชื้อโรคไข๎เลือดออก 

ในเขตพื้นที่ตําบล 
สระสี่มุม 

45,000 45,000 45,000 45,000 45,000 ร๎อยละของจาํนวน 
 ผู๎ปุวยโรคไข๎เลือด  
 ออกลดลง 

สามารถลดจํานวน
ผู๎ปุวยโรคไข๎เลือดออก 

สํานักปลัด 

8 โครงการเด็กไทยไมํจมน้ํา เพื่อลดอัตราการเสียชวีิต 1.เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล-ประถม 
6 และเด็กในศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก
จากการจมน้ํา 

90,000 90,000 90,000 90,000 90,000 ร๎อยละของจาํนวน
เด็กเสียชีวิตจากการ
จมน้ําลดลง 

ลดอัตราการเสียชีวิต
จากการจมน้ํา 

กอง
การศึกษาฯ 

9. โครงการ Big Cleaning Day เพื่อลดปริมาณขยะ จัดเก็บและกาํจัดขยะในชุมชน/
หนํวยงาน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 ปริมาณขยะลดลง ชุมชน/หนํวยงาน
ปราศจากขยะ 

สํานักปลัด 

รวม 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000 1,240,000    
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  4.4 แผนงานสังคมสงเคราะห๑ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการชํวยเหลือประชาชนตาม
อํานาจหน๎าที่ในระดับพื้นที ่

เพื่อชํวยเหลือประชาชนที่ได๎รับ
ความเดือดร๎อนหรือไมํสามารถ
ชํวยเหลือตนเองได๎ในการดํารง
ชีพ โดยอาจให๎เป็นสิ่งของ หรือ
จํายเป็นเงิน หรือการจัดบริการ
สาธารณะ 

เพื่อชํวยเหลือประชาชนในพื้นที่
ด๎านตํางๆดังตํอไปนี้     
-ด๎านสาธารณภัย             
-ด๎านสํงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต                     
 -ด๎านการปูองกันและควบคุม
โรคติดตํอ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 ร๎อยละ 100
ประชาชนผู๎มีสิทธิ
ได๎รับความ
ชํวยเหลือตาม
ระเบียบฯ   

ประชาชนได๎รับความ
ชํวยเหลือตามสมควร
แกํกรณี 

สํานักปลัด 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิตผู๎
พิการ 

เพื่อสํงเสริมการพัฒนา 
ศักยภาพของผู๎พิการภายใน 
พื้นที่ตําบล 

กิจกรรมการฝึกอบรม ผู๎พกิาร 
จํานวนไมํน๎อยกวาํ 
๕๐ คน/ปี 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 ร๎อยละของผู๎พิการ 
ที่ได๎การพัฒนา 

ผู๎พิการภายในพื้นที ่
ตําบลมีคุณภาพชีวิตที่
ดี 

สํานักปลัด 

3 โครงการอาสาสมัคร 
บริบาล 

เพื่อดูแลสุขภาพและคุณภาพ 
ชีวิตผู๎มีปัญหาดา๎นสุขภาพ 

ผู๎สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงที่มี 
ปัญหาด๎านสุขภาพ 
ภายในพื้นที่ตาํบลสระสี่มุม 
ได๎รับการบริการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละผู๎สูงอายุที่ม ี
ภาวะพึ่งพิงได๎รับ 
การบริการดูแล 
ด๎านสาธารณสุข 

ผู๎สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง 
ได๎รับการบริการด๎าน 
สุขภาพ 

สํานักปลัด 

4 โครงการกํอสร๎าง/ปรับปรุง 
ซํอมแซมบ๎านผู๎ยากไร๎ ผู๎ด๎อยโอกาส 

เพื่อชํวยเหลือผูย๎ากไร๎ที่ขาด 
แคลนบ๎านพักอาศัย 

การกํอสร๎าง/ปรับปรุง 
สภาพแวดล๎อม ซํอมแซม 
บ๎านผู๎ยากไร๎/คนยากจน 
จํานวนไมํน๎อยกวาํ ปีละ ๑ 
หลัง 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนประชาชนที ่
ได๎รับการชํวยเหลือ 

ประชาชนมีความ
มั่นคงในการดํารงชีวิต 

สํานักปลัด 

รวม 650,000 650,000 650,000 650,000 650,000    
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4.5 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1. โครงการสํงเสริม สนับสนุนการ
สร๎างความปรองดองสมานฉันท๑
และความสามัคคีในชุมชน 

เพื่อสร๎างความเข๎าใจให๎กบั
ประชาชนทุกภาคสํวน ให๎เกิด
ความรักความสามัคคีและ
ประสานความรํวมมอืในการ
พัฒนาท๎องถิ่น/ประเทศ 
ภายใต๎สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย๑ 

1.จัดประชุม อบรม จัดกิจกรรม 
การจัดงานตําง ๆ เพื่อสร๎างความ
สมานฉันท๑ในชุมชนรํวมกัน             
2.จัดหาวัสดุ อุปกรณ๑ ครุภัณฑ๑ 
เวทีการจัดการแสดง/เสวนา ตําง 
ๆ        
3.จัดทําสื่อประชาสัมพันธ๑ ฯลฯ                            

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผู๎เข๎ารวํม
โครงการ 

ลดปัญหาความขัดแย๎ง
ในชุมชน และมีสํวน
รํวมในการพัฒนา
ท๎องถิ่น 

สํานักปลัด 

2. โครงการรณรงค๑ปูองกันและ 
แก๎ไขปัญหายาเสพติด 

เพื่อสร๎างความเข๎าใจให๎กบั
ประชาชนทุกภาคสํวน ให๎เกิด
ความรักความสามัคคีและ
ประสานความรํวมมอืในการ
พัฒนาท๎องถิ่น/ประเทศ 
ภายใต๎สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย๑ 

1. จัดกิจกรรมรณรงค๑ 
ปูองกันการแพรํระบาด 
ของยาเสพติด 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของการ  
แพรํระบาดของ 
ยาเสพติดลดลง 

ปัญหายาเสพติดใน 
ตําบลลดลง 

สํานักปลัด 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพชวีิต
ผู๎สูงอาย ุ

เพื่อให๎ผู๎สูงอายุมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรงและมี
สุขภาพจิตที่ดี 

1.จัดฝึกอบรม 
2.จัดกิจกรรมสํงเสริมสุขภาพ
กายและใจ  
3.ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนารํางกาย
และจิตใจ 

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 จํานวนผู๎สูงอายุที่
เข๎ารํวมโครงการ 

ผู๎สูงอายุมีสุขภาพ
รํางกายแข็งแรง มี
สุขภาพภาพจิตรที่ดีขึ้น 

สํานักปลัด 

4. โครงการพัฒนาศักยภาพผู๎นาํ
ชุมชน 

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู๎นําชุมชน ผู๎นําชุมชนตําบลสระสี่มุม 150,000 150,000 150,000 150,000 150,000 ร๎อยละของผู๎นําที่
ได๎รับการพัฒนา 

เพิ่มศักยภาพให๎กับ
ผู๎นําชุมชน 

สํานักปลัด 

                                                           รวม 340,000 340,000 340,000 340,000 340,000    
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4.4 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสํงทีมกีฬาฟุตบอล
นักเรียนตํอต๎านยาเสพติด 

เพื่อสํงเสริมให๎นักเรียน 
ได๎ออกกําลังกายโดยการ 
เลํนกีฬาและหํางไกล 
ยาเสพติด 

เป็นคําใช๎จํายในการสํง 
ทีมเข๎ารํวมแขํงขันกีฬา 
คําตอบแทนและเบีย้เล้ียง 
ผู๎ฝึกสอน คําเบี้ยเล้ียง 
นักกีฬา คําปาูยไวนิล  
คําเครื่องดื่ม คําอุปกรณ๑ 
กีฬา และคําวัสดุประกอบการ
แขํงขัน ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของนักเรียน  
ที่เข๎ารํวมโครงการ 

นักเรียนได๎ออก 
กําลังกายโดย 
การเลํนกีฬาและ 
หํางไกลยาเสพติด 

กอง
การศึกษา, 

2. โครงการจัดหาอุปกรณ๑กีฬาให๎กับ 
หมูํบ๎าน 

เพื่อสํงเสริมการ การ 
ออกกาํลังกาย และมีสขุภาพ 
แข็งแรง รู๎จักใช๎เวลาวาํงให ๎
เกิดประโยชน๑ อีกทั้งหํางไกลยา
เสพติด 

สนับสนุนศูนย๑กีฬาตําบล 
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ๑ 
กีฬา จํานวน 24 หมูํบา๎น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ประชาชนร๎อยละ 
80 มีสุขภาพ
รํางกาย 
แข็งแรง 

ประชาชนสนใจเลํน 
กีฬามากขึ้น 

สํานักปลัด 

3 โครงการติดตั้งเครื่องออกกําลังกาย
ประจําหมูํบา๎น หมูํที่ 1 

เพื่อสํงเสริมการออกกาํลังกาย 
และรู๎จักการใช๎เวลาให๎เป็น
ประโยชน๑ เพือ่หํางไกลยาเสพ
ติด 

สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ๑ เครื่อง
ออกกาํลังกาย ประจําหมูํบา๎น 

- - - 150,000 - ประชาชนร๎อยละ 
80 มีสุขภาพที่
แข็งแรง 

ประชาชนให๎ความ
สนใจการออกกําลัง
กาย 

สํานักปลัด 

4 โครงการกํอสร๎างลานกีฬา หมูํที่ 6 
บริเวณหน๎าบ๎านนางสื่อริ้ว จิระกร 

เพื่อสนับสนุนให๎เยาวชน มี
สุขภาพด ีหํางไกลยาเสพติด 

กํอสร๎างลานกีฬา พร๎อมปรับดิน
ให๎เสมอพื้นถนน ขนาด 100 
ตารางวา 
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑ 

- - - - 50,000 ประชาชน/เยาวชน 
ร๎อยละ80 ม ี

ประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรงและหํางไกลยา 

สํานักปลัด 

                                                           รวม 100,000 100,000 100,000 250,000 150,000    
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                                                                                                                                                             แบบ ผ.02 
รายละเอียดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   
องค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม 

 
 ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  พัฒนานครปฐมให๎เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน๎นด๎านการขนสํง (Transport), เมืองหลวงแหํงอาหารและการทํองเท่ียว (Food Metropolis)     
                              และเมืองแหํงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู๎สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
 ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๒  สร๎างความแขง็แกรํงระดับพื้นที่ให๎สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร๎างความสุขให๎กับประชาชนในทุกระดับ 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3.  การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาตแิละการทํองเท่ียว 
       ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านทรัพยากรธรรมชาติและการทํองเท่ียว 

          5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการคัดแยกขยะ 1.เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอย และแก๎ไขปัญหา
สิ่งแวดล๎อม ซ่ึงเป็นผลมา
จากขยะและสิ่งปฏิกูลตําง 
ๆ                             
2.เพื่อรณรงค๑และขยายผล
สูํการสร๎างกระบวนการมี
สํวนรํวมของบุคลากร และ
ประชาชนทั่วไปในการดูแล
รักษาสิ่งแวดล๎อม 

1.ฝึกอบรม จัดกจิกรรมตําง ๆ 
เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่
สร๎างผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม             
2.ดําเนินการขยายผลสํูชุมชน/
หมูํบ๎าน                         
3. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ๑
ตําง ๆ เชํนแผํนปูาย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ                      
4. จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ๑ตําง ๆ 
ที่จําเป็นตามโครงการ ฯลฯ 

100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 จํานวนกิจกรรม/
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

1.ปริมาณขยะมูล
ฝอยลดลง 
สิ่งแวดล๎อมดีขึ้น   
2. บุคลากร
ประชาชนเห็น
ความสําคัญในเรื่อง
ดังกลําวและมีสวํน
รํวมในการจัดการ
ขยะที่เกิดขึ้นใน
พื้นที่มากยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

2 โครงการเสริมสร๎างและพัฒนา
เครือขํายอาสาสมัครท๎องถิ่น
รักษ๑โลก (อถล.) 

เพื่อพัฒนาศักยภาพ
เครือขําย อถล./สํงเสริม
การอนุรักษ๑ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

1.สนับสนุนกิจกรรม
ดําเนินงานของ อถล.            
2.พัฒนาศักยภาพเครือขําย 
อถล.ในเรื่องการจัดการขยะ 
การเฝูาระวังสิ่งแวดล๎อม การ
เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชน 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผู๎เข๎ารวํม
โครงการ/กิจกรรม 

ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการดูแล
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สํานักปลัด 

 

5.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการรณรงค๑งดใช๎พลาสติก
และโฟมในการบรรจุอาหาร 

1.เพื่อสํงเสริม สนับสนุน
การลด ละ เลิกใช๎โฟมใน
การบรรจุอาหาร           
2. เพื่อรณรงค๑ให๎บุคลากร
และประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงอันตรายจาก
การใช๎บรรจุภัณฑ๑ของ
อาหาร 

1.อบรม จัดกิจกรรมตําง ๆ 
เพื่อให๎ความรู๎ความเขา๎ใจ
เกี่ยวกบัอันตรายของพลาสติก
และโฟมในการบรรจุอาหาร                 
2.จัดทําสื่อประชาสัมพันธ๑ตําง 
ๆ เชํน คํูมือ แผํนปาูย
ประชาสัมพันธ๑ แผํนพับ ฯลฯ                          
3.จัดหาวัสดุ ครุภัณฑ๑ตําง ๆ ที่
จําเป็นตามโครงการ 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนกิจกรรม/
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

1.ปริมาณขยะที่
ยํอยสลายยากมี
จํานวนลดลง 

สํานักปลัด 

4 การสร๎างวินัยและการมีสํวน
รํวมของคนในชาติมุํงสํูการ
จัดการขยะและสิ่งแวดล๎อมที่
ยั่งยืน โครงการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนจังหวัดสะอาด 3Rs 
ประชารัฐ 

เพื่อเสริมสร๎างให๎ประชาชน
มีความรู๎และความเขา๎ใจ
การจัดการขยะ การลด
ปริมาณขยะชุมชนตามหลัก 
3Rs 

1.สํงเสริมการลดปริมาณและ
การจัดการขยะต๎นทาง รวมทั้ง
การนํากลับมาใช๎ประโยชน๑                        
2.คัดเลือกชุมชน/หมูํบ๎าน
ปลอดขยะต๎นแบบ              
3.อบรมพัฒนาศักยภาพชุมชน
ปลอดขยะ เพื่อขยายเครือขําย 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนกิจกรรม/
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

สร๎างวินัยและการมี
สํวนรํวมของคนใน
ชาติมุํงสูํการจัดการ
ขยะและสิ่งแวดล๎อม
ที่ยั่งยืน 

สํานักปลัด 

5 โครงการจัดหาภาชนะรองรับ 
ขยะมูลฝอย 

เพื่อรองรับขยะมูลฝอยของ
ชุมชน 

1.จัดซ้ือถังขยะพลาสตกิ 
ขนาด 200 ลิตร จํานวน 
200 ใบ                               

150,000 150,000 150,000 150,000 150,000   สํานักปลัด 

6 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑ที่
สาธารณประโยชน๑ และบริเวณ
ถนน 

เพื่อให๎ประชาชนมี
สภาพแวดล๎อมที่นําอยู ํ

ปรับปรุงภูมิทัศน๑ที่สาธรณ
ประโยชน๑ และถนนสายหลกั
ภายในตําบลสระสี่มุม 

30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 จํานวนโครงการ/ผ๎ู
ได๎รับประโยชน๑ 

มีความเป็นระเบียบ
เรียบร๎อยและเกิด
ประโยชน๑ตํอ
ประชาชน 

สํานักปลัด 

7 โครงการท๎องถิ่นไทย รวมใจ
ภักดิ์รักษ๑พื้นที่สีเขยีว 

เพื่อดูแลรักษาธรรมชาต ิ
และความรํมร่ืน สวยงาม 

จัดกิจกรรมกรรมปลูกต๎นไม๎
เพื่อฟื้นฟูสภาพธรรมชาต ิ

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละ 60 ของ 
ประชาชนที่เข๎ารํวม
โครงการ 

เพิ่มพื้นที่สีเขียวมาก
ขึ้น 

สํานักปลัด 

 

 

แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

8 โครงการปรับภูมิทัศน๑ หมูํที่ 6 
บริเวณหน๎าศูนย๑ กศน.ตําบลสระสี่
มุม หมู ถึงบริเวณหน๎าอาคาร
เอนกประสงค๑ บ๎านเสืออีดําง หมูํที่ 6 

เพื่อภูมิทัศน๑ที่สวยงามและ
เป็นระเบียบเรียบร๎อย 

ปรับปรุงภูมิทัศน๑บริเวณหน๎าศูนย๑ 
กศน.ตําบลสระสี่มุม (ปรับปรุง
แนวรั้ว และเสาธงชาติ) พร๎อม
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑ 

- - - 400,000 - บริเวณพื้นที่ ที่
ได๎รับการปรับ
พื้นที่ 

ภูมิทัศน๑สวยงาม
และดูเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย 

กองชําง 

9 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน๑ภายใน
หมูํบ๎าน หมูํที่ 21 
 

เพื่อภูมิทัศน๑ที่สวยงามและ
เป็นระเบียบเรียบร๎อย 

ปรับปรุงภูมิทัศน๑บริเวณถนน
ภายในหมูบํ๎าน หมูํที่ 21 
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑  

- - - - 200,000 บริเวณพื้นที่ ที่
ได๎รับการปรับ
พื้นที่ 

ภูมิทัศน๑สวยงาม
และดูเป็นระเบียบ
เรียบร๎อย 

 

รวม 360,000 360,000 360,000 760,000 560,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 แผนงานการเกษตร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการคลองสวยน้ําใส เทิดไท๎
องค๑ราชันย๑ 

เพื่อลดปริมาณผักตบชวา
ในลําคลอง สร๎างจิตสํานัก
ในการรักษาสิ่งแวดลอ๎ม 

1.อบรม/จัดกิจกรรมตําง ๆ 
เพื่อสร๎างจิตสํานึกในการรักษา
ลําคลอง                        
2.ขุดลอกคลอง กําจัด
ผักตบชวา และหรอืวัชพืชในคู
คลองในเขตพื้นที่ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนผู๎เข๎ารวํม
โครงการ 

ลําคลองใสสะอาด
ประชาชนมีสํวนรํวม
ในการอนุรักษ๑
ทรัพยากรธรรมชาต ิ

สํานักปลัด 

2 โครงการจ๎างเหมากําจัด
ผักตบชวาและวัชพืชคลอง
สาธารณะ เพือ่ปรับสภาพ
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อเป็นคําใช๎จํายในการ
จ๎างเหมากําจัดวัชพืชในลํา
คลองเพื่อปรับสภาพ
สิ่งแวดล๎อม 

กําจัดผักตบชวา และวัชพืช   
คลองสาธารณ 
ในตําบลสระสี่มุม 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ/
กิจกรรม 

สามารถปูองกันน้าํ
ทํวมขังในพื้นที่ 

สํานักปลัด 

3. โครงการอนุรักษ๑ ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล๎อม 

เพื่อให๎ลําคลองทุกคลองใน
ตําบลสระสี่มุมสามารถ
ระบาย 
น้ําได๎สะดวกในชํวงฤดูฝน 
และมีความสวยงาม เป็น 
ระเบียบเรียบร๎อย 

ลําคลอง และทางระบายน้ํา 
ในเขตตําบลสระสี่มุม 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวนโครงการ/
กิจกรรม 

สามารถระบายน้ํา
ได๎สะดวกน้ําไมํทํวม
บ๎านเรือนประชาชน 
และมีภูมิทัศน๑ที่
สวยงาม 

สํานักปลัด 

4 โครงการขุดลอกคลองคูน้ํา 
(คลองคอนกรีต จํานวน 2 สาย 
หมูํที่ 11  
1.สาย 46 ข กิโลเมตรที่ 
47+080คลอง 2 ซ๎าย 
2.สาย 48 ข กิโลเมตรที่ 
48+615 คลอง 2 ซ๎าย 

เพื่อขุดลอกคลองที่ต้ืนเขิน
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้าํและเพื่อ
ประโยชน๑ในการนําน้ํา 
ไปใช๎ในการเกษตร 

ขนาดกวา๎ง  6  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 
ระยะทาง 4,365 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สามารถระบายน้ํา
ได๎ดีและปูองกัน  
น้ําทํวมขังในพื้นที่
ได๎ ร๎อยละ 80 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลงและ 
ประชาชนมีน้ํา 
เพียงพอสําหรับใช๎
ในการเกษตร 

สํานักปลัด 

 

 

 

5.2 แผนงานการเกษตร 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

5 โครงการขุดลอกคลอง หมูํที่ 
18 
จุดที่1 บ๎านนายสําพันธ๑ ถึง  
นายศักดิ์  เยื่อแม๎นพงศ๑ 
จุดที่2 บ๎านดอนแฉลบ-บ๎าน
โคก 
จุดที่ 3 หนา๎บ๎าน หมูํที่ 18 ถึง 
หมูํที่ 2 ต.สระพัฒนา 

เพื่อขุดลอกคลองที่ต้ืน 
เขินเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การระบายน้ําและเพื่อ 
ประโยชน๑ในการนําน้ํา 
ไปใช๎ในการเกษตร 

ขนาดกวา๎ง  6  เมตร 
ลึก 1.00 เมตร 
ระยะทาง 2,000 เมตร 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 สามารถระบายน้ํา 
ได๎ดีและปูองกันน้ํา
ทํวมขังในพื้นที่ได๎  
ร๎อยละ 80 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลงและ 
ประชาชนมีน้ํา 
เพียงพอสําหรับใช๎
ในการเกษตร 

กองชําง 

6. โครงการขุดลอกคลองเจริญสุข 
และลําคลองสาขา 
  1. บริเวณหมูํที ่
1,3,4,5,6,13,16  
ต.สระสี่มุม เช่ือมตํอ ต.สระ
พัฒนา 
  2. บริเวณหมูํที ่8,24,17 
ต.สระสี่มุม เช่ือมตํอ ต.ดอน
ขํอย 
  3. บริเวณหมูํที ่
8,9,13,14,15 
ต.สระสี่มุม เช่ือมตํอ ต.
กําแพงแสน 
  4. บริเวณหมูํที ่11 
ต.สระสี่มุม เช่ือมตํอ ต.ทุํงบัว 
  5. บริเวณหมูํที ่23 
ต.สระสี่มุม เช่ือมตํอ ต.กระตีบ 
  5. บริเวณหมูํที ่14,22 
ต.สระสี่มุม เช่ือมตํอ ต.ไผํหูช๎าง 

เพื่อขุดลอกคลองที่ต้ืน 
เขินเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การระบายน้ําและเพื่อ 
ประโยชน๑ในการนําน้ํา 
ไปใช๎ในการเกษตร 

ขนาดกวา๎ง 8 เมตร 
ก๎นคลอง 5 เมตร 
ลึก 3.50 เมตร 
ระยะทางยาว  
6,800 เมตร 

1,000,000 1,000,000 1,000,0
00 

1,000,000 1,000,0
00 

สามารถระบายน้ํา 
ได๎ดีและปูองกันน้ํา
ทํวมขังในพื้นที่ได๎  
ร๎อยละ 80 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลงและ 
ประชาชนมีน้ํา 
เพียงพอสําหรับใช๎
ในการเกษตร 

กองชําง 
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แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

7 โครงการขุดลอกคลอง หมูํที่ 16 
บริเวณคลองชลประทาน ถึง เขต
หมูํ ที่ 6 

เพื่อขุดลอกคลองที่ต้ืนเขิน
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้าํและเพื่อประโยชน๑
ในการนําน้ําไปใช๎ใน
การเกษตร 

ขนาดกวา๎ง 8.00 เมตร 
ระยะทาง 1,300 เมตร 

-  -  - 100,000  - สามารถระบาย
น้ําได๎ดีและ
ปูองกันน้ําทํวม
ขังพื้นที่ได๎ร๎อย
ละ 80 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง
และประชานมีน้าํ
ใช๎เพียงพอสําหรับ
การเกษตร 

กองชําง 

8 โครงการขุดลอกคลอง หมูํที่ 16 
บริเวณคลองชลประทาน ถึงสะพาน
หมูํที่ 2 

เพื่อขุดลอกคลองที่ต้ืนเขิน
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้าํและเพื่อประโยชน๑
ในการนําน้ําไปใช๎ใน
การเกษตร 

ขนาดกวา๎ง 8.00 เมตร 
ระยะทาง  
500 เมตร 

-  -  - 50,000 - สามารถระบาย
น้ําได๎ดีและ
ปูองกันน้ําทํวม
ขังพื้นที่ได๎ร๎อย
ละ 80 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง
และประชานมีน้าํ
ใช๎เพียงพอสําหรับ
การเกษตร 

กองชําง 

9 โครงการขุดลอกคลอง หมูํที่ 16 
บริเวณสะพานหมูํที่ 2 ถึง บา๎น
นายกรวุฒิ สระทองแกว๎ 

เพื่อขุดลอกคลองที่ต้ืนเขิน
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้าํและเพื่อประโยชน๑
ในการนําน้ําไปใช๎ใน
การเกษตร 

ขนาดกวา๎ง 8.00 เมตร 
ระยะทาง 1,300 เมตร  

-  -  - 100,000  - สามารถระบาย
น้ําได๎ดีและ
ปูองกันน้ําทํวม
ขังพื้นที่ได๎ร๎อย
ละ 80 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง
และประชานมีน้าํ
ใช๎เพียงพอสําหรับ
การเกษตร 

กองชําง 

10 โครงการขุดลอกคลอง หมูํที่ 16 
บริเวณบ๎านนายวน นายกองแหลํง 
ถึงคลองชลประทาน 

เพื่อขุดลอกคลองที่ต้ืนเขิน
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้าํและเพื่อประโยชน๑
ในการนําน้ําไปใช๎ใน
การเกษตร 

ขนาดกวา๎ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 400 เมตร 
พร๎อมติดตั้งปูายประชาส๎ม
พันธ๑ 

 -  -  - - 150,000  สามารถระบาย
น้ําได๎ดีและ
ปูองกันน้ําทํวม
ขังพื้นที่ได๎ร๎อย
ละ 80 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง
และประชานมีน้าํ
ใช๎เพียงพอสําหรับ
การเกษตร 

กองชําง 

11 โครงการขุดลอกคลองและกําจัด
วัชพืข หมูํที่ 17 
บริเวณบํอนายสาํรวย อํอนด ีถึง
บริเวณตลาดนัดวันเสาร๑  

เพื่อขุดลอกคลองที่ต้ืนเขิน
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้าํและเพื่อประโยชน๑
ในการนําน้ําไปใช๎ใน
การเกษตร 

ขนาดกวา๎ง 10 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑ 

200,000 - - - - สามารถระบาย
น้ําได๎ดีและ
ปูองกันน้ําทํวม
ขังพื้นที่ได๎ร๎อย
ละ 80 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
พื้นที่ลดน๎อยลง
และประชานมีน้าํ
ใช๎เพียงพอสําหรับ
การเกษตร 

กองชําง 
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   แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

12 โครงการขุดลอกคลอง หมูํที่ 18 
บริเวณคลองชลประทาน  
ถึง หน๎าโรงงานของเกํา  

เพื่อขุดลอกคลองที่ต้ืนเขิน
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้าํและเพื่อประโยชน๑
ในการนําน้ําไปใช๎ใน
การเกษตร 

ขนาดกวา๎ง 8.00 เมตร 
ระยะทาง 700 เมตร พร๎อม
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑ 

- - - - 150,000 สามารถระบาย
น้ําได๎ดีและ
ปูองกันน้ําทํวม
ขังในพื้นที่ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
ในพื้นที่ลดน๎อยลง
และประชาชนมี
น้ําใช๎เพียงพอ
สําหรับการ
ประกอบอาชีพ 

กองชําง 

13 โครงการขุดลอกคลอง หมูํที่ 23 เพื่อขุดลอกคลองที่ต้ืนเขิน
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้าํและเพื่อประโยชน๑
ในการนําน้ําไปใช๎ใน
การเกษตร 

ขนาดกวา๎ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 600  เมตร พรอ๎ม
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑ 

- - - - 120,000 สามารถระบาย
น้ําได๎ดีและ
ปูองกันน้ําทํวม
ขังในพื้นที่ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
ในพื้นที่ลดน๎อยลง
และประชาชนมี
น้ําใช๎เพียงพอ
สําหรับการ
ประกอบอาชีพ 

กองชําง 

14 โครงการขุดลอกคลอง หมูํที่ 24 
บริเวณคลอง ม.6 บ๎านนางไพร
วัลย๑ สระทองนวน ถึง บอํนายสุ
ชาต ิ

เพื่อขุดลอกคลองที่ต้ืนเขิน
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้าํและเพื่อประโยชน๑
ในการนําน้ําไปใช๎ใน
การเกษตร 

ขนาดกวา๎ง 7.00 เมตร 
ระยะทาง 4,000 เมตร พร๎อม
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑ 

- - - 200,000 - สามารถระบาย
น้ําได๎ดีและ
ปูองกันน้ําทํวม
ขังในพื้นที่ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
ในพื้นที่ลดน๎อยลง
และประชาชนมี
น้ําใช๎เพียงพอ
สําหรับการ
ประกอบอาชีพ 

กองชําง 

15 โครงการขุดลอกคลองทุกสาย
ภายในตําบลสระสี่มุม 

เพื่อขุดลอกคลองที่ต้ืนเขิน
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้าํและเพื่อประโยชน๑
ในการนําน้ําไปใช๎ใน
การเกษตร 

ขุดลอกคลองทุกสายและคลอง
ซอย ภายในตําบล   
พร๎อมติดตั้งปูายประชาสัมพันธ๑ 

500,000 -500,000 500,000- 500,000 500,000 สามารถระบาย
น้ําได๎ดีและ
ปูองกันน้ําทํวม
ขังในพื้นที่ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
ในพื้นที่ลดน๎อยลง
และประชาชนมี
น้ําใช๎เพียงพอ
สําหรับการ
ประกอบอาชีพ 

กองชําง 
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   แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

16 โครงการขุดลอกคลอง หมูํที่ 8 
บริเวณบ๎านนางสาวธนพร สระทอง
อื้อ ถึง เขตหมูํที ่8 

เพื่อขุดลอกคลองที่ต้ืนเขิน
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้าํและเพื่อประโยชน๑
ในการนําน้ําไปใช๎ใน
การเกษตร 

ขนาดกวา๎ง 6.00 เมตร 
ระยะทาง 300 เมตร พร๎อม
ติดต้ังปูายประชาสัมพันธ๑ 

- - - 150,000 - สามารถระบาย
น้ําได๎ดีและ
ปูองกันน้ําทํวม
ขังในพื้นที่ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
ในพื้นที่ลดน๎อยลง
และประชาชนมี
น้ําใช๎เพียงพอ
สําหรับการ
ประกอบอาชีพ 

กองชําง 

17 โครงการขุดลอกคลอง หมูํที่ 12 
บริเวณบ๎านนางกิมเหรียญ 
เขมศิริธนารัตน๑  

เพื่อขุดลอกคลองที่ต้ืนเขิน
เพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้าํและเพื่อประโยชน๑
ในการนําน้ําไปใช๎ใน
การเกษตร 

ขนาดกวา๎ง 5.00 เมตร 
ระยะทาง 1,000 เมตร 
พร๎อมติดตั้งปูาย
ประชาสัมพันธ๑ 

- - - 50,000 - สามารถระบาย
น้ําได๎ดีและ
ปูองกันน้ําทํวม
ขังในพื้นที่ 

ปัญหาน้ําทวํมขัง
ในพื้นที่ลดน๎อยลง
และประชาชนมี
น้ําใช๎เพียงพอ
สําหรับการ
ประกอบอาชีพ 

กองชําง 

รวม 2,400,000 2,200,000 2,200,000 2,850,000 2,470,000    
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รายละเอียดโครงการพัฒนา 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570   

องค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม 
 
 ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  พัฒนานครปฐมให๎เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน๎นด๎านการขนสํง (Transport), เมืองหลวงแหํงอาหารและการทํองเท่ียว (Food Metropolis)     
                              และเมืองแหํงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู๎สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
 ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๒  สร๎างความแขง็แกรํงระดับพื้นที่ให๎สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร๎างความสุขให๎กับประชาชนในทุกระดับ 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 3.  การพัฒนาด๎านการบริหารจัดการบ๎านเมืองที่ดี 
       ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการบริหารจดัการบ๎านเมืองที่ด ี

          6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ
จัดทําแผนพัฒนาทอ๎งถิ่น 

เพื่อชี้แจงทําความเขา๎ใจใน
การจัดทําแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นและรับทราบปัญหา
ความต๎องการของ
ประชาชน 

คําใช๎จํายในการประชุม
ประชาคมท๎องถิ่น 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 จํานวนผู๎มีสํวนรวํม
ในการประชาคม 

รับทราบปัญหา
ความต๎องการของ
ประชาชนในพื้นที่
เพื่อนํามาจัดทาํ
แผนพัฒนาท๎องถิ่น
ได๎อยํางมี
ประสิทธิภาพ 

สํานักปลัด 

2 โครงการสํงเสริมและพัฒนา
ศักยภาพของสมาชกิสภาฯ 
และประชาชนทัว่ไปในการให๎
ความรู๎เกี่ยวกับประชาธิปไตย
และกฏหมายที่นํารู๎แกํ
ประชาชนในท๎องถิ่น 

เพื่อให๎ความรู๎เกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยและกฏหมาย
นํารู๎รวมถึงการมีสํวนรวํม
ของประชาชนในพื้นที ่

คําใช๎จํายในการจัดประชุม 
อบรมให๎ความรู๎เกี่ยวกับการ
สํงเสริมประชาธิปไตย/
กฏหมายเลือกตั้ง ฯลฯ แกํ
สมาชิกสภาฯ ประชาชน 
เยาวชน ผูบ๎ริหาร ผู๎นาํชุมชน 
และเจ๎าหนา๎ที่ที่เกี่ยวข๎อง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 จํานวนผู๎เข๎ารวํม
โครงการ 

ประชาชนมีความรู๎
ความเข๎าใจเกีย่วกบั
ประชาธิปไตยและ
กฏหมายท๎องถิ่น
มากขึ้นสามารถใช๎
ประโยชน๑และมีสํวน
รํวมในการพัฒนา
ท๎องถิ่น 

สํานักปลัด 

 

 

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

3 โครงการ " ปลูกจิตสํานึกในการ
ปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตให๎กับเครือขํายภาครัฐ 
ตํอต๎านการทุจริต ภายใต๎
โครงการข๎าราชการไทยไร๎ทุจริต" 

เพื่อเพิ่มองค๑ความรู๎ พัฒนา
ทักษะ และเสริมสร๎าง
สมรรถนะของบุคลากรใน
องค๑กร 

ฝึกอบรม สัมมนา ให๎ความรู๎
แกํข๎าราชการ และบุคลากรใน
องค๑กร 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 จํานวนผู๎เข๎ารวํม
โครงการ 

ผู๎เข๎ารํวมโครงการมี
ความรู๎ความเข๎าใจ
และจิตสํานึกในการ
ปฏิบัติหน๎าทีข่อง
ข๎าราชการที่ดี 

สํานักปลัด 

4 โครงการสํงเสริม สนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามมติ ครม. และข๎อ
สั่งการตําง ๆ ของทางราชการ 

เพื่อให๎การดําเนินงาน
เป็นไปด๎วยความเรียบร๎อย
ตาม มติ ครม.และข๎อสั่ง
การของราชการ 

1.คําใช๎จําย/เงินชดเชยตําง ๆ 
ตามมติ ครม.และข๎อสั่งการ
ของทางราชการ เชํนคํางาน
กํอสร๎างตามสัญญาแบบปรับ
ราคาได๎ คืนเงินคําปรับให๎แกํผู๎
ประกอบอาชีพ ฯลฯ 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 จํานวน
งบประมาณ
ดําเนินการ 

การปฏิบัติงานเป็นไป
ด๎วยความเรียบร๎อย 

สํานักปลัด 

5 โครงการฝึกอบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน ของคณะผู๎บริหาร 
สมาชิกสภาฯ ข๎าราชการ 
ลูกจ๎างประจาํ และพนักงานจา๎ง 

เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู๎
ประสบการณ๑ในการ
ปฏิบัติงานสามารถนาํ
ความรู๎มาใช๎ให๎เกิด
ประโยชน๑ตํอการปฏิบัติงาน
และพัฒนาท๎องถิ่น 

ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งานของคณะผู๎บริหาร สมาชิก
สภาฯ ขา๎ราชการ 
ลูกจ๎างประจาํ และพนักงาน
จ๎าง 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนผู๎เข๎ารวํม
โครงการ 

บุคลากรในองค๑กร
สามารถนําทักษะ
ความรู๎ ประสบการณ๑
ที่ได๎รับมาปรับใช๎ใน
การพัฒนาองค๑กร
และพัฒนาตนเองได๎ 

สํานักปลัด 

6 สํารวจความพึงพอใจในการ
ให๎บริการของ อบต.สระสี่มุม 

เพื่อสํารวจความพึงพอใจใน
การให๎บริการประชาชน
ของ อบต.สระสี่มุม เพื่อ
นํามาประกอบการ
บริหารงานของ อบต.ให๎มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

สํารวจความพึงพอใจในการ
ให๎บริการประชาชน ปีละ 1 
ครั้ง 

20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 
 

ร๎อยละความพึง
พอใจของ
ประชาชน 

สามารถนําผลการ
สํารวจความพึงพอใจ
มาปรับปรุงการ
บริหารงานให๎มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

สํานักปลัด 

รวม 350,000 350,000 350,000 350,000 350,000    

  
                     

 

 

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการกํอสร๎าง ปรับปรุง 
พัฒนา ซํอมแซม บาํรุงรักษา
ดูแลครุภัณฑ๑ ทรัพย๑สิน 
ยานพาหนะ อาคาร สิ่งกํอสร๎าง
ตําง ๆ  ที่อยูํในความรับผิดชอบ
ของ อบต.สระสี่มุม 

เพื่อพัฒนาสถานที่ในการ
ปฏิบัติงาน และให๎บริการ
ประชาชนอยาํงมี
ประสิทธิภาพ 

คําใช๎จํายตําง ๆ ในการ
ดําเนินงานพัฒนา ซํอมแซม 
บํารุงรักษาดูแลครุภัณฑ๑ 
ทรัพย๑สิน ยานพาหนะ อาคาร 
และสิ่งกํอสร๎าง ตําง ๆ 
ประกอบดว๎ย              1.
กํอสร๎าง ปรับปรุง ซํอมแซม 
ถนน อาคาร ทาสีอาคาร ปรับ
ภูมิทัศน๑บริเวณโดยรอบ                         
2.กํอสร๎างรั้ว คสล.รั้วลวด
หนาม                             
3.ที่จอดรถ/ลานจอดรถ 
โรงรถ 

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 จํานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ได๎
ดําเนินการ 

การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพ และ
อํานวยความสะดวก
ให๎กับประชาชน 

สํานักปลัด 

                                           รวม 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 แผนงานสร๎างความเข๎มแข็งของชุมชน 
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ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวําจะ
ได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนการจัดทําแผนชุมชน
แบบบูรณาการ 

เพื่อให๎คนในชุมชนได๎มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกัน
รวมถึงสามารถแก๎ไขปญัหา
และตอบสนองความ
ต๎องการของชุมชน 

หมูํที่ 1-24 ตําบลสระสี่มุม 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ร๎อยละของจาํนวน
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

คนในหมูํบ๎าน/
ชุมชนมีแผนพัฒนา
หมูํบ๎านที่สามารถ
แก๎ไขปัญหาและ
ตอบสนองความ
ต๎องการได๎ 

สํานักปลัด 

2 โครงการ อบต.สระสี่มุม
เคลื่อนที่ 

เพื่อบริการนอกสถานที ่
ให๎กับประชาชนในด๎าน 
ตําง ๆ 

ผู๎นําชุมชน และประชาชน
ทั้งหมด 24 หมูํบา๎น 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 ร๎อยละของจาํนวน
ผู๎เข๎ารํวมโครงการ 

ประชาชนได๎รับ
บริการที่สะดวก
รวดเร็ว 

สํานักปลัด 

รวม 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                แบบ ผ.02/2 
                                                                                                        รายละเอยีดโครงการพัฒนา 

แผนพัฒนาท๎องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570    
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สําหรับประสานโครงการพัฒนาองค๑การบริหารสํวนจังหวัด 
องค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม 

 
 ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๑  พัฒนานครปฐมให๎เป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) โดยเน๎นด๎านการขนสํง (Transport), เมืองหลวงแหํงอาหารและการทํองเท่ียว (Food Metropolis)     
                              และเมืองแหํงสุขภาพ (Healthy City) รองรับสังคมผู๎สูงอายุ(Aging) และบริบทโลก (Global Content) 
 ยุทธศาสตร๑จังหวัดที่ ๒  สร๎างความแขง็แกรํงระดับพื้นที่ให๎สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และกระจายความเจริญ สร๎างความสุขให๎กับประชาชนในทุกระดับ 

ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดที่ 6.  การพัฒนาด๎านบริการสาธารณะ 
       

ยุทธศาสตร๑การพัฒนาด๎านการบริการสาธารณะ 
          แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 โครงการติดตั้งเสาไฟฟูาสํอง
สวํางถนนสายบ๎านดอนเตาอิฐ-
เกาะไผํเถื่อน เช่ือมตํอตําบลสระ
พัฒนา                พกิัด 
เร่ิมต๎น N14.043878                                   
        E 99.911015            
สิ้นสุด N 14.053831                                
        E 100.050072 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ความปลอดภยัและ
สะดวกในการใช๎
เส๎นทางคมนาคม 

ติดต้ังโคมไฟฟูาสํองสวําง 
LED ชนิดโซํลําเซล 
พร๎อมเสา ระยะทาง 
3,500 เมตร จํานวน 
100 จุด 

6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 6,500,000 อุบัติเหตุทาง
ถนนลด
น๎อยลง 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภยั 
และสะดวกใน
การใช๎เส๎นทาง
คมนาคม 

กองชําง 

2 โครงการติดตั้งเสาไฟฟูาสํอง
สวํางถนนสายสอํงสวําง บริเวณ
ถนนหมูํที่ 8 เช่ือมตอํหมูํที่ 2 
ตําบลสระสี่มุม เช่ือมตํอตําบล
สระพัฒนา                
พิกัด เร่ิมต๎น N 4.078682                              
               E 100.005732                 
       สิ้นสุด N 14.073068                           
              E 100.006895 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ความปลอดภยัและ
สะดวกในการใช๎
เส๎นทางคมนาคม 

ติดต้ังโคมไฟฟูาสํองสวําง 
LED ชนิดโซลํําเซล 
พร๎อมเสา ระยะทาง  
2,000 เมตร จํานวน 
60 จุด 

3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 3,900,000 อุบัติเหตุทาง
ถนนลด
น๎อยลง 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภยั 
และสะดวกใน
การใช๎เส๎นทาง
คมนาคม 

กองชําง 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที ่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวช้ีวัด ผลลัพท๑ที่คาด
วําจะไดร๎ับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2561 

(บาท) 
2562 
(บาท) 

2563 
(บาท) 

2564 
(บาท) 

2565 
(บาท) 

3 โครงการติดตั้งเสาไฟฟูา
สํองสวํางถนนสายหมูํที ่8  
ตําบลสระสี่มุม เช่ือมตํอ 
หมูํที่ 8 ตําบลกําแพงแสน               
พิกัด เร่ิมต๎น N 
14.036626                            
E 99.991447               
สิ้นสุด    N 
14.0442981                          
E 99.998364 

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ความปลอดภยัและ
สะดวกในการใช๎
เส๎นทางคมนาคม 

ติดต้ังโคมไฟฟูาสํองสวําง 
LED ชนิดโซํลําเซล พร๎อม
เสา ระยะทาง 1,700 
เมตร  จํานวน 45 จุด 

3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 อุบัติเหตุทาง
ถนนลด
น๎อยลง 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภยั 
และสะดวกใน
การใช๎เส๎นทาง
คมนาคม 

กองชําง 

4 โครงการซํอมสร๎าง
ถนนลาดยางแอสฟัลท๑ติ
กคอนกรีตสายบา๎นหนอง
ระแหง หมูํที่ 10 ตําบล
สระสี่มุมเชื่อมตํอถนน
มาลัยแมน                              
พิกัด   เร่ิมต๎น N 
14.068481                           
E 99.989134                  
สิ้นสุด  N 14.066914                           
E 99.956582              

เพื่อให๎ประชาชนได๎
ความปลอดภยัและ
สะดวกในการใช๎
เส๎นทางคมนาคม 

ซํอมสร๎างถนนลาดยาง
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต  
ขนาดกวา๎ง  6.00 เมตร  
ระยะทาง 4,000 เมตร 
หนา 0.05 เมตรพร๎อม
ติดตั้งไฟฟูาสํองสวําง 
ตลอดสาย 

18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 18,000,000 ครวัเรือน
ร๎อยละ 80 
มีถนนที่ได๎
มาตรฐานใช๎
สัญจร 

ประชาชนได๎รับ
ความปลอดภยั 
และสะดวกใน
การใช๎เส๎นทาง
คมนาคม 

กองชําง 

5 โครงการซํอมสร๎างนนลาด
ยางแอสฟัลท๑ติกคอนกรีต 
สายหมูํที่ 10 19 และ 
หมูํที่ 21 ต.สระสี่มุม 
เช่ือมตํอ ถนนมาลยัแมน 

เพื่อให๎การสัญจรไป
มา และการขนสํง
ผลผลิตการเกษตร 
เป็นไปด๎วยความ
สะดวก 
รวดเร็ว 

ซํอมสร๎างถนนลาดยางฯ 
ขนาด กว๎าง  6 เมตร 
ระยะทาง 1,600 เมตร 
หนา ๐.๐๕  เมตร 
พร๎อมปูายประชาสัมพันธ๑ 

5,280,000 5,280,000 5,280,000 5,280,000 5,280,000 ครัวเรือน
ร๎อยละ 80 
มีถนนที่ได๎
มาตรฐานใช๎
สัญจร 

การสัญจรไปมา
และการขนสํง
ผลผลิต
การเกษตร
เป็นไปด๎วย
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 
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แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค๑ เปูาหมาย  
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณและที่มา ตัวชี้วัด ผลลัพท๑ที่คาดวํา
จะได๎รับ 

หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

6 โครงการซํอมสร๎างถนนลาดยาง
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต  
สายวัดไผํร่ืนรมย๑เช่ือมตํอ
ถนนลาดยาง ตาํบลกระตีบ        
พิกัด   เร่ิมต๎น N 14.0423                 
E 99.5538 สิ้นสุด  N 
14.0459   E 99.5616   N 
14.0515  E 99.5711 

เพื่อให๎การสัญจรไปมา 
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด๎วย
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

ซํอมสร๎างถนนลาดยาง
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต  
ขนาดกวา๎ง 6.00 
เมตร  ระยะทาง 
3,200 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 19,200 เมตร 
พร๎อมติดตั้งไฟฟูาสํอง
สวําง 

11,520,000 11,520,000 11,520,000 11,520,000 11,520,000 ครัวเรือนร๎อย
ละ 80 มี
ถนนที่ได๎
มาตรฐานใช๎
สัญจร 

การสัญจรไปมา
และการขนสํง
ผลผลิต
การเกษตร
เป็นไปด๎วย
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

7 โครงการกํอสร๎างถนนลาดยาง
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต  หมูํที ่11 
ต.สระสี่มุม เช่ือมตํอ หมูํที่ 14 
ต.สระพัฒนา           

เพื่อให๎การสัญจรไปมา 
และการขนสํงผลผลิต
การเกษตรเป็นไปด๎วย
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

กํอสร๎างถนนลาดยาง
แอสฟัลท๑ติกคอนกรีต  
ขนาดกวา๎ง  6.00 
เมตร  ระยะทาง 
1,280 เมตร หนา 
0.05 เมตร หรือมี
พื้นที่ผิวจราจรไมํน๎อย
กวํา 9,072 เมตร 

4,440,000 4,440,000 4,440,000 4,440,000 4,440,000 ครวัเรือนร๎อย
ละ 80 มี
ถนนที่ได๎
มาตรฐานใช๎
สัญจร 

การสัญจรไปมา
และการขนสํง
ผลผลิต
การเกษตร
เป็นไปด๎วย
ความสะดวก 
รวดเร็ว 

กองชําง 

รวม 53,640,000 53,640,000 53,640,000 53,640,000 53,640,000    
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     แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มมุ                                                                                                            หน้า : 129                                                                                                                              
 

บัญชีครุภัณฑ๑ 
แผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)  

องค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม 
 

ที ่ แผนงาน หมวด ประเภท เปูาหมาย 
(ผลผลิตครุภณัฑ๑) 

งบประมาณและที่มา หนํวยงาน
รับผิดชอบ 2566 

(บาท) 
2567 
(บาท) 

2568 
(บาท) 

2569 
(บาท) 

2570 
(บาท) 

1 แผนงานรักษาความสงบภายใน   
-งานปูองกันภยัฝุายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑กํอสร๎าง จัดหาเล่ือยโซํยนต๑ เล่ือยตัดตัดไม๎ 2 
จังหวะ กําลังขับ 1 HP /0.75 KW ความ
ยาวใบเลื่อย 11.5 นิ้ว ความจถุังเชื้อเพลิง 
230 มล. 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 สํานักปลัด 

2 แผนงานรักษาความสงบภายใน    
-งานปูองกันภยัฝุายพลเรือน
และระงับอัคคีภัย 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑ไฟฟูาและวิทย ุ จัดหาเครื่องรับสํงวิทยุระบบ VHF-FM 
ชนิดมือถือ 5 วัตต๑ จํานวน 3 เครื่อง โดย
มีคุณลักษณะตามบัญชีราคามาตรฐาน
ครุภัณฑ๑ 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 สํานักปลัด 

3 แผนงานเคหะและชุมชน           
-งานไฟฟูาถนน 

ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑ไฟฟูาและวิทย ุ ชุดโซลําเซลําเซลล๑ พร๎อมติดตั้ง ขนาดแผง
โซลําเซลล๑ 

500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 กองชําง 

4 บริหารทั่วไป ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑สํานักงาน เครื่องถํายเอกสารระบบดิจิตอล 
(ขาว-ดํา) ความเร็ว 30 แผํน 
ตํอนาที คุณลักษณะเฉพาะตาม 
บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ๑ 
ของสํานักงบประมาณ 
1.ขนาดทีกําหนดเป็นขนาด 
ความเร็วขั้นต่ํา 
2.เป็นระบบมัลติฟังก๑ชั่น 
3.เป็นระบบกระดาษธรรมดา 
ชนิดหมึกผง ยํอ-ขยายได ๎

120,000 120,000 120,000 120,000 120,000 สํานักปลัด 

5 แผนงานเคหะและชุมชน ครุภัณฑ๑ ครุภัณฑ๑การเกษตร ซับเมิร๑ส ขนาด 2  แรงม๎า 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000  
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       ส่วนที่ 4 
การติดตามและประเมินผล 

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

 ตามพระราชบัญญัติกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให๎แกํองค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได๎กําหนดให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มีอํานาจและหน๎าที่ในการจัดทําแผนพัฒนา
ท๎องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดทําแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้น จะต๎องดําเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท๎องถิ่นจะต๎องสอดคล๎องกับแผนพัฒนา
จังหวัด ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนาอําเภอ  
แผนพัฒนาตําบล  แผนพัฒนาหมูํบ๎านหรือแผนชุมชน  อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน  
ดังนั้น  จึงต๎องมีการกําหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตาม
กระบวนการพิจารณาจากประชาคมท๎องถิ่นระดับจังหวัด รํวมกับคณะกรรมการพัฒนาองค๑การบริหารสํวน
จังหวัด คณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท๎องถิ่นระดับจังหวัด  ผู๎แทนองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขต
จังหวัด  รํวมกันจัดทํา  ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นใน
เขตจังหวัด  เพ่ือให๎การจัดทําแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  
โดยนํายุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดไปใช๎เป็นแนวทางในการจัดทํา
แผนพัฒนาท๎องถิ่นของตนเองได๎ตํอไป และเพ่ือให๎สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด  แผนปฏิบัติ
ราชการประจําปีของจังหวัดและตอบสนองความต๎องการของประชาชนอันจะนําไปสู๎การจัดทํางบประมาณ 
ที่มีประสิทธิภาพในท๎องถิ่นได๎อยํางแท๎จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท๎องถิ่นให๎เข๎มแข็ง เกิดประโยชน๑
สูงสุดตํอประชาชนในท๎องถิ่น   

 ดังนั้น  องค๑กรปกครองสําวนท๎องถิ่น  จึงต๎องกําหนดยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กร
ปกครองสํวนท๎องถิ่นให๎สอดคล๎องยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัดเพ่ือ
นําไปสูํการบูรณาการรํวมกัน ให๎เกิดความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสูํแผนพัฒนา
กลุํมจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร๑ชาติ 
๒๐ ปี  ไทยแลนด๑ ๔.๐  และในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6–๒๕70) จะต๎องมีการติดตาม
และติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร๑เพ่ือความสอดคล๎องแผนพัฒนาท๎องถิ่นขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท๎องถิ่น จะต๎องดําเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ๑ที่กําหนดไว๎ ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํวันที่ประกาศใช๎งบประมาณ 
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รายจําย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้     

 
 
 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร ์

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๐ 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๐ 

๓.  ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๓.๑  ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น (๑๐) 
     ๓.๒  ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด (๑๐) 
     ๓.๓  ยุทธศาสตร๑จังหวัด (๑๐) 
     ๓.๔  วิสัยทัศน๑ (๕) 
     ๓.๕  กลยุทธ๑ (๕) 
     ๓.๖  เปูาประสงค๑ของแตํละประเด็นกลยุทธ๑ (๕) 
     ๓.๗  จุดยืนทางยุทธศาสตร๑ (๕) 
     ๓.๘  แผนงาน (๕) 
     ๓.๙  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร๑ในภาพรวม (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๑. ข้อมลูสภาพทั่วไป
และข้อมูลพ้ืนฐานของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 

(๑) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านกายภาพ เชํน ที่ตั้งของหมูํบ๎าน/ชุมชน/ตําบล ลักษณะภูมิ
ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหลํงน้าํ ลักษณะของ
ปุาไม๎ ฯลฯ ด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครองการเลอืกตั้ง ฯลฯ 

๒๐ 

(๓) 
 

(๒) ข๎อมูลเกี่ยวกับด๎านการเมือง/การปกครอง เชํน เขตการปกครอง การเลือกตั้ง 
ฯลฯ ประชากร เชํน ข๎อมูลเกี่ยวกบัจํานวนประชากร และชํวงอายุและจํานวน
ประชากร ฯลฯ 

(๒)  

(๓) ข๎อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เชํน การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยา
เสพติด การสังคมสงค๑เคราะห๑ 

(๒)  

(๔) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพืน้ฐาน เชํน การคมนาคมขนสํง การไฟฟูา การ
ประปา โทรศัพท๑ ฯลฯ 

(๒)  

(๕) ข๎อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เชํน การเกษตร การประมง การประศสุัตว๑ 
การบริการ การทํองเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย๑/กลุํมอาชีพแรงงาน ฯลฯ  

(๒)  

(๖) ข๎อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชํน การนับถือศาสนาประเพณี 
และงานประจําปี ภูมปิัญญาท๎องถิ่น ภาษาถ่ิน สินค๎าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก 
ฯลฯ และอื่นๆ 

(๒)  

(๗) ข๎อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชํน น้ํา ปุาไม๎ ภูเขา คณุภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(๒)  

(๘) การสํารวจและจัดเก็บข๎อมูลเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นหรือการใช๎
ข๎อมูล จปฐ. 

(๒)  

(๙) การประชุมประชาคมท๎องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดาํเนินการประชุม
ประชาคมท๎องถิ่นโดยใช๎กระบวนการรํวมคดิ รํวมทํา รํวมตัดสินใจ รวํมตรวจสอบ 
รํวมรับประโยชน๑ รํวมแก๎ไขปญัหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ เพื่อแก๎ไข
ปัญหาสาํหรับการพัฒนาท๎องถิ่นตามอํานาจหน๎าที่ขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 

(๓)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๒. การวิเคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี 

(๑) การวิเคราะห๑ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล๎องยุทธศาสตร๑จังหวัด 
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร๑
ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น นโยบายของผู๎บริหารท๎องถิ่น รวมถงึความ
เชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
และ Thailand ๔.๐ 

๒๐ 
(๕) 

 

(๒) การวิเคราะห๑การใช๎ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคบัใช๎ผลของ
การบังคับใช๎ สภาพการณ๑ที่เกิดขึ้นตํอการพัฒนาท๎องถิ่น 

(๓)  

(๓) การวิเคราะห๑ทางสังคม เชํน ด๎านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความ
ยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  
เทคโนโลยี จารตี ประเพณี วัฒนธรรม ภมูิปัญญาท๎องถิ่น เป็นต๎น 

 (๓)  

(๔) การวิเคราะห๑ทางเศรษฐกิจ ข๎อมูลด๎านรายได๎ครัวเรือน การสํงเสริมอาชีพ 
กลุํมอาชีพ กลุํมทางสังคม การพฒันาอาชีพและกลุํมตํางๆ สภาพทางเศรษฐกิจ
และความเป็นอยูํท่ัวไป เป็นต๎น 

(๓)  

(๕) การวิเคราะห๑สิ่งแวดล๎อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติตํางๆ ทางภมูิศาสตร๑ 
กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ๑ท่ีมผีลตํอสิ่งแวดล๎อมและการพัฒนา 

(๓)  

(๖) ผลการวิเคราะห๑ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท๎องถิ่น ด๎วยเทคนิค SWOT Analysis ที่อาจสํงผลตํอ
การดําเนินงานได๎แกํ S-Strengit (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอํอน) O-Opportunity 

(โอกาส) และT-Therat (อุปสรรค) 

(๓)  

๓. ยุทธศาสตร ์

๓.๑ ยุทธศาสตร๑ของ
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น 
 
๓.๒ ยุทธศาสตร๑ของ
องค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นในเขตจังหวัด 
 
๓.๓ ยุทธศาสตร๑จังหวัด 

 

ควรประกอบด้วยข้อมลูดังน้ี  สอดคล๎องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อม
ของท๎องถิ่น ประเด็นปัญหาการพฒันาและแนวทางการพัฒนาท่ีสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผน
ยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และ Thailand 

๔.๐  

๖๐ 
(๑๐) 

 

สอดคล๎องและเช่ือมโยงกับสภาพสงัคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล๎อมของท๎องถิ่น และ
ยุทธศาสตร๑จังหวัด และเช่ือมโยงหลักประชารัฐแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงํชาติและ Thailand ๔.๐ 

(๑๐)  

สอดคล๎องกับแผนพัฒนากลุํมจังหวัด ยุทธศาสตร๑พัฒนาภาค แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ แผนการบริหารราชการแผํนดิน  นโยบาย/
ยุทธศาสตร๑ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ 
ปี และThailand ๔.๐ 

(๑๐)  
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

๓.๔ วสิัยทัศน๑ 
 
 
 
๓.๕ กลยุทธ๑ 
 
 
๓.๖ เปูาประสงค๑ของ
แตํละประเด็นกลยุทธ๑ 
๓.๗ จดุยืนทาง
ยุทธศาสตร๑(Positioning) 
๓.๘ แผนงาน 
 
 
 
 
๓.๙ ความเช่ือมโยง
ของยุทธศาสตร๑ใน
ภาพรวม 

วิสัยทัศน๑ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นต๎องการจะ
เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอยํางชัดเจน สอดคล๎องกับโอกาสและศักยภาพที่เป็น
ลักษณะเฉพาะองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นและสัมพันธ๑กับโครงการพัฒนา 

(๕)  

แสดงให๎เห็นชํองทาง  วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต๎องทําตามอํานาจหนา๎ที่ของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่จะนําไปสูํการบรรลุวสิัยทัศน๑ หรือแสดงให๎เห็นถึง
ความชัดเจนในสิ่งที่จะดําเนินการให๎บรรลุวิสัยทัศน๑นั้น 

(๕)  

เปูาประสงค๑ของแตํละประเด็นกลยุทธ๑มีความสอดคล๎องและสนับสนนุตํอกลยุทธ๑
ที่จะเกิดขึ้น มุํงหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(๕)  

ความมุํงมั่นอันแนํวแนํในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพื่อให๎บรรลุวิสยัทัศน๑ของ
องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนําไปสูํ
ผลสําเร็จทางยุทธศาสตร๑  

(๕)  

แผนงานหรือจุดมุํงหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต กําหนดจุดมุํงหมายในเรื่องใด
เรื่องหนึ่งหรือแผนงานท่ีเกดิจากเปูาประสงค๑ ตัวช้ีวัด คําเปูาหมาย กลยุทธ๑ 
จุดยืนทางยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่มีความชัดเจน นําไปสูํ
การทําโครงการพัฒนาท๎องถิ่นในแผนพัฒนาท๎องถิ่น โดยระบุแผนงานและความ
เชื่อมโยงดังกลําว 

(๕)  

ความเชื่อมโยงองค๑รวมที่นําไปสูํการพัฒนาท๎องถิ่นที่เกิดผลผลติ/โครงการจาก
แผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ ฉบับท่ี ๑๒ 
Thailand ๔.๐ แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุํมจังหวัด /แผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในเขตจังหวัด และ
ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๔.๒ การติดตามและประเมินผลโครงการ  

 ในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
จะต๎องมีการติดตามและประเมินผลโครงการขององค๑กรปกครองสวนท๎องถิ่นเพ่ือความสอดคล๎อง
แผนพัฒนาท๎องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท๎องถิ่น จะต๎องดําเนินการให๎คะแนนตามเกณฑ๑ที่กําหนดไว๎  ซึ่งเป็นสํวนหนึ่งของการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  โดยดําเนินการให๎แล๎วเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตํวันที่ประกาศใช๎งบประมาณ
รายจําย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดํวนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว 
๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ๎อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. 
๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  ดังนี้     

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็นการพิจารณา คะแนน 

๑.  การสรุปสถานการณ์การพิจารณา ๑๐ 

๒.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ๑๐ 

๓.  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ๑๐ 
๔.  แผนงานและยุทธศาสตร์การพิจารณา ๑๐ 

๕.  โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย ๖๐ 

     ๕.๑  ความชัดเจนของช่ือโครงการ (๕) 
     ๕.๒  กําหนดวัตถุประสงค๑สอดคล๎องกับโครงการ (๕) 
     ๕.๓  เปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสูํการตั้งงบประมาณได๎ถูกต๎อง (๕) 
     ๕.๔  โครงการมคีวามสอดคลอ๎งกับแผนยุทธศาสตร๑ชาติ ๒๐ ปี (๕) 
     ๕.๕  เปูาหมาย (ผลผลติของโครงการ) มีความสอดคล๎องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

            สังคมแหํงชาติ 
(๕) 

     ๕.๖  โครงการมคีวามสอดคลอ๎งกับ Thailand ๔.๐  (๕) 
     ๕.๗  โครงการสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑จังหวัด (๕) 
     ๕.๘  โครงการแกไ๎ขปัญหาความยากจนหรือการเสรมิสร๎างให๎ประเทศชาตมิั่งคง มั่งคั่ง  
            ยั่งยืน ภายใต๎หลักประชารัฐ 

(๕) 

     ๕.๙  งบประมาณ มีความสอดคล๎องกับเปูาหมาย (ผลผลิตของโครงการ) (๕) 
     ๕.๑๐  มีการประมาณการราคาถูกต๎องตามหลักวิธีการงบประมาณ (๕) 
     ๕.๑๑  มีการกําหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑และผลคาดวําที่จะไดร๎ับ (๕) 
     ๕.๑๒  ผลที่คาดวําจะได๎รับ สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ (๕) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 
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แนวทางเบ้ืองต้นในการให้คะแนนแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ 

เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ประเด็น 
การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์
คะแนน

เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห๑กรอบการจดัทํายุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
(ใช๎การวิเคราะห๑ SWOT Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 

และ Trend ปัจจัยและสถานการณ๑การเปลีย่นแปลงท่ีมผีลตํอการพัฒนา อยําง
น๎อยต๎องประกอบด๎วยการวิเคราะห๑ศักยภาพด๎านเศรษฐกิจ, ด๎านสังคม, ด๎าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล๎อม) 

๑๐  

๒. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

๑) การควบคุมทีม่ีตัวเลขตํางๆ เพือ่นํามาใช๎วัดผลในเชิงปรมิาณ เชํน การวัด
จํานวนโครงการ กิจกรรม งานตาํงๆ ก็คือผลผลิตนั่งเองวําเป็นไปตามที่
ตั้งเปูาหมายเอาไว๎หรือไมํจํานวนท่ีดําเนินการจริงตามที่ได๎กําหนดไวเ๎ทําไร 
จํานวนที่ไมํสามารถดําเนินการไดม๎ีจํานวนเทําไหรํ สามารถอธิบายได๎ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Effciency) ของการพัฒนาท๎องถิ่นตามอํานาจหน๎าที่ท่ีได๎
กําหนดไว ๎

๒) วิเคราะห๑ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิง
ปริมาณ (Qualitative) 

๑๐  

๓. การประเมินผลการน า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไป
ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

๑) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนําเอา
เทคนิคๆ มาใช๎เพื่อวัดคําภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานตํางๆ ที่ดําเนินการใน
พื้นที่น้ันๆ ตรงตํอความต๎องการของประชาชนหรือไมํและเป็นไปตามอํานาจ
หน๎าท่ีหรือไมํ ประชาชนพ่ึงพอใจหรือไมํ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ๑ การ
ดําเนินการตํางๆ มสีภาพหรือลักษณะถูกต๎อง คงทน ถาวร สามารถใช๎การได๎
ตามวัตถุประสงค๑หรือไมํ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผล
การปฏิบัตริาชการตามที่บรรลุวตัถุประสงค๑  และเปูาหมายของแผนปฏิบัติ
ราชการตามที่ไดร๎ับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สํวนราชการหรือหนํวยงาน 

๒) วิเคราะห๑ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดําเนินการในเชิง
คุณภาพ (Qualitative) 

๑๐  

๔. แผนงานและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

๑) วิเคราะห๑แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ มคีวามสอดคล๎องกับ
ยุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในมิติตํางๆ จนนําไปสูํการจัดทํา
โครงการพัฒนาท๎องถิ่นโดยใช๎ SWOT Analysis/Demand (Demand 

Analysis)/Global Demand/ 

Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) กับองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นที่
มีพิ้นท่ีติดตํอกัน 

๒) วิเคราะห๑แผนงาน งาน ที่เกิดจากด๎านตํางๆ ท่ีสอดคล๎องกับการแก๎ไข
ปัญหาความยากจน หลักประชารฐั 

๑๐  
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ประเด็น 

การพิจารณา 
รายละเอียดหลักเกณฑ ์

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ที่ได้ 

๕.๖ โครงการมีความ
สอดคล๎อง 

 

 

 

 

 

 

๕.๗ โครงการสอดคล๎อง
กับยุทธศาสตร๑จังหวัด 

 

 

๕.๘ โครงการแกไ๎ข
ปัญหาความยากจนหรือ
การเสริมสร๎างให๎
ประเทศชาตมิั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน ภายใต๎หลัก
ประชารัฐ 

 

๕.๙ งบประมาณมีความ
สอดคล๎องกับเปาูหมาย
(ผลผลิตของโครงการ) 

๕.๑๐ มีการประมาณ
การราคาถูกต๎องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

โครงการมลีักษณะหรือสอดคล๎องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร๎างเศรษฐกิจไปสูํ 
Value-Based Economy หรือเศรษฐกจิที่ขับเคลื่อนด๎วยนวตักรรม ทํานอ๎ย ได๎
มาก เชํน (๑) เปลี่ยนจากการผลติสินค๎า โภคภณัฑ๑ไปสูํสินค๎าเชิงนวัตกรรม 
(๒) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด๎วยภาคอุตสาหกรรม ไปสูํการ
ขับเคลื่อนด๎วนเทคโนโลยี ความคดิสร๎างสรรค๑และนวัตกรรม (๓) เปลี่ยนจาก
การเน๎นภาคการผลติสินค๎าไปสูํการเน๎นภาคบริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่
เติมเต็มด๎วยวิทยาการ ความคิดสรา๎งสรรค๑ นวัตกรรม วิทยาศาสตร๑ 
เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนาแล๎วตํอยอดความได๎เปรียบเชิง
เปรียบเทยีบ เชํน ด๎านการเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม 
ฯลฯ 

(๕)  

โครงการพัฒนาท๎องถิ่นมีความสอดคล๎องกับห๎วงระยะเวลาของแผนพัฒนา
จังหวัดที่ได๎กําเนิดขึ้น เพื่อขับเคลือ่นการพัฒนาท๎องถิ่นเสมือนหนึ่งการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวดั ซึ่งไมสํามารถแยกสํวนใดสํวนหน่ึงออกจากกัน
ได๎ นอกจากน้ีโครงการพัฒนาท๎องถิ่นต๎องเป็นโครงการเชื่อมตํอหรือเดินทาง
ไปด๎วยกันกับยุทธศาสตร๑จังหวัดทีไ่ด๎กําหนดขึ้นเป็นปัจจุบัน 

(๕)  

เป็นโครงการที่ดําเนินการภายใต๎พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชน
ดําเนินการเองหรือรํวมดําเนินการ เป็นโครงการตํอยอดและขยายได ๎เป็น
โครงการที่ประชาชนต๎องการเพื่อให๎เกิดความยั่งยืน ซึ่งมีลักษณะที่จะให๎
ท๎องถิ่นมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท๎องถิ่นที่พัฒนาแล๎วด๎วยการพฒันา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 

(๕)  

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต๎องคํานึงถึงหลักสําคัญ ๕ ประการในการ
จัดทําโครงการได๎แกํ (๑) ความประหยัด (Economy) (๒) ความมี
ประสิทธิภาพ (Effciency) (๓) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness) (๔) ความ
ยุติธรรม (Equity) (๕) ความโปรํงใส (Transparency) 

(๕)  

การประมาณราคาเพื่อการพัฒนาต๎องให๎สอดคล๎องกับโครงการถูกต๎องตาม
หลักวิชาการทางชําง หลักของราคากลาง ราคากลางท๎องถิ่น มีความโปรํงใส
ในการกําหนดราคาและตรวจสอบในเชิงประจักษ๑ 

(๕)  
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ประเด็น 

การพิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนนที่
ได้ 

๕.๑๑ มีการกําหนด
ตัวช้ีวัด (KPI) และ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑
และผลที่คาดวาํจะได๎รับ 

 

๕.๑๒ ผลที่คาดวําจะได๎รับ
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ 

มีการกําหนดตัวช้ีวัดผลงาน (Key Performancy Indicator : KPI) ที่ สามารถวัดได๎ 
(measurable)  ใ ช๎บอกประสิทธิผล ( effectiveness)  ใ ช๎บอกประสิทธิภาพ 
(efficiency) ได๎ เชํน การกําหนดความพึงพอใจ การกําหนดร๎อยละ การกําหนด
อันเกิดจากผลของวัตถุประสงค๑ที่เกิดที่สิ่งที่ได๎รับ (การคาดการณ๑ คาดวําจะ
ได๎รับ) 

(๕)  

ผลที่ได๎รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได๎จริงจากการดําเนินการตามโครงการพัฒนาซึ่ง
สอดคล๎องกับวัตถุประสงค๑ที่ตั้งไว๎ การได๎ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต๎องเทํากับ
วัตถุประสงค๑หรือมากกวําวัตถุประสงค๑ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค๑ควรคํานึงถึง 
(๑) มีความเป็นไปได๎และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดําเนินงานตาม
โครงการ (๒) วัดและประเมินผลดับของความสําเร็จได๎ (๓) ระบุสิ่งที่ต๎องการ
ดําเนินงานอยํางชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและสามารถปฏิบัติได๎ (๔) 
เป็นเหตุเป็นผล สอดคล๎องกับความเป็นจริง (๕) สํงผลตํอการบํงบอกเวลาได๎ 

(๕)  

รวมคะแนน ๑๐๐  
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๔.๓ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่น 

 เป็นการติดตามผลการดําเนินการพัฒนาท๎องถิ่นตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6– ๒๕
70) ในเชิงปริมาณ และคุณภาพ โดยอาศัยแบบประเมินตนเองตามคูํมือการติดตามและประเมินผล  การ
จัดทําและแปลงแผนไปสูํการปฏิบัติขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น มาเป็นแนวทางในการติดตาม และ
ประเมินผลการพัฒนาท๎องถิ่นในภาพรวม ประกอบด๎วย  
 ๑. การประเมินตนเองในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น วํามีการดําเนินการครบถ๎วนตาม 
ขั้นตอนของกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ หรือไม ํ 
 ๒. การติดตามผลการดําเนินงานขององค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม เป็นการติดตาม 
ความก๎าวหน๎าในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ในการใช๎งบประมาณ 
รายจํายประจําปี งบประมาณรายจํายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม และเพ่ือวัดประสิทธิภาพ การ
การน าแผนพัฒนาไปดําเนินการจริงไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๖๐ 
  ๓. การติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการที่ได๎รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
 ๔. การติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนและผู๎เกี่ยวข๎องในการ ดําเนินการ
ดําเนินการพัฒนาท๎องถิ่นตามโครงการพัฒนาและยุทธศาสตร๑การพัฒนาขององค๑การบริหาร สํวนจังหวัด
นครปฐม ไมํน๎อยกวําร๎อยละ ๘๐  
 (๑) การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  
 (๑.๑) การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity) 
 (๑.๒) การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality) การวัดผลเชิงคุณภาพ ใช๎ในการสํารวจความพึง
พอใจในการวัดผล เชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได๎มีการประเมินผลความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึง
พอใจทําให๎ ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานขององค๑การบริหารสํวนจังหวัดนครปฐมในภาพรวม 
เครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามผลและประเมินผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค๑การบริหารสํวน
จังหวัดนครปฐม มี วัตถุประสงค๑เพ่ือตรวจติดตามผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของการด เนินงาน
ตามโครงการ รวมทั้งข๎อเสนอแนะเพ่ือนําไปปรับปรุงการดําเนินงานของโครงการให๎มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมีเครื่องมือที่ใช๎ในการติดตามและประเมินผลตามแบบรายงานคูํมือการติดตามและ
ประเมินผลการ จัดทําและแปลงแผนไปสูํการปฏิบัติขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ดังนี้ 
 ๑. แบบชํวยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาของท๎องถิ่นโดยตนเอง  
 ๒. แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
 ๓. แบบประเมินผลความพึงพอใจในการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  
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 ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 

(๑) ผลกระทบน าไปสู่อนาคต ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององค๑กรปกครอง สํวนท๎องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งจะเป็น
แผนพัฒนาที่กําหนด วิสัยทัศน๑ ประเด็นยุทธศาสตร๑ เปูาประสงค๑ ตัวชี้วัด คําเปูาหมาย และกลยุทธ๑ โดย
คํานึงถึงความ สอดคล๎องกับแผนพัฒนาในระดับตําง ๆ อันมีลักษณะเป็นการกําหนดรายละเอียดแผนงาน 
โครงการ พัฒนาที่จัดทําขึ้นสําหรับปีงบประมาณแตํละปี ซึ่งมีความตํอเนื่องและเป็นแผนก๎าวหน๎าครอบคลุม 
ระยะเวลาห๎าปีโดยอาจมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุงเป็นประจําทุกปี เป็นแผนพัฒนาที่แปลงยุทธศาสตร๑ การ
พัฒนาไปสูํการปฏิบัติ คือสามารถเชื่อมโยงการน าโครงการไปจัดทําข๎อบัญญัติงบประมาณรายจําย 
ประจําปี ทั้งนี้เพ่ือให๎กระบวนการจัดทํางบประมาณเป็นไปด๎วยความเรียบร๎อยผํานกระบวนการ ตรวจสอบ
และการมีสํวนรํวมของประชาชน ดังนั้น โครงการที่บรรจุอยูํในแผนพัฒนาท๎องถิ่นจะต๎องมี  สภาพความ
พร๎อมของโครงการ/กิจกรรม อยํางน๎อย ๒ ประการ คือ  
 ๑. โครงการ/กิจกรรมที่จะดําเนินการต๎องมีความแนํนอน โดยมีการประเมินถึง ความเป็นไปได๎ 
รวมทั้งผลประโยชน๑สาธารณะที่จะได๎รับจากโครงการ/กิจกรรม 
  ๒. โครงการ/กิจกรรม จะต๎องมีความพร๎อมในเรื่องรูปแบบและรายละเอียด ทั้งนี้  เพ่ือให๎
สามารถที่จะนําไปจัดทํางบประมาณรายจํายประจําปีได๎ทันที การจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่นมีความสําคัญ
และได๎รับการพัฒนามาอยํางตํอเนื่อง จนกระท่ังปัจจุบันและมีแนวโน๎มที่จะทวีความสําคัญยิ่งขึ้น กลําวได๎วํา
ในทุกองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น ตํางมีภาระหน๎าที่ในการวางแผนพัฒนาท๎องถิ่น เพราะเป็นกระบวนการ
เริ่มต๎นของการบริหารจัดการถ๎ามี การวางแผนพัฒนาท๎องถิ่นที่ดีแล๎วผู๎บริหารหนํวยงานมีความเชื่อมั่นได๎วํา
ผลการดําเนินงานที่ได๎จากการ ปฏิบัติก็จะบรรลุถึงจุดมุํงหมายได๎อยํางมีประสิทธิภาพสามารถพัฒนาท๎องถิ่น 
ตอบสนองปัญหาความ ต๎องการ และสร๎างความพึงพอใจตํอประชาชน ได๎เป็นอยํางดี  
 (๒) ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
 ผลจากการพัฒนา การดําเนินการพัฒนาท๎องถิ่นตามแผนพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่นโดย สรุปในภาพรวมจะพบวําโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท๎องถิ่นในปีแรกนั้นไมํสามารถนําไป
ดําเนินการ ได๎จริงทั้งหมด อาจจะเป็นเพราะทรัพยากรที่มีอยูํอยํางจํากัด โดยเฉพาะด๎านงบประมาณ มี
โครงการ พัฒนาจํานวนมากและ ไมํสามารถจัดลําดับความสําคัญของโครงการได๎อยํางถูกต๎อง หรืออาจเป็น 
ข๎อจํากัดอ่ืน ๆ ซึ่งก็ทําให๎การนําแผนไปสูํการปฏิบัติไมํประสบความสําเร็จเทําที่ควร ท าให๎ผลการ ประเมิน
ประสิทธิภาพการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติได๎จริงในปีแรกอาจไมํเป็นไปตามเปูาหมายที่กําหนดไว๎ ปัจจัย
ความสําเร็จของการน าแผนพัฒนาท๎องถิ่นไปสูํการปฏิบัติ เพ่ือเป็นข๎อเสนอแนะ ดังนี้  
 ๑. ความชัดเจนของโครงการ การกําหนดวัตถุประสงค๑เปูาหมาย ตัวชี้วัด และ งบประมาณ  
 ๒. ความรับผิดชอบในโครงสร๎างของสํวนราชการ มีความซ้ําซ๎อนในการกําหนด โครงการ
พัฒนาในแผนพัฒนา  
 ๓. การมีระบบการกํากับตรวจสอบและประเมินผลภายในองค๑กร และมีการเสริมแรง ผู๎ปฏิบัติ
ในเชิงสร๎างสรรค๑ 
  ๔. สมรรถนะองค๑กรที่นํ าแผนพัฒนาไปสูํการปฏิบัติ  มีความเข๎มแข็งทั้ งศักยภาพ 
ความสามารถและความพร๎อม  
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 ๕. มีการสนับสนุนการสร๎างความรู๎ ความเข๎าใจ และความผูกพันของฝุายตําง ๆ เพ่ือ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนพัฒนาท๎องถิ่น ทั้งระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติทางด๎านการเมือง 
งบประมาณ และวิชาการ 

ในการจัดทําแผนพัฒนาท๎องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖6 – ๒๕70)  ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
ก็เพ่ือใช๎เป็นเครื่องมือในการพัฒนา  เป็นแนวทางในการบริหารพัฒนาท๎องถิ่นให๎บรรลุตามวัตถุประสงค๑และ
เปูาหมาย  เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก๎ไขปัญหาให๎กับประชาชน  กํอให๎เกิดประโยชน๑และ
สามารถตอบสนองความต๎องการพัฒนาของประชาชน  โดยพิจารณาบรรจุโครงการในงบประมาณรายจําย
ประจําปี  งบประมาณรายจํายเพ่ิมเติม  และงบประมาณจากเงินสะสม  โดยจะต๎องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วําด๎วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค๑กรปกครอง
สํวนท๎องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก๎ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นการสรุปผลในภารวมของ
ท๎องถิ่น  เป็นการติดตามผลการนํายุทธศาสตร๑ขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  วําเกิดผลทั้งในเชิงปริมาณ 
และเชิงคุณภาพ  อยํางไร  ซึ่งสามารถวัดผลได๎ทั้งเชิงสถิติตํางๆ ตาราง กราฟ และการพรรณนา  
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1.  การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

   ๑.๑  การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)  
   ๑.๒ การวดัผลในเชิงคุณภาพ (Quality) 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  ใช๎การสํารวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม 
โดยได๎มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทําให๎ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดําเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม   

 
โดยเครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังน้ี 

 แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจตํอผลการดําเนินงานขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น 
 แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู๎รับบริการในงานบริการขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  
(ให๎หนํวยงานภายนอกดําเนินการ) 

 

 1.ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 

  (๑.๑)  ปัญหาสาธารภัยตํางๆ ที่เกิดขึ้นในองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  อันได๎แกํ  ภัยแล๎ง  วาตะภัย  
น้ําทํวม  อัคคีภัย  ที่เกิดขึ้นและสํงผลกระทบตํอประชาชนในพื้นที่  เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย๑สิน  แนวทางการ
แก๎ไข คือพิจารณาวางแผนการดําเนินการปูองกัน  กํอนเกิดเหตุ  ระหวํางเกิดเหตุ  หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน  โครงการ  
กิจกรรม การให๎ความชํวยเหลือตํางๆ  จัดตั้งศูนย๑ชํวยเหลือประชาชนขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  เพื่อสามารถ
ดําเนินการได๎ทันทํวงที   

  (๑.๒)  ปัญหาโรคระบาดที่เกิดจากคน  เกิดจากสัตว๑  ที่สํงผลอันตราย หรือครําตํอชีวิตประชาชน  และ
สัตว๑ตํางๆ ในตําบล  ซึ่งได๎แกํ  โรคไข๎หวัดใหญํ  ไข๎หวัดนก  โรคมือ เท๎า ปาก  ที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ    โรคพิษสุนัขบ๎า  แนว
ทางการแก๎ไขปัญหา  คือ ฝึกอบรม ประชาสัมพันธ๑  รณรงค๑การปูองกัน  ลงพื้นที่ระงับการเกิดโรคระบาด  การทําลาย  
การรักษา   

  (๑.๓)  ปัญหาประชาชนมีรายได๎น๎อย  การศึกษาต่ํา  ประชาชนในตําบลยังมีคนรายได๎น๎อย มีหนี้สิน
เยอะ  ไมํเพียงพอในการดํารงชีวิต  คําครองชีพสูง  แนวทางการแก๎ไขปัญหา  ให๎ความรู๎เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ  สาธิต
การประกอบอาชีพ  ชํวยเหลือประชาชนซํอมแซมบ๎านคนจน  ผู๎มีรายได๎น๎อย  สํงเสริมด๎านการศึกษาโดยการจัดบริการสา
ธารณด๎านการศึกษา การจัดตั้งศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก สนับสนุนกิจกรรมตํางๆ ให๎กับเด็กนักเรียน  จ๎างเด็กนักเรียนในชํวงปิด
ภาคเรียนเพื่อมีรายได๎   

  (๑.๔)  ปัญหายาเสพติดในตําบล  ในพื้นที่ยังไมํพบวํามีการค๎ายาเสพติด และยังไมํพบรายงานวํามีผู๎ติด
ยาเสพติด แตํเพื่อเป็นการปูองกัน  มีแนวทางการปูองกัน  โดยการลงพื้นที่ค๎นหา  การรณรงค๑ปูองกัน  การให๎ความรู๎กับ
ประชาชนได๎ทราบถึงโทษของยาเสพติด  



     แผนพัฒนาทอ้งถิน่ (พ.ศ.2566-2570)  องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่มมุ                                                                                                            หน้า 
: 144                                                                                                                              
 

  (๑.๕)  ปัญหาการสัญจรไปมาของประชาชนในตําบล  เนื่องจาก ในตําบลด๎านโครงสร๎างพื้นฐาน 
เส๎นทางการคมนาคมบางหมูํบ๎านยังเป็น ถนนดิน ถนนลูกรัง ชํวงฤดูฝนถนนลื่น เป็นหลุมเป็นบํอ เกิดปัญหาในการสัญจรไป
มาของประชาชน เสี่ยงตํอการเกิดอุบัติเหตุ การคมนาคมลําช๎า แนวทางการแก๎ไข  จัดทําแผนงาน โครงการก๎อสร๎างถนนใน
เส๎นทางสําคัญ  พิจารณาเสนอสนับสนุนจากหนํวยงานอื่น   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2.  ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  (๒.๑)  ข้อสังเกต  จากการสํารวจข๎อมูล การลงพื้นที่ในตําบล จะเห็นวําประชาชนยังมีปัญหาที่จะต๎อง
ดําเนินการแก๎ไขอยูํมาก ดังนี้  ด๎านการศึกษา  สาธารณสุข  ความมั่งคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย๑สิน  การศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี  กีฬา  สถานท่ีผํอนหยํอนใจ  สวัสดิการสังคม  การเกษตร  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม การพัฒนา
อาชีพ  เส๎นทางคมนาคมขนสํง/ไฟฟูา/น้ําประปา/แหลํงน้ําเพื่ออุปโภค – บริโภค  ด๎านทรัพยากรและสิ่งแวดล๎อม  ขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล จากปัญหาด๎านตํางๆ ประชาชนไมํสามารถแก๎ไขปัญหาเองได๎จึงต๎องเสนอให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
แก๎ไข ทําให๎มีการเสนอโครงการเข๎ามาเป็นจํานวนมาก  ซึ่งงบประมาณขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นนั้นมีจํากัดไมํ
เพียงพอตํอการจัดการได๎ 
  (๒.๒)  ข้อเสนอแนะ  จากข๎อสังเกตดังกลําว  มีข๎อเสนอแนะในการแก๎ไขปัญหาตํางๆ  ดังนี้  ปัญหา
ตํางๆ ท่ีถูกเสนอมายังองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  นั้น ควรนํามาพิจารณาจัดลําดับความสําคัญโดยประชาคมท๎องถิ่น  ซึ่งมี
หลายภาคสํวน  ประกอบไปด๎วย  คณะกรรมการพัฒนาขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น  สมาชิกสภาท๎องถิ่น  ผู๎นําหมูํบ๎าน  
ตัวแทนสํวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง  ประชาชนทั่วไป รํวมกันพิจารณาจัดลําดับความสําคัญของ
โครงการ  และพิจารณาบรรจุเข๎าแผนพัฒนาทํองถิ่นตํอไป  กรณีโครงการที่เกินศักยภาพก็ให๎องค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่น
เสนอขอรับการสนับสนุนจากหนํวยงานอื่น 

  (๒.๓)  ผลจากการพัฒนา  จากการพัฒนาที่ผํานมาพบวําองค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นได๎แก๎ไขปัญหา
ให๎กับประชาชนได๎ในหลายเรื่อง  และครอบคลุมทุกด๎าน  มีผลการประเมินอยูํในเกณฑ๑ที่ดี  ประชาชนมีความพึงพอใจ  แตํ
ก็ยังมีปัญหาที่จะต๎องแก๎ไขตํอไป  ไมํวําจะเป็นด๎านสิ่งแวดล๎อมที่ยังมีการเผาหญ๎า อ๎อย ตอข๎าวในชํวงเวลาเก็บเกี่ยว  การ
เลี้ยงสัตว๑ วัว  ควาย หมู  ที่สํงกลิ่นเหม็นรําคาญ  การพนันที่ยังมีในพ้ืนท่ี  เส๎นทางคมนาคมยังไมํครบ   
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4.1 การศึกษา 
 การจัดการศึกษาของสถานศึกษาในเขตความรับผิดชอบ 

สังกัด ท้องถิ่น สพฐ รวม 
ศูนย๑พัฒนาเด็กเล็ก 2  2 
ระดับกํอนศึกษา 2   
1.จํานวนโรงเรียน - 3 3 
2.จํานวนห๎องเรียน    
3.จํานวนนักเรียน    
4.จํานวน ครู อาจารย๑    
ระดับประถมศึกษา    
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1.จํานวนโรงเรียน  3 3 
2.จํานวนห๎องเรียน  18 18 
3.จํานวนนักเรียน  445 445 
4.จํานวน ครู อาจารย๑  30 30 
 

 

 

 4.2 สาธารณสุข 

 1.โรงพยาบาลในเขตพ้ืนที่  
 โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลสระสี่มุม  เตียงคนไข๎   เตียง 
 โรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพบ๎านหนองพงกลาง   เตียงคนไข๎    เตียง 
 2.คลีนิคเอกชน   จํานวน  2  แหํง 
 3. ศูนย๑บริการแพทย๑ที่ปฏิบัติหน๎าที่ในสถานพยาบาลทุกแหํง  ทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่ 
      - แพทย๑ 
      - ทันตแพทย๑ 
      - พยาบาล 
      - เภสัชกร 
      - เจ๎าพนักงานสํงเสริมสุขภาพ 
      - เจ๎าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 
      - พนักงานอนามัย 
      - นักวิชาการสุขภิบาล 
      - อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน 
 4.3 อาชญากรรม 

 

 4.4 ยาเสพติด 

 

 

 4.5 การสังคมสงเคราะห๑ 

 ในเขตองค๑การบริหารสํวนตําบลสระสี่มุม  อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีผู๎ที่ได๎รับการ
สังคมสงเคราะห๑ตําง ๆ  ดังนี้.- 

(1) ผู๎มีสิทธิได๎รับเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ จํานวน 1,343  คน 
(2) ผู๎มีสิทธิได๎รับเบี้ยยังชีพผู๎พิการ จํานวน 219  คน 
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(3) ผู๎มีสิทธิได๎รับเบี้ยยังชีพผู๎ปุวยเอดส๑ จํานวน            3  คน 
 

ที่มา  :  สํวนสวัสดิการสังคม (ข๎อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) 

 

 

 

 

5.ระบบบริการพื้นฐาน 

 5.1 การคมนาคมขนส่ง 

 

 5.2 การไฟฟ้า 

 

 5.3 การประปา 

 

 5.4 โทรศัพท์ 

 

6. ระบบเศรษฐกิจ 

 6.1 การเกษตร 

 6.2 การประมง 

 6.3 การปศุสัตว์ 
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