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องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
อ าเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์   



ค าน า 
  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2558  ฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 เพ่ือเสนอผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม   ใช้เป็นข้อมูลในการ
ประกอบการตัดสินใจว่าควรมีการ  แก้ไข  ปรับปรุง  หรือเพ่ิมเติมแนวทางพัฒนาในส่วนใดบ้าง  สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล ตลอดจนประชาชนได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ว่าเป็นไปตาม
เป้าหมายหรือแผนงานที่ระบุไว้หรือไม่อย่างไร และเพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม หวังว่า 
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ประจ าปี พ.ศ. 2558 ฉบับนี้ 
จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  และเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวม
ต่อไป 
 

................................ 
 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
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แบบที่ 1     แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตัวเอง 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม โดย
จะท าการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ
ด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์   
ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น ( swot) เพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนา
ท้องถิ่น 

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินแผนยุทธศาสตร์   
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แบบที่ 2     แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม รายไตรมาส  ( 3 เดือน) 
 

ค าชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม   ภายใต้แผนยุทธศาสตร์  5 ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและ
รายงานทุกๆ 3 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานในเดือนตุลาคม  -  ธันวาคม หรือไตรมาสที่ 1  
 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
2. รายงานผลการด าเนินงานไตรมาส 
 (1) ไตรมาสที่ 1 ( ตุลาคม - ธันวาคม)  (2) ไตรมาส 2 ( มกราคม - มีนาคม) 
 (3) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน)  (4) ไตรมาส 4 ( กรกฎาคม - กันยายน) 
ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาสามปี 
3. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี  ( พ.ศ. 2558 – 2560 ) 
 

ยุทธศาสตร์ 
ปีที่ 1 พ.ศ. 2558 ปีที่ 2 พ.ศ. 2559 ปีที่ 3 พ.ศ. 2560                  รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1. การพัฒนาดา้น
โครงสร้างพื้นฐาน 

76 182,204,400 115 205,281,241 78 196,853,300 269 584,338,940 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจ
และการแก้ไขปัญหา
ความยากจน 

19 2,520,000 19 2,520,000 19 2,250,000 57 7,569,000 

3.  การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

85 3,389,520 
 

85 
3,389,520 85 3,389,500 255 10,168,560 

4. การพัฒนาดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

22 5,741,200 22 5,741,200 22 5,741,200 66 17,223,600 

5. การพัฒนาดา้นการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด 

4 65,000 4 65,000 4 65,000 12 195,000 

6. การพัฒนาดา้น
การเมืองการบริหาร 

32 7,125,000 35 7,635,000 32 7,125,000 99 21,885,000 

             รวม 176 201,045,120 280 224,631,960 240 215,694,000 758 641,380,100 
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   ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ปี 2558 
   ( ไตรมาสที่ 1     ตุลาคม  -  ธันวาคม   2557) 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน - - - - 8 100 - - - - 8 100 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกจิและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

- - - - 1 100 - - - - 1 100 

3.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต - - 1 9.09 10 90.90 - - - - 11 100 
4. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - 1 9.09 10 90.90 - - - - 11 100 

5. การพัฒนาด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

- - 5 21.73 18 78.26 - - - - 23 100 

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร - - - - 2 - - - - - 2 100 
รวม - - 7 13.46 45 86.54 - - - - 52 100 
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ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ปี 2558 
( ไตรมาสที่ 2    มกราคม  - มีนาคม   2558) 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน - - - - 4 100 - - - - 4 100 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

- - - - 1 100 - - 1 - 1 100 

3.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 1 9.09 2 18.18 8 72.72 - - 1 - 11 100 
4. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 36.45 1 9.09 6 54.55 - - - - 11 100 

5. การพัฒนาด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

4 17.39 6 26.08 13 56.52 - - 1 - 23 100 

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 1 50 - - 1 50 - - - - 2 100 

รวม 10 19.23 9 17.31 33 63.46 - - 3 5.77 52 100 
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ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ปี 2558 
( ไตรมาสที่ 3    เมษายน  -  มิถุนายน  2558 ) 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 1 25 - - 3 75 - - - - 4 100 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

- - - - 1 100 - - - - 1 100 

3.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 2 18.18 2 18.18 7 63.63 - - - - 11 100 
4. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6 54.55 1 9.09 4 36.36 - - - - 11 100 

5. การพัฒนาด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

9 39.13 6 26.08 8 34.78 - - 1 7.69 23 100 

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 1 50 - - 1 50 - - - - 2 100 
รวม 19 36.53 9 17.31 24 46.15 - - 1 7.69 52 100 
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ผลการด าเนินงานตามแผนด าเนินงาน ปี 2558 
( ไตรมาสที่ 4    กรกฎาคม  -  กันยายน 2558) 
 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ 
ที่แล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไมไ่ด้ 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพิ่มเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 2 50 3 25 - - - - - - 4 100 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการ
แก้ไขปัญหาความยากจน 

1 100 - - - - - - - - 1 100 

3.  การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 7 63.64 1 9.09 1 9.09 - - - - 11 100 
4. การพัฒนาด้านคุณภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 90.90 - - - - - - 1 9.10 11 100 

5. การพัฒนาด้านการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 

22 95.65 - - - - - - - - 23 100 

6. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 2 100 - - - - - - - - 2 100 
รวม 44 84.64 2 3.85 1 9.09 - - 1 9.10 52 100 
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แบบที่ 3   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง :  แบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
2.  วัน  เดือน  ปี ที่รายงาน     ตุลาคม     2558 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2558 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  พ.ศ. 2558 
                   

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

1)    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 76 13 

2)    ด้านเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน 19 15 

3)    ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 85 28 

4)    ด้านบ้านเมืองน่าอยู่  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 22 4 

5)    ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติ 4 4 

6)    ด้านการเมืองการบริหาร 32 28 

รวม 176 92 

 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนการพัฒนาสามปี  ประจ าปี  พ.ศ. 2558
กับโครงการที่ปฏิบัติจริงแล้ว ปรากฏว่าไม่มีความสอดคล้องกัน  เพราะจ านวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
น้อยกว่าจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  ประจ าปี พ.ศ. 2558  แสดงว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯที่ก าหนด 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่
พอใจ 

1)    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 32.25% 73.75% 0% 
2)    มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 20% 80% 0% 
3)    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 51.25% 47.50% 1.25% 
4)    มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 28.75% 71.25% 0% 
5)    การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 26.25% 72.50% 1.25% 
6)    การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 20% 78.75% 1.25% 
7)    ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
       ในท้องถิ่น 

22.50% 76.25% 1.25% 

8)    การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 27.50% 68.75% 3.75% 
9)    ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 45% 53.75% 1.25% 
                                                            ภาพรวม 30.72% 69.17% 1.11



% 
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ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 พิจารณาจากคะแนนความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม โดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนยุทธศาสตร์ต่างๆและพิจารณาจากการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือกจาก จปฐ. เป็นตัวประเมิน โดยเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลในปีก่อนหน้านี้ ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1)     ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10 คะแนน) 

1)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9 
7)   ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8)   การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9 
9)   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10 

ภาพรวม 8.7 
 

          ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในส่วนยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 8.7 ซึ่งใกล้เคียง 10 แสดงว่าผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ด้านนี้ประสบความส าเร็จมาก 

 

2)   การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม /
ลด 

1.  ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี  ครัวเรือน          844         860 +16 
2.  ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ
ตลอดปี 

ครัวเรือน          844         860   +16 

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจากท่ีได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แล้วปรากฏว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น  แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม
สามารถด าเนินงานได้ตามแผนพัฒนาที่ก าหนด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึง
พอใจ 

(เต็ม  10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 

ภาพรวม 8.2 
 
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในส่วนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความ

ยากจนมีคา่คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.5  ซึ่งใกล้เคียง 10 แสดงว่า   ผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ด้าน
นี้ประสบความส าเร็จมาก 

 
2)   การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม /
ลด 

1. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าคนละ 20,000  
ต่อปี 

ครัวเรือน 734 856 +122 

2. คนอายุ 18-60 ปีเต็ม มีการประกอบอาชีพและมี
รายได้ 

คน 2,069 2,160 +91 

3. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ครัวเรือน    613   856  +243  
 

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจากท่ีได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ  และการ
แก้ไขปัญหาความยากจนแล้วปรากฏว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น  แสดงว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมสามารถด าเนินงานได้ตามแผนพัฒนาที่ก าหนด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10 

ภาพรวม 8.4 
 
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในส่วนยุทธศาสตร์ด้านครอบครัว เด็ก  เยาวชน  สตรี     

ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.4 ซึ่งใกล้เคียง 10 แสดงว่า   ผลการ
ด าเนินงานยุทธศาสตร์ด้านนี้ประสบความส าเร็จมาก 

 
 
2) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม /
ลด 

1. คนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน คน  417 429 +12 
2. คนพิการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน คน    75   79 + 4 
3 .ครอบครัวมีความอบอุ่น ครอบครัว   843  855   +12 
 

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจากท่ีได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านครอบครัว เด็ก  
เยาวชน  สตรี     ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส แล้วปรากฏว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  
แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมสามารถด าเนินงานได้ตามแผนพัฒนาที่ก าหนด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านบ้านเมอืงน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9                           
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 9 
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8)   การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8 
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 10 

ภาพรวม 8.6 
 
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในส่วนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.6 ซึ่งใกล้เคียง 10 แสดงว่า   ผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์
ด้านนี้ประสบความส าเร็จมาก 

 
2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม /
ลด 

1)  เด็กอายุ 6-15 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี คน 634 641 + 7 
2) เดก็ท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 9  ปี ได้เรียนต่อ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

คน 42 65  + 23 

3)  คนอายุ 15-60ปีเต็มอ่านออกและเขียนภาษาไทยได้ คน 2,246 2,289 +43 
4)  คนอายุ 6ปีขึ้นไป ทุกคนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ  1  ครั้ง 

คน    591     596 + 5 

 
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจากท่ีได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วปรากฏว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  แสดงว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมสามารถด าเนินงานได้ตามแผนพัฒนาที่ก าหนด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9 
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9 
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 9 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9 

ภาพรวม 8.3 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในส่วนยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 8.3 ซึ่งใกล้เคียง 10 แสดงว่า   ผลการด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์ด้านนี้ประสบความส าเร็จมาก 

 
 
2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม /
ลด 

1)  ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ครัวเรือน 845 854 + 9 
2)  ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนและบริเวณบ้านเป็น
ระเบียบถูกสุขลักษณะ 

ครัวเรือน 778 856   + 78 

3)  ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ครัวเรือน 838 854  + 16 
 

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจากท่ีได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วปรากฏว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น  แสดงว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมสามารถด าเนินงานได้ตามแผนพัฒนาที่ก าหนด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6   ด้านการเมืองการบริหาร 
    ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10 คะแนน) 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9 
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9 
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5)การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9 
7)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 9 
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8 
9)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

ภาพรวม              8.4 
 

ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในส่วนยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 8.4 ซึ่งใกล้เคียง 10 แสดงว่า   ผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ด้านนี้ประสบความส าเร็จมาก 

 
 
2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม /
ลด 

1)  ครัวเรือนมีคนเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีตั้งขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือน 826 854 + 28 
2)  ครัวเรือนมีคนที่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น 

ครัวเรือน 839 854 + 15 

3)  ครัวเรือนมีคนเข้าร่วมท ากิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บ้าน/ชุมชน 

ครัวเรือน 851 854 + 3 

4)  ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี ครัวเรือน 808           854 + 46 
 

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจากท่ีได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
แล้วปรากฏว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น  แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม
สามารถด าเนินงานได้ตามแผนพัฒนาที่ก าหนด 
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สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2558 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

************************ 
               นโยบายการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  และโครงสร้าง
พื้นฐาน   โครงการที่ด าเนินการ มีดังนี้ 

1. โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2  บ้านศรีบูรพา   งบประมาณใช้ไป  
50,000   บาท 

เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒  ขนาด Ø  4 นิ้ว ลึก  80 เมตร พร้อมติดตั้ง
ซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรง จ านวน 1  ชุด  พร้อมอุปกรณ์ครบชุด  (รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
ของอบต.สี่เหลี่ยม ก าหนด)      
                     2. โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 2 บ้านศรีบูรพา   งบประมาณใช้
ไป   
219,500  บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 874 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการอย่างละ 
1 ป้าย(ตามแบบมาตรฐาน อบต.สี่เหลี่ยม ก าหนดโดยมีรายละเอียด จุดที่ด าเนินการ ดังนี้ 
  จุดที่ 1  นา นายทรงศักดิ์  แดงสี  ถึง นา นายโล๊ะ  แดงสี  ยาว  300  เมตร 
  จุดที่ 2  นา นางรัชนก  บุตรงาม ถึง คันคูคลองน้ า หมู่ 2  ยาว  30   เมตร 
  จุดที่ 3  นา นายประคอง  ไชยศรีรัมย์  ถึง นา นายสุเทียน   ปลีนารัมย์   
                               ยาว  272  เมตร 
  จุดที่ 4  นา นายถนอม  ไชยศรีรัมย์ ถึง นา นายสุเทียน  ปลีนารัมย์   
                               ยาว  272  เมตร 
  3. โครงการขุดลอกหนองมะข่า หมู่ที่ 3 บ้านโคกเพชรพัฒนา งบประมาณ

ใช้ไป   
135,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอกหนองมะข่า ขนาดกว้าง  40  เมตร  ยาว  

40  
เมตร ลึก 4เมตร จากระดับพื้นสระเดิม คันคูของสระกว้าง  3  เมตร งบประมาณ  200,000.- บาท 
พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์  โครงการและป้ายโครงการอย่างละ   1  ป้าย    (ตามแบบมาตรฐาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมก าหนด) (ดินที่ขุดขึ้นมาให้น าไปถมที่สาธารณะลานกีฬา หมู่ 3  
บ้านโคกเพชรพัฒนา) 
  5.โครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุกหมู่ที่   3 บ้านโคกเพชรพัฒนา  

งบประมาณ 
ใช้ไป 69,500  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก หมู่ที่ 3 ขนาด 
กว้าง  4.00  เมตร  ยาว  277  เมตร  หนาเฉลี่ย  0.10 เมตร ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสี่เหลี่ยมก าหนด (จุดเริ่มต้นโครงการ ที่บ้านนายสุดใจ  พรมประโคน  ถึง  ที่นานายภูเมธ   
กล้ารัมย์  จุดสิ้นสุดโครงการ) 
  6. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 4 บ้านสี่เหลี่ยม งบประมาณใช้ไป    
254,500  บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ าแบบเปิด (ท่อผ่าครึ่งซีก)  ขนาด 



กว้าง  0.30  เมตร  ยาว  585  เมตร ลึก 0.15  เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการและป้าย 
โครงการอย่างละ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมก าหนด)   

  จุดที่  1  บ้านนายเยื่อ  แดงสี  ถึง นานายสมศักดิ์  อาญาเมือง ยาว  200  เมตร 
        จุดที่  2  บ้านนายมานพ พรหมเอาะ  ถึง บ้านนางแฉล้ม  แดงสี    ยาว  238  เมตร 
        จุดที่  3  บ้านนายสมศักดิ์  อาญาเมือง  ถึง บ้านนายสมปุ่น  ไชยศรีรัมย์    
                               ยาว  147  เมตร 
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  7. โครงการขุดลอกหนองน้ าบ้านสี่เหลี่ยม หมู่ที่  5   บ้านสี่เหลี่ยม     
งบประมาณใช้ไป 260,000 บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการขุดลอกหนองน้ าบ้านสี่เหลี่ยม หมู่
ที่ 5 ขนาดกว้าง 100 เมตร ยาว 180  เมตร ลึกจากระดับพื้นสระเดิมไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ดินที่
ขุดข้ึนมาให้น าไปถมที่คันคูข้างสระ หากยังมีดินเหลือให้ผู้รับจ้างหาที่ทิ้ง   โดยที่ไม่เป็นภาระค่าใช้จ่าย
ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมและไม่เป็นที่เดือดร้อนต่อประชาชน   พร้อมป้าย 
ประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย (รายละเอียดตามแบบมาตรฐานองค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมก าหนด) 
  8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสารภี งบประมาณใช้
ไป  262,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 ขนาด
กว้าง  5.00 เมตร  ยาว 100 เมตร   หนา  0.15  เมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø 0.30  เมตร  2  
จุดๆ ละ  6 ท่อน รวม 12 ท่อน และเสริมหินคลุก  15  ลบม.   พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
และป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ก าหนด) 
(จุดเริ่มต้นโครงการที่ บ้านนายทะเบียง     เกาประโคน  ถึง  บ้านนายจ าลอง  เกาประโคน ) 
  9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งสว่าง  งบประมาณใช้ไป  
 156,900  บาทเพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 7 รางระบายน้ าแบบเปิด 
(ท่อผ่าครึ่งซีก)ขนาดกว้าง  0.30  เมตร   ยาว  395  เมตร ลึก 0.15  เมตร พร้อมป้าย 
ประชาสัมพันธ์โครงการและป้ายโครงการ อย่างละ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหาร 
ส่วนต าบลสี่เหลี่ยมก าหนด)   
  จุดที่ 1 บ้านนางสมร  ปานทอง  ถึง วัดบ้านทุ่งสว่าง ยาว 370 เมตร 
  จุดที่ 2 บ้านนางสมร  ปานทอง  ถึงบ้านนายบุญเพ็ง จันทา  ยาว 25 เมตร 
  10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 8 บ้านโคกเพชร งบประมาณใช้ไป  
 269,000  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ที่ 8 รางระบายน้ าแบบ 
เปิด (รูปตัว V)  ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 450 เมตร ลึก 0.50 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ 
โครงการและป้ายโครงการอย่างละ 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
ก าหนด) (จุดเริ่มต้นโครงการ บ้านนายส าเภา     เครือรัมย์ ถึงค่ายมวยศิษย์บุญมี จุดสิ้นสุดโครงการ) 
  11. โครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร.  งบประมาณใช้ไป  40,000  บาท 
                     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการปรับปรุงศูนย์ อปพร. องค์การบริหารส่วนต าบล

สี่เหลี่ยม  
(ตามแบบมาตรฐานองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมก าหนด) 
           12. อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาประโคนชัย  งบประมาณใช้ไป   
245,187.29  บาทเพ่ือจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาประโคนชัยในการ 
ขยายเขตไฟฟ้าภายในต าบลสี่เหลี่ยม 



  13. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในต าบลสี่เหลี่ยม  งบประมาณใช้ไป   
99,500  บาท   เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในต าบลสี่เหลี่ยมให้สามารถ 
ใช้งานได้อย่างสะดวกยิ่งข้ึน 
   

 
 
 

-16- 
    

นโยบายด้านเศรษฐกิจ 
 

1  โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ (ต าบลสี่เหลี่ยม)กลุ่มสหกรณ์ชุมชนบ้านสารภี กลุ่ม
ปลูกข้าวอินทรีย์บ้านโคกเพชรพัฒนา  กลุ่มทอเสื่อกกบ้านโคกเพชรพัฒนา กลุ่มกระเป๋าบ้านโคกเพชร
พัฒนา งบประมาณใช้ไป        3๐,๐๐๐  บาท  

2. โครงการฝึกอาชีพ (ท าขนมกะหรี่ปั๊บ ขนมดอกจอก ขนมถ่ัวแปบ ขนมใส่ไส้)  
งบประมาณใช้ไป  32,770  บาท  

     นโยบายด้านเสริมสร้างสังคมเข้มแข็ง 
ด้านสาธารณสุข  และด้านสุขภาพ 
                    ๑.  โครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก  งบประมาณใช้ไป    84,000  บาท    
เพ่ือควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกไม่ให้แพร่ระบาดในเขตพ้ืนที่ต าบลสี่เหลี่ยม 
                     2.  อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.)ในเขตองค์การบริหาร
ส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  งบประมาณใช้ไป  120,000   บาท  เพื่อจ่ายเป็นค่าโครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมูลฐานในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  เพื่อส าหรับสนับสนุนการพัฒนางาน
สาธารณสุขโดยจัดสรรเป็นค่าด าเนินงาน   ของ อสม. ในหมู่บ้าน ๆละ  15,000  บาท  จ านวน  8  
หมู่บ้าน  รวมเป็นเงิน  120,000    บาท   
ด้านกีฬา 
                     1.  จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน  ประจ าต าบล เพ่ือต่อต้านยาเสพติด 
“ สี่เหลี่ยมเกมส์  ครั้งที่ 9 ”   งบประมาณใช้ไป  78,180   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนประจ าต าบล เพื่อต่อต้านยาเสพติด“ สี่เหลี่ยมเกมส์ ครั้งที่ 9 
                     2.  ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาอ าเภอประโคนชัย   งบประมาณใช้ไป  50,000
บาท     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( ประโคนชัยเกมส์ ครั้งที่ 12 ) ประจ าปี  2558    
             3.  โครงการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน  และประชาชนสัมพันธ์วันปิยมหาราช 
ประจ าปี  2558   งบประมาณใช้ไป   59,955 บาท  เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆในการจัดงานตาม    
“ โครงการงานกีฬาเด็ก เยาวชน     และประชาชนสัมพันธ์ วันปิยมหาราช ประจ าแปี 2558  ” 
                     4.อุดหนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย          

งบประมาณใช้ไป  30,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม “โครงการแข่งขันกีฬาชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ( ประโคนชัยเกมส์ ครั้งที่ 11) 
ประจ าปี  2558”   

                     5. อุดหนุนกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ  ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย 
งบประมาณ   ใช้ไป  15,000   บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม “โครงการแข่งขันกีฬาชิงฟุตบอล



ประเพณีจังหวัดบุรีรัมย์  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมงกุฎราชกุมาร  
ประจ าปี  2558”   
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ด้านครอบครัว  เด็ก  เยาวชนและผู้สูงอายุ 
             1.  โครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเด็กและเยาวชน  ด้านจริยธรรม และต่อต้าน                    
ยาเสพติด งบประมาณ  ใช้ไป 59,924 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมเด็ก
และเยาวชนด้านจริยธรรมและต่อต้านยาเสพติด    
           2. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณใช้ไป   50,000 บาท                                 
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ   
           3.  โครงการอาหารเสริม  (นม)  งบประมาณใช้ไป  1,225,599.84    บาท                     
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาหารเสริม  (นม) โดยจัดสรรให้เด็กเล็ก , เด็กอนุบาล และเด็ก
ประถมศึกษาปีที่  1 –  6     แก่เด็กนักเรียนภายในโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในต าบลสี่เหลี่ยม และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กต าบลสี่เหลี่ยม   
                     4.   อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม   งบประมาณใช้ไป 
1,110,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารกลางวันให้เด็กอนุบาลและเด็ก
ประถมศึกษาปีที่  1-6 (จัดสรร 100%)   
                     5.  อุดหนุนอาหารกลางวันให้ แก่โรงเรียนบ้านโคกเพชรไสยา งบประมาณใช้ไป 
684,000 บาท     เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารกลางวันให้เด็กอนุบาลและเด็ก
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 (จัดสรร 100 % )   
           6.  อุดหนุนอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนบ้านสารภี   งบประมาณใช้ไป  
394,000  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารกลางวันให้เด็กอนุบาล  และเด็ก
ประถมศึกษาปีที่  1 - 6  (จัดสรร  100%)   
                     7. โครงการอาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต าบลสี่เหลี่ยม งบประมาณ   
ใช้ไป 456,060  บาท 
           8.  การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์  งบประมาณใช้ไป  54,000  บาท เพื่อ
จ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ย   ยังชีพผู้ป่วยเอดส์ภายในต าบลสี่เหลี่ยม เดือนละ  500  บาท / คน  
จ านวน  9   คน  เป็นเงิน   54,000  บาท     
                    9. การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
ภายในต าบลสี่เหลี่ยม จ านวน  712  คน งบประมาณใช้ไป  5,586,000  บาท 
                   10. การสงเคราะห์เบี้ยผู้พิการในต าบลสี่เหลี่ยมจ านวน 212 คน งบประมาณใช้ไป             
2,035,200 บาท   
                   11.  โครงการส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ  “วันกตัญญูมุทิตา ผู้สูงอายุ”   
งบประมาณใช้ไป   96,180 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันกตัญญูมุทิตา ผู้สูงอายุ
ประจ าต าบลสี่เหลี่ยม 



  12. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน (ส่งเสริมการด ารงวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง) 
งบประมาณใช้ไป  28,900 บาท 
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13.  โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น  งบประมาณใช้ไป  19,925  บาท 
  14.  โครงการให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการของผู้พิการในต าบลสี่เหลี่ยม 
งบประมาณใช้ไป  23,300  บาท 
  15.  โครงการพัฒนาสตรีและครอบครัว  (การประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชู
เกียรติคุณ  สตรีดีเด่นและแม่ดีเด่น ประจ าปีงบประมาณ  2558  งบประมาณใช้ไป  5,100  บาท 
  16.  โครงการ  “ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง”  จากศูนย์พัฒนาครอบครัว 
(ศพค)  งบประมาณใช้ไป  30,100  บาท 
   17.  โครงการเยี่ยมบ้านห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ จ านวน  11,700  
บาท  งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลสี่เหลี่ยม (สปสช.) 
   
ด้านการส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส 
                    1. ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยต่างๆ จ านวน 24 ราย งบประมาณใช้ไป  
34,936 บาท 
  2.  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์ การช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ จ านวน  5  รายๆละ  2,000 บาท งบประมาณใช้ไป  10,000  
บาท 
       

นโยบายด้านการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม 
1.  โครงการงานประเพณีท้องถิ่น “งานเทศกาลข้าวมะลิหอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนก 

ประโคนชัย”   งบประมาณใช้ไป  80,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมร่วมงาน
ตามโครงการงานประเพณีท้องถิ่น ฯ  ดังมีรายละเอียด  ดังนี้       
     -  ค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่ข้าวมะลิหอม  เป็นเงิน   80,000   บาท  เพ่ือ
จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนแห่ข้าวมะลิหอม หรือค่าใช้จ่ายอื่นที่จ าเป็น   
                     2.  ค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีวันเข้าพรรษา งบประมาณ
ใช้ไป  49,575  บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดขบวนรถแห่เทียนพรรษา   
  3.  โครงการจัดงานวันส าคัญของทางราชการ เช่น วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา ฯลฯ  (ไม่ใช้งบประมาณ) 

4.  อุดหนุนกิจกรรมการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  
บ้านทุ่งสว่าง     หมู่ที่ 7  งบประมาณใช้ไป 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน
โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ  ประจ าปี  2558   



   5.  อุดหนุนกิจกรรมศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอประ
โคนชัย  งบประมาณใช้ไป  30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ “งานเทศกาลข้าวมะลิ
หอม  ปลาจ่อมกุ้ง  ชมทุ่งนกประโคนชัย”    
                  6.  อุดหนุนโครงการ  งานรัฐพิธี  วันส าคัญทางศาสนา  หรือ  ประเพณีวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น ให้แก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย  งบประมาณใช้ไป 5,000  บาท  
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นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
          1. การส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๕  

ธันวามหาราช และ ๑๒  สิงหามหาราชินี   
                    2.  การดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและภายนอกอาคารส านักงานองค์การ

บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

นโยบายด้านการเมืองการบริหาร 
         1.  โครงการด าเนินการเวทีประชาคม  เพ่ือจัดประชุมเวทีประชาคมหมู่บ้าน /ต าบล
ในการจัดท าแผนพัฒนา  หรือตามภารกิจของ อบต. งบประมาณใช้ไป  7,835 บาท 
         ๒.  โครงการ อบต.เคลื่อนที่ประจ าปี 2558  งบประมาณใช้ไป  25,000  บาท  
เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ อบต.เคลื่อนที่ ประจ าปี 2558  เพ่ือให้บริการด้านต่างๆ 
                   3.  เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  งบประมาณใช้ไป  45,536  บาท  เพ่ือจ่าย
สมทบกองทุนประกันสังคมของพนักงานจ้าง   
                     5.  เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น   (สปสช. )   งบประมาณใช้
ไป  65,400   บาท  
      
                     6.  สมทบกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) เพ่ือช่วยเหลือ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 1%  งบประมาณใช้ไป  148,000 บาท 
                     7.  อุดหนุนกิจกรรมสังคมสงเคราะห์ให้แก่ส านักงานเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์  
งบประมาณใช้ไป  10,000 บาท  เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณกุศลและให้ความ
ช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ 
                      9.  เงินส ารองจ่าย งบประมาณใช้ไป  34,936  บาท   เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
กรณีจ าเป็นและฉุกเฉินซึ่งไม่สามารถคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าหรือไว้บรรเทาความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากภัยธรรมชาติ และบรรเทาสาธารณภัย เช่น วาตภัย อัคคีภัย  อุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆ 
                     ๑๐.  โครงการจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์พร้อมโครงเหล็กพ้ืนลวดตาข่ายขนาดกว้าง  
1.50  เมตร  ยาว  3.00 เมตร พร้อมทาสี และติดตั้งเรียบร้อย จ านวน  8  ป้าย  งบประมาณใช้ไป  
36,000  บาท 
จัดซื้อครุภัณฑ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน         
ส านักงานปลัดฯ 

1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงานจ านวน  3  เครื่องๆละ  13,000  บาท  
เป็นเงิน  



39,000  บาท 
2. จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ จ านวน 3  เครื่องๆละ  1,000  บาท  เป็นเงิน 

3,000 บาท 
3. จัดซื้อปริ้นเตอร์เลเซอร์ จ านวน  2 เครื่องๆละ 4,300 บาท เป็นเงิน 

8,600  บาท 
4. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จ านวน 1 ตัวๆละ 9,000  บาท เป็น

เงิน 9,000 บาท 
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ส่วนการคลัง 
                                1.  จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารขนาด 2 บาน จ านวน 2 หลังๆ ละ  

      4,700.-  บาท    เป็นเงินจ านวน   9,400.- บาท  
    2.  จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเปิดกระจกจ านวน 2 หลังๆละ 5,600  บาท 
         เป็นเงินจ านวน  11,200 .- บาท 

3.   จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิติตอล จ านวน 1 ตัวๆละ 9,000  บาท  
       เป็นเงิน 9,000 บาท 

 
ส่วนการศึกษาฯ                                                     

1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงานจ านวน  1  เครื่องๆละ  13,000  บาท  
เป็นเงิน  
13,000  บาท 

2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1  เครื่องๆ
ละ 18,000  บาท  เป็นเงิน 18,000  บาท 

3. จัดซื้อปริ้นเตอร์ จ านวน  2   เครื่องๆละ 4,300  บาท  เป็นเงิน  
8,600  บาท 
 

ส่วนสวัสดิการสังคม  
          1.   จัดซื้อตูเ้หล็กเก็บเอกสาร  จ านวน 1 หลังๆละ 4,700.- บาท  
                เป็นเงินจ า6นวน  4,700.-  บาท  

2.   จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ส าหรับส านักงาน จ านวน 1  เครื่องๆละ  
      13,000.-บาทเป็นเงินจ านวน 13,000.- บาท 
3.    จัดซื้อเครื่องส ารองไฟ  จ านวน  1  เครื่องๆละ  1,000.- บาท  

เป็นเงินจ านวน  1,000.- บาท 
 
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

1. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิตอล จ านวน 1 กล้องๆละ 6,000  บาท 
 
ส่วนโยธา 

1. จัดซื้อคอมพิวเตอร์ส านักงานจ านวน  1  เครื่องๆละ  13,000  บาท  
เป็นเงิน  



13,000  บาท 
2. จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คส าหรับงานส านักงาน จ านวน 1 เครื่องๆละ 

18,000  บาท  เป็นเงิน 18,000  บาท 
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3. จัดซื้อปริ้นเตอร์ จ านวน  2   เครื่องๆละ 4,300  บาท  เป็นเงิน  
8,600  บาท 

4.   จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบ 2 บาน   จ านวน  1  หลัง   จ านวนเงิน 
      4,700  บาท 
5.   จัดซื้อตู้เก็บเอกสารแบบเปิดกระจก จ านวน  1  หลัง  จ านวนเงิน   
      5,600  บาท 

 
นโยบายด้านความปลอดภัย 

                   1. การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  และอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน              
(อปพร.)  ในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและบรรเทาสาธารณภัยภายในต าบลสี่เหลี่ยม  
งบประมาณใช้ไป  9,360  บาท 

                   2. อุดหนุนกิจกรรมฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและการส่วน
สนามรับธงประจ าศูนย์ต าบลให้แก่ที่ ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย  งบประมาณใช้ไป   
10,000  บาท 

                   3. อุดหนุนโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ าปี 2558  
ให้แก่ที่ท าการปกครองอ าเภอประโคนชัย งบประมาณใช้ไป  5,000  บาท  
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แบบที่ 3   แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
 

ค าชี้แจง :  แบบประเมินตนเอง โดยวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปีงบประมาณ 
 
 

ส่วนที่  1   ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
2.  วัน  เดือน  ปี ที่รายงาน     ตุลาคม     2558 
ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  2558 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
ยุทธศาสตร์และโครงการในปี  พ.ศ. 2558 
                   

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่ 
ปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ
ที่ได้ปฏิบัติ 

1)    ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 76 13 

2)    ด้านเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความยากจน 19 15 

3)    ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 85 28 

4)    ด้านบ้านเมืองน่าอยู่  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 22 4 

5)    ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติ 4 4 

6)    ด้านการเมืองการบริหาร 32 28 
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 เมื่อเปรียบเทียบจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนการพัฒนาสามปี  ประจ าปี  พ.ศ. 2558
กับโครงการที่ปฏิบัติจริงแล้ว ปรากฏว่าไม่มีความสอดคล้องกัน  เพราะจ านวนโครงการที่ปฏิบัติจริง
น้อยกว่าจ านวนโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  ประจ าปี พ.ศ. 2558  แสดงว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมยังไม่สามารถด าเนินงานได้ตามแผนฯที่ก าหนด 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่
พอใจ 

1)    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม    
2)    มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม    



3)    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4)    มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ    
5)    การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)    การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด    
7)    ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
       ในท้องถิ่น 

   

8)    การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน    
9)    ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม    
                                                            ภาพรวม    
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ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ 
 พิจารณาจากคะแนนความพึงพอใจที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนใน
เขตองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม โดยใช้แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพอใจผลการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนยุทธศาสตร์ต่างๆและพิจารณาจากการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือกจาก จปฐ. เป็นตัวประเมิน โดยเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลในปีก่อนหน้านี้ ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์สรุปได้ดังนี้ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
1)     ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10 คะแนน) 

1)   มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)   มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)   การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)   การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)   ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)   การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9)   ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

          ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในส่วนยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีค่าคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ……….. ซึ่งใกล้เคียง 10 แสดงว่าผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ด้านนี้ประสบความส าเร็จมาก 

 

2)   การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 
 

ตัวช้ีวัดที่เลือก 
 

หน่วย 
ผลการด าเนินงาน 

ก่อน
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม /
ลด 



1.  ครัวเรือนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี  ครัวเรือน          844         860 +16 
2.  ครัวเรือนมีน้ าสะอาดส าหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ
ตลอดปี 

ครัวเรือน          844         860   +16 

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจากท่ีได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แล้วปรากฏว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น  แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม
สามารถด าเนินงานได้ตามแผนพัฒนาที่ก าหนด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
2) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึง
พอใจ 

(เต็ม  10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในส่วนยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาความ

ยากจนมีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ......  ซึ่งใกล้เคียง 10 แสดงว่า   ผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ด้าน
นี้ประสบความส าเร็จมาก 

 
2)   การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวชี้วัดที่เลือก 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม /
ลด 

1. คนในครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ ากว่าคนละ 20,000  
ต่อปี 

ครัวเรือน 734 856 +122 

2. คนอายุ 18-60 ปีเต็ม มีการประกอบอาชีพและมี คน 2,069 2,160 +91 



รายได้ 
3. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน ครัวเรือน    613   856  +243  
 

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจากท่ีได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ  และการ
แก้ไขปัญหาความยากจนแล้วปรากฏว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น  แสดงว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมสามารถด าเนินงานได้ตามแผนพัฒนาที่ก าหนด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3   ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในส่วนยุทธศาสตร์ด้านครอบครัว เด็ก  เยาวชน  สตรี     

ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส  มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ……. ซึ่งใกล้เคียง 10 แสดงว่า   ผลการ
ด าเนินงานยุทธศาสตร์ด้านนี้ประสบความส าเร็จมาก 

 
 
4) การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม /
ลด 

1. คนสูงอายุได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน คน  417 429 +12 
2. คนพิการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน คน    75   79 + 4 
3 .ครอบครัวมีความอบอุ่น ครอบครัว   843  855   +12 



 
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจากท่ีได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านครอบครัว เด็ก  

เยาวชน  สตรี     ผู้สูงอายุ  และผู้ด้อยโอกาส แล้วปรากฏว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  
แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมสามารถด าเนินงานได้ตามแผนพัฒนาที่ก าหนด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านบ้านเมอืงน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม  10 คะแนน) 

1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)   การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 
ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในส่วนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิน่มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ...... ซึ่งใกล้เคียง 10 แสดงว่า   ผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์
ด้านนี้ประสบความส าเร็จมาก 

 
2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม /
ลด 

1)  เด็กอายุ 6-15 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี คน 634 641 + 7 
2) เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบังคับ 9  ปี ได้เรียนต่อ
มัธยมศึกษาตอนปลาย 

คน 42 65  + 23 

3)  คนอายุ 15-60ปีเต็มอ่านออกและเขียนภาษาไทยได้ คน 2,246 2,289 +43 



4)  คนอายุ 6ปีขึ้นไป ทุกคนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ  1  ครั้ง 

คน    591     596 + 5 

 
การเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจากท่ีได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา  ศาสนา  

วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วปรากฏว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  แสดงว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมสามารถด าเนินงานได้ตามแผนพัฒนาที่ก าหนด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
1)  ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10 คะแนน) 

1) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในส่วนยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ....... ซึ่งใกล้เคียง 10 แสดงว่า   ผลการด าเนินงาน
ยุทธศาสตร์ด้านนี้ประสบความส าเร็จมาก 

 
 
2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม /
ลด 

1)  ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ครัวเรือน 845 854 + 9 
2)  ครัวเรือนมีการจัดบ้านเรือนและบริเวณบ้านเป็น
ระเบียบถูกสุขลักษณะ 

ครัวเรือน 778 856   + 78 



3)  ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ครัวเรือน 838 854  + 16 
 

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจากท่ีได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้วปรากฏว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น  แสดงว่า
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมสามารถด าเนินงานได้ตามแผนพัฒนาที่ก าหนด 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6   ด้านการเมืองการบริหาร 
    ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม  10 คะแนน) 

1)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม  
2)มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ  
5)การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  
7)ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  
8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน  
9)ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม  

ภาพรวม  
 

ค่าคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจในส่วนยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหารมีคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ ....... ซึ่งใกล้เคียง 1:0 แสดงว่า   ผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ด้านนี้ประสบความส าเร็จ
มาก 

 
 
2)  การเปลี่ยนแปลงของชุมชนตามตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
ตัวช้ีวัดที่เลือก 

 
หน่วย 

ผลการด าเนินงาน 
ก่อน

ด าเนินการ 
(จ านวน) 

หลัง
ด าเนินการ 
(จ านวน) 

เพิ่ม /
ลด 

1)  ครัวเรือนมีคนเป็นสมาชิกกลุ่มท่ีตั้งขึ้นในหมู่บ้าน/ชุมชน ครัวเรือน 826 854 + 28 
2)  ครัวเรือนมีคนที่มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
ประโยชน์ของชุมชนหรือท้องถิ่น 

ครัวเรือน 839 854 + 15 



3)  ครัวเรือนมีคนเข้าร่วมท ากิจกรรมสาธารณะของ
หมู่บ้าน/ชุมชน 

ครัวเรือน 851 854 + 3 

4)  ครัวเรือนมีการป้องกันอุบัติภัยอย่างถูกวิธี ครัวเรือน 808           854 + 46 
 

การเปลี่ยนแปลงของชุมชนหลังจากท่ีได้ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร
แล้วปรากฏว่าชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น  แสดงว่าองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม
สามารถด าเนินงานได้ตามแผนพัฒนาที่ก าหนด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


