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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
                    ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 253 ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงาน           
ให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้งมีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย  ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ              
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน             
โดยอย่างนอ้ยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

                    ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย       
การจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
ข้อ 30 (๕) ดังกล่าวนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม จึงขอประกาศผลการด าเนินงาน การจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และรายงานผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น          
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม    
ในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม ดังนี้ 

ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม  
"ต ำบลน่ำอยู่  คู่เศรษฐกิจพอเพียง  ประชำชนมีคุณภำพชีวิตที่ดี  ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  พร้อมพัฒนำ        
ตำมหลักธรรมำภิบำล" 

ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม ประกอบด้วย  

พันธกิจที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐาน และปรับปรุงภูมิทัศน์    
ให้สวยงาม 

พันธกิจที่ 2 พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้ได้รับ
สวัสดิการ มีอาชีพที่เหมาะสม และเด็กเยาวชนมีทักษะที่ดี 

พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการเกษตร/อุตสาหกรรมที่มีคุณภาพ/สนับสนุนการรวมกลุ่มวิสาหกิจและ            
การเข้าถึงตลาด  

พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมและอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่นให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์    
ของชุมชน 

พันธกิจที่ 5 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงความอุดมสมบูรณ์ และพัฒนาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมให้ได้มาตรฐาน โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

พันธกิจที่  6 ส่งเสริมการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพติด           
เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

                   /พันธกิจที่ ๗... 
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พันธกิจที่ 7 บริหาร/จัดการภายใต้หลักธรรมาภิบาล และยกระดับความรู้ พัฒนาทักษะ   
ให้แก่บุคลากร ตลอดจนรูปแบบการท างานที่มุ่งเน้นสัมพันธภาพที่ดี 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทาง        
การพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน/สาธารณูปโภค 
     2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง 
     3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 
     4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์/ฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 
     6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
    7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 

ง. การวางแผน 

 องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 ตามกระบวนการและ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน 
เช่น การจัดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน/ระดับต าบล การประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เพ่ือรับฟังปัญหา
และความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ซึ่งไดด้ าเนินการ
ทบทวนเป็นประจ าทุกปีและน าเข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 เพ่ือพัฒนาทุกหมู่บ้านในเขตพ้ืนที่
ต าบลสระสี่เหลี่ยมให้เกิดความเจริญที่ยั่งยืน ต่อไป   

    องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 
2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ๒๕๖2 และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ไว้ดังนี้  

ตารางแสดงยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/

เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2563 เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
แนวทาง 

การพัฒนา 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่ได้ด าเนนิการจริง 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน/
สาธารณูปโภค 

1.ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน/
สาธารณูปโภค 

52 19,407,000 30 8,108,057 

                  

                /ตาราง (ต่อ)... 
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ยุทธศาสตร์ 

 
แนวทาง 

การพัฒนา 

โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการที่ได้ด าเนนิการจริง 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายจริง 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวิต  
คู่เศรษฐกิจพอเพียง  

๒.ด้านคณุภาพชีวิต  
คู่เศรษฐกิจพอเพียง 

66 20,754,000 25 15,821,750 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการเกษตร/
อุตสาหกรรม 
ให้ได้มาตรฐาน 

3.ด้านการเกษตร/
อุตสาหกรรม 
ให้ได้มาตรฐาน 

3 110,000 - - 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณีและ
การท่องเที่ยวท่ียั่งยืน 

4.ด้านการส่งเสรมิ
วัฒนธรรม ประเพณี
และการท่องเที่ยว 
ที่ยั่งยืน 

13 1,240,000 1 10,000 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการอนุรักษ/์ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

5.ด้านการอนุรักษ์/
ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน  

8 650,000 - - 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านความปลอดภยั 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

6.ด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

16 2,080,000 2 55,208 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจดัการ
องค์กร 

7.ด้านการบริหาร
จัดการองค์กร 
 

11 1,690,000 5 39,166 

รวม 169 45,931,000 63 24,034,181 
 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และจ านวนโครงการที่ด าเนินการจริง   

จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 

                   /กราฟแสดง... 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น และงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง         
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 
 
 
จ. การจัดท างบประมาณ และการใช้จ่ายงบประมาณ 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยมได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 เมื่อวันที่ ๑8 กันยายน 2562 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ าย ประจ าปี งบประมาณ  พ.ศ. 2563   จ านวน  123  โครงการ งบประมาณ    
28,621,700 บาท   ซึ่งเป็นโครงการที่ด าเนินการจริง (ได้ปฏิบัติ) จ านวน 63 โครงการ งบประมาณ         
ที่เบิกจ่ายจริง 24,034,181 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
       

 
 
 

         /ตาราง (ต่อ)... 
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จ ำนวนงบประมำณท่ีเบิกจ่ำยจริง

ยุทธศาสตร ์

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ 
จ านวน 

โครงการตาม 
ข้อบัญญัติ 

จ านวน 
โครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน/
สาธารณูปโภค 

44 30 11,165,000 8,108,057 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาดา้นคณุภาพชีวิต  
คู่เศรษฐกิจพอเพียง 
 

46 25 16,212,660 15,821,750 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาดา้นการเกษตร/
อุตสาหกรรมใหไ้ด้มาตรฐาน 

1 - 20,000 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาดา้นการส่งเสริม
วัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

8 1 882,000 10,000 
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   รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม มีดังนี ้
   
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการก่อสร้างราวกันทางโค้ง  
สายบ้านนางสวง  สมินเย  หมู่ที่ 7 

85,000 เพื่อให้ประชาชน 
มีความปลอดภัย และ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน 

ก่อสร้างราวก้ันทางโค้ง  
ความยาว 15 เมตร  

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านนางจ าปี  ทองลบ  หมู่ที่ 10 

249,000 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 3.5 เมตร   
ยาว  86  เมตร   
หนา  0.15 เมตร   

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านนางเฉวียง  อ าพล  หมู่ที่ 6 

318,000 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 3.5 เมตร   
ยาว 127 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านนางบ๊วย  สตัย์ซื่อ  หมู่ที่ 6 

107,000 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 3 เมตร   
ยาว 48 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านนางบุญส่ง  จุมจันทร์  หมู่ที่ 9 

85,000 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 3 เมตร   
ยาว 39 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านนางวิไล  แซ่ตั๊น  หมู่ที่ 1 

193,000 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 3 เมตร   
ยาว 90 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 

 
                    /ตารางยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)...

ยุทธศาสตร ์

รายละเอียดโครงการ รายละเอียดงบประมาณ 
จ านวน 

โครงการตาม 
ข้อบัญญัติ 

จ านวน 
โครงการ 
ที่ได้ปฏิบัต ิ

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่ายจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาดา้นการอนุรักษ์/ฟื้นฟู
สิ่งแวดล้อมและพลังงาน  

5 - 40,000 - 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาดา้นความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพยส์ิน 

8 2 205,000 55,208 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาดา้นการบริหารจัดการ
องค์กร 

11 5 137,000 39,166 

รวม 123 63 28,621,700 24,034,181 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านนางศรีนวล  สวสัดิ์  หมู่ที ่2 

97,000 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 4 เมตร   
ยาว 33 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านนางสุนยี์  เสือแสง  หมู่ที่ 4 

107,000 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 3.5 เมตร   
ยาว 42 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านนายนคร  พลอยแหวน  หมู่ที่ 9 

265,000 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 4 เมตร   
ยาว 94 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านนายบัญชา  หมู่ที่ 7 

394,000 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 3 เมตร   
ยาว 184 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านนายไพโรจน์  หมู่ที่ 3 

500,000 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 5 เมตร   
ยาว 150 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านนายวเิชียร  เหลืองอ่อน  หมู่ที่ 4 

500,000 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 5 เมตร   
ยาว 151 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านนายเสมียน  หมู่ที่ 9 

500,000 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 4 เมตร   
ยาว 190 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายบ้านนายออด  หมู่ที่ 1 

500,000 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 4 เมตร   
ยาว 190 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 

15 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเนินแพง   
หมู่ที่ 4 - เชื่อมเขตต าบลหัวถนน 

500,000 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 6 เมตร   
ยาว 126 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 

16 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายโรงถ่าน  หมู่ที่ 6 

500,000 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล. 
กว้าง 4 เมตร   
ยาว 200 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 

          
 
 

 /ตารางยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)...  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

17 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายโรงหอย  หมู่ที่ 11 

500,000 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 6 เมตร   
ยาว  126  เมตร   
หนา  0.15 เมตร 

18 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
สายสวนรุกขชาติ  หมู่ที่ 11 

455,000 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนน คสล.  
กว้าง 3 เมตร   
ยาว 214 เมตร   
หนา 0.15 เมตร 

19 โครงการก่อสร้างถนนยกระดับลูกรัง  
สายบ้านนางเสมอ  สรุะ  หมู่ที่ 6 

88,000 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ก่อสร้างถนนยกระดับ
ลูกรัง กว้าง 4 เมตร  
ยาว 127  เมตร   
หนา 0.20 เมตร 

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู  
สายบ้านนางดวง  หมู่ที่ 7 

248,000 เพื่อให้มีการระบายน้ า 
ที่รวดเร็วและป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม 

รางระบายน้ าตัวยู   
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลึก 0.15 เมตร   
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  
ระยะทาง 95  เมตร   

21 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู  
สายบ้านนายมี  หมู่ท่ี 7 

373,000 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

รางระบายน้ าตัวยู   
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลึก 0.15 เมตร   
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  
ระยะทาง 143 เมตร 

22 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าตัวยู  
สายบ้านนายสมศักดิ์ พรมสี  หมู่ที ่10 

457,000 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

รางระบายน้ าตัวยู   
ขนาดกว้าง 0.30 เมตร  
ลึก 0.15 เมตร   
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก  
ระยะทาง 176 เมตร 

23 โครงการติดตั้งกระจกโค้งจราจร 

บริเวณจุดเสี่ยง  จ านวน 10 จุด 
51,000 เพื่อให้ประชาชน 

มีความปลอดภัย และ
ลดอุบัตเิหตุทางถนน 

ติดตั้งกระจกโค้งจราจร 
บริเวณจุดเสี่ยง   
จ านวน 10 จดุ 

24 โครงการวางท่อระบายน้ า  
สายบ้านนายทวีป  หมู่ที่ 9 

193,000 เพื่อให้มีการระบายน้ า 
ที่รวดเร็วและป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม 

วางท่อระบายน้ า คสล.   
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.30x1.00 เมตร  
ระยะทาง 95 เมตร 

25 โครงการวางท่อระบายน้ า  
สายบ้านนายทองพูล  หมู่ที่ 5 

500,000 เพื่อให้มีการระบายน้ า 
ที่รวดเร็วและป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.60x1.00 เมตร  
ระยะทาง 169 เมตร 

26 โครงการวางท่อระบายน้ า สายศูนย์ ศสมช. 
หมู่ที่ 4 

311,000 เพื่อให้มีการระบายน้ า 
ที่รวดเร็วและป้องกัน
ปัญหาน้ าท่วม 

วางท่อระบายน้ า คสล. 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
0.30x1.00 เมตร  
ระยะทาง 191 เมตร 

                  
                   /ตารางยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)...  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

27 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมถนน 

ในพื้นที่ต าบลสระสีเ่หลีย่ม 
200,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ

บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนที่ช ารุด 

บ ารุงรักษาและปรับปรุง
ซ่อมแซมถนนในพื้นที่
ต าบลสระสี่เหลี่ยม 

28 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน 30,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
รังวัดที่ดิน 

ส ารวจแนวเขตทาง/ที่ดิน 
สาธารณะประโยชน์ 
โดยการรังวัดที่ดิน 

29 ค่าจ้างออกแบบและควบคมุงาน 100,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
จ้างออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้าง 

จ้างออกแบบและควบคุม
งานก่อสร้างในพื้นที่
ต าบลสระสี่เหลี่ยม 

30 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม  
ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า  
และขยายเขตตดิตั้งไฟทางสาธารณะ  
สายนางอ าภา  หมู่ที่ 5 

200,000 เพื่อให้มีไฟฟ้าและ 
แสงสว่างท่ัวถึง และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า และ 
ขยายเขตตดิตั้งไฟทาง
สาธารณะ  สายบ้านนาง
อ าภา - บ้านนายไพบูรณ์  
หมู่ที่ 5 

31 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า  
และขยายเขตตดิตั้งไฟทางสาธารณะ  
สายบ้านนางกินนอน  หมู่ที่ 4 

200,000 เพื่อให้มีไฟฟ้าและ 
แสงสว่างท่ัวถึง และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า และ 
ขยายเขตตดิตั้งไฟทาง
สาธารณะ  สายบ้านนาง
กินนอน  หมู่ที่ 4 

32 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า  
และขยายเขตตดิตั้งไฟทางสาธารณะ  
สายบ้านนางเฉลา  หมู่ที่ 8 

200,000 เพื่อให้มีไฟฟ้าและ 
แสงสว่างท่ัวถึง และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า และ 
ขยายเขตตดิตั้งไฟทาง
สาธารณะ  สายบ้านนาง
เฉลา  จันทร์น้อย  
หมู่ที่ 8 

33 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า  
และขยายเขตตดิตั้งไฟทางสาธารณะ  
สายบ้านนางไฉไล  หมู่ที่ 8 

200,000 เพื่อให้มีไฟฟ้าและ 
แสงสว่างท่ัวถึง และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า และ 
ขยายเขตตดิตั้งไฟทาง
สาธารณะ  สายบ้านนาง
ไฉไล - บ้านนายเหรียญ  
หมู่ที่  8 

34 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า  
และขยายเขตตดิตั้งไฟทางสาธารณะ  
สายบ้านนางผ่อน  หมู่ที่ 5 

200,000 เพื่อให้มีไฟฟ้าและ 
แสงสว่างท่ัวถึง และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า และ 
ขยายเขตตดิตั้งไฟทาง
สาธารณะ  สายบ้านนาง
ผ่อน  จุมจันทร์  หมู่ท่ี 5 

35 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า  
และขยายเขตตดิตั้งไฟทางสาธารณะ  
สายบ้านนางวิไล - บ้านนายฉอ้อน  หมู่ที่ 3 

200,000 เพื่อให้มีไฟฟ้าและ 
แสงสว่างท่ัวถึง และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า และ 
ขยายเขตตดิตั้งไฟทาง
สาธารณะ  สายบ้านนาง
วิไล - นายฉอ้อน หมู่ที่ 3 

             
                                                                                               /ตารางยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)...
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

36 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 
ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า  
และขยายเขตตดิตั้งไฟทางสาธารณะ  
สายบ้านนางสมหมาย  หมู่ที่ 2 

200,000 เพื่อให้มีไฟฟ้าและ 
แสงสว่างท่ัวถึง และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า และ 
ขยายเขตตดิตั้งไฟทาง
สาธารณะ  สายบ้านนาง
สมหมาย  หมู่ที่ 2 

37 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า  
และขยายเขตตดิตั้งไฟทางสาธารณะ  
สายบ้านนางสุนันท์  หมู่ที่ 8 

200,000 เพื่อให้มีไฟฟ้าและ 
แสงสว่างท่ัวถึง และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า และ 
ขยายเขตตดิตั้งไฟทาง
สาธารณะ  สายบ้านนาง
สุนันท์  หมู่ที่  8 

38 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า  
และขยายเขตตดิตั้งไฟทางสาธารณะ  
สายบ้านนางหมวย  ค าผาง  หมู่ที ่1 

200,000 เพื่อให้มีไฟฟ้าและ 
แสงสว่างท่ัวถึง และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า และ 
ขยายเขตตดิตั้งไฟทาง
สาธารณะ  สายบ้านนาง
หมวย  ค าผาง  หมู่ที่ 1 

39 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า  
และขยายเขตตดิตั้งไฟทางสาธารณะ  
สายบ้านนายทดั  หมู่ที่ 8 

200,000 เพื่อให้มีไฟฟ้าและ 
แสงสว่างท่ัวถึง และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า และ 
ขยายเขตตดิตั้งไฟทาง
สาธารณะ  สายบ้านนาย
ทัด  หมู่ที่  8 

40 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า  
และขยายเขตตดิตั้งไฟทางสาธารณะ  
สายบ้านนายอนันต์  หมู่ท่ี 11 

200,000 เพื่อให้มีไฟฟ้าและ 
แสงสว่างท่ัวถึง และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า และ 
ขยายเขตตดิตั้งไฟทาง
สาธารณะ  สายบ้านนาย
อนันต์  สากล – ระบบ
ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 

41 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า  
และขยายเขตตดิตั้งไฟทางสาธารณะ  
สายวัดแหลมประดู่  หมู่ที่ 2 

200,000 เพื่อให้มีไฟฟ้าและ 
แสงสว่างท่ัวถึง และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า และ 
ขยายเขตตดิตั้งไฟทาง
สาธารณะ  สายวัด 
แหลมประดู่  หมู่ท่ี 2 

42 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 
ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า  
และขยายเขตตดิตั้งไฟทางสาธารณะ  
สายศาลา SML  หมู่ที่ 8 

200,000 เพื่อให้มีไฟฟ้าและ 
แสงสว่างท่ัวถึง และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า และ 
ขยายเขตตดิตั้งไฟทาง
สาธารณะ  สายศาลา 
SML - บ้านนายมัย   
แซ่เจ็ง  หมู่ที่  8 

43 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า  
และขยายเขตตดิตั้งไฟทางสาธารณะ  
สายบ้านนางละมัย  หมู่ที่ 1 

200,000 เพื่อให้มีไฟฟ้าและ 
แสงสว่างท่ัวถึง และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

ขยายเขตระบบจ าหน่าย
ไฟฟ้าแรงต่ า และ 
ขยายเขตตดิตั้งไฟทาง
สาธารณะ  สายบ้านนาง
ละมัย  หมู่ที่ 1 

           
          /ตารางยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)...  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

44 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 

ค่ากระแสไฟฟ้าสาธารณะเกิน 10 % 
10,000 เพื่อให้มีไฟฟ้าและ 

แสงสว่างท่ัวถึง และ
ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคอ าเภอพนัสนคิม 

ค่ากระแสไฟฟ้า
สาธารณะเกิน 10 % 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (ประสานแผน) 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายเข้าวัดเขาดิน
วังตาสี  หมู่ที่ 11 – เชื่อมต่อถนนทางหลวง 
331 เช่ือมต าบลหัวถนนและต าบลวังเย็น 

 

9,513,000 เพื่อให้ประชาชนมีการ
คมนาคมที่สะดวกขึ้น 

ปรับปรุงถนน คสล. 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

45 โครงการสงเคราะห์และส่งเสรมิคณุภาพชีวิต 
ที่ดีให้แก่ผู้สูงอาย ุ

160,000 เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ
ที่ยากไร้และด้อยโอกาส
ในต าบลสระสี่เหลี่ยม 

ผู้สูงอายุท่ียากไร้และ 
ด้อยโอกาสในต าบล 
สระสี่เหลี่ยมมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

46 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ผู้พิการ
ผู้สูงอายุ และผูด้้อยโอกาส 

20,000 เพื่อสนับสนุนให ้
ผู้พิการ ผูสู้งอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสมีคณุภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น 

สนับสนุนให ้
ผู้พิการ ผูสู้งอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสมีงานท า
และมีคณุภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

47 โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 
2019) 

11,000 เพื่อช่วยเหลือประชาชน
ที่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID 2019) 
ในต าบลสระสี่เหลี่ยม 

ประชาชนท่ีได้รบั
ผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 
(COVID 2019)ได้รับ
การช่วยเหลือบรรเทา 

48 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 5,000 เพื่อใหเ้ด็กและเยาวชน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
ในวันเด็กแห่งชาติ  

จัดกิจกรรมต่างๆให้แก่
เด็กและเยาวชน 
ในวันเด็กแห่งชาติ 

49 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกห้องเรียน 100,000 เพื่อส่งเสริมความรู ้
นอกห้องเรียนให้แก ่
เด็กนักเรยีน 

จัดทัศนศึกษาให้แก ่
เด็กนักเรยีนเพื่อรับ
ความรู้และประสบการณ์
ใหม่ๆจากนอกห้องเรยีน 

50 โครงการเรียนรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่น 20,000 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนร่วมกันอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นใหแ้ก่
เด็กนักเรยีน 

           /ตารางยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)...
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

51 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)  

695,800 เพื่อเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 3 ศูนย ์

เด็กนักเรยีนศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโคก,วัดแก้ว-
ศิลาราม,บา้นเขาดินวัง- 
ตาส ีได้รับประทาน
อาหารกลางวัน 

52 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหาร
การศึกษา (เงินอุดหนุนส าหรับสนบัสนุน 
ค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พฒันาเด็กเล็ก 
(รายหัว) 

241,400 เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน
การจัดการศึกษาส าหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
โดยจดัสรรให้แก่เด็ก
ปฐมวัย (อายุ 3 – 5 ปี) 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

เด็กนักเรยีนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบา้นโคก, 
วัดแก้วศิลาราม,บ้านเขา
ดินวังตาสี ได้รับการ
สนับสนุนค่าจัดการเรยีน
การสอน 

53 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหาร
สถานศึกษา (ค่าจัดการการเรียนการสอน) 

160,460 เพื่อน ามาจัดซื้อสื่อ 
การเรยีนการสอนให้แก่
เด็กเล็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

จัดซื้อสื่อการเรยีนการ
สอนใหแ้ก่เด็กเล็ก (ไดร้ับ
การจัดสรรจาก กสถ.  
คนละ 1,700 บาท) 

54 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาส ี

โครงการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างชาติ
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) 

176,000 เพื่อส่งเสริมให ้
เด็กนักเรยีนได้เรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

เงินอุดหนุนโรงเรียน 
บ้านเขาดินวังตาส ี

55 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาส ี

โครงการพัฒนาการเรยีนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

176,000 เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้
เด็กนักเรยีนมีพัฒนาการ
ด้านเทคโนโลยีทีด่ีขึ้น 

เงินอุดหนุนโรงเรียน 
บ้านเขาดินวังตาส ี

56 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาส ี

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 

640,000 เพื่อเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับนักเรยีน
ช้ันอนุบาล - ป.6 

เงินอุดหนุนโรงเรียน 
บ้านเขาดินวังตาส ี

57 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 

โครงการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างชาติ
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) 

176,000 เพื่อส่งเสริมให ้
เด็กนักเรยีนได้เรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

เงินอุดหนุนโรงเรียน 
บ้านสระสี่เหลี่ยม 

58 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 

โครงการจดัการเรียนการสอนเพื่ออนุรักษ์และ
สืบสานดนตรไีทย 

176,000 เพื่อส่งเสริมให ้
เด็กนักเรยีนได้เรยีนรู้
และอนุรักษ์ดนตรไีทย 

เงินอุดหนุนโรงเรียน 
บ้านสระสี่เหลี่ยม 

59 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) 

1,272,000 เพื่อเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับนักเรยีน
ช้ันอนุบาล - ป.6 

เงินอุดหนุนโรงเรียน 
บ้านสระสี่เหลี่ยม 

60 อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วศลิาราม 

โครงการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างชาติ
เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน (AEC) 

176,000 เพื่อส่งเสริมให ้
เด็กนักเรยีนได้เรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 

เงินอุดหนุนโรงเรียน 
วัดแก้วศิลาราม 

61 อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วศลิาราม 

โครงการพัฒนาการเรยีนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

176,000 เพื่อเป็นการส่งเสรมิให้
เด็กนักเรยีนมีพัฒนาการ
ด้านเทคโนโลยีทีด่ีขึ้น 

เงินอุดหนุนโรงเรียน 
วัดแก้วศิลาราม 

62 อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วศลิาราม 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา(อาหารกลางวัน) 

692,000 เพื่อเป็นค่าอาหาร
กลางวันส าหรับนักเรยีน
ช้ันอนุบาล - ป.6 

เงินอุดหนุนโรงเรียน 
วัดแก้วศิลาราม 

 
          /ตารางยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

63 โครงการคณุแม่วัยใส 10,000 เพื่อเผยแพรค่วามรู้ใน
การป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

จัดกิจกรรมให้แก่เยาวชน
เพื่อป้องกันการตั้งครรภ์
ก่อนวัยอันควร 

64 โครงการจดัจ้างเอกชนก าจัดขยะมลูฝอย 195,000 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินการเช่าพ้ืนท่ี
ก าจัดขยะ 

จ่ายเป็นค่าเช่าพ้ืนท่ี 
ทิ้งขยะที่จัดเก็บในพ้ืนท่ี
ต าบลสระสี่เหลี่ยม 

65 โครงการชุมชนร่วมใจท าลายแหลง่เพาะพันธ์ุ
ยุงลายและป้องกันโรคไข้เลือดออก 

120,000 เพื่อก าจัดแหล่งยุงลาย
และป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคไข้เลือด- 
ออกในชุมชน 

จัดกิจกรรมก าจดัยุงลาย
ในพื้นที่หมู่ท่ี 1 - 11 

66 โครงการณรงค์ให้ความรู้เกีย่วกับการป้องกัน
โรคเอดส ์

20,000 เพื่อให้เยาวชนและ
ประชาชนไดร้ับความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน 
โรคเอดส ์

จัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกัน 
โรคเอดส์แก่เยาวชนและ
ประชาชน 

67 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภคบรโิภค
ในชุมชน 

30,000 เพื่อตรวจสอบน้ า
อุปโภคบรโิภคในชุมชน
ให้ได้มาตรฐานและ 
มีคุณภาพท่ีด ี

ตรวจสอบแหล่งผลิตน้ า
อุปโภคบรโิภคในชุมชน 
 

68 โครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุและผูพ้ิการ 

ในชุมชน 
10,000 เพื่อตรวจเยีย่มและดูแล

สุขภาพผูสู้งอาย ุและ 
ผู้พิการ 

ผู้สูงอาย ุและผู้พิการ 
ในพื้นทีห่มู่ที่ 1 - 11 

69 โครงการท้องถิ่นห่วงใย ใส่ใจสุขภาพชุมชน 10,000 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีสุขภาพด ี

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
สุขภาพให้แก่ประชาชน
ในพื้นทีห่มู่ที่ 1 - 11 

70 โครงการส่งเสริมสมรรถภาพรา่งกายผู้สูงอายุ 
และทดสอบสมรรถภาพทางกายผูสู้งอายุ 

10,000 เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอาย ุ
มีสุขภาพแข็งแรง 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิ
สุขภาพให้แกผู่สู้งอายุ  
ในพื้นทีห่มู่ที่ 1 - 11 

71 โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากเด็กปฐมวัย 20,000 เพื่อส่งเสริมให ้
เด็กปฐมวัยมีสุขภาพ
ช่องปากท่ีดี 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
ทั้ง 3 แห่ง 

72 โครงการเผยแพร่ความรู้ในการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยตามหลักการ 5Rs 

40,000 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีความรู ้
ในการก าจัดขยะ 
ที่ถูกสุขลักษณะ 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เด็ก เยาวชนและ
ประชาชนในพ้ืนท่ี 
หมู่ที่ 1-11 

73 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก 

โรคพิษสุนัขบ้า 

140,000 เพื่อป้องกันและควบคุม
โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข
และแมว 

ฉีดวัคซีนป้องกันให้แก่
สุนัขและแมวในพื้นที ่
หมู่ที่ 1 – 11  

74 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง 
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตดิต่อเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) 

90,000 เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การรณรงค์ให้ความรู้แก่
ประชาชนในการป้องกัน
โรคตดิต่อเช้ือไวรัส 
โคโรนา 2019 

เงินอุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอพนัสนิคม 

                    /ตารางยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)... 



- 13 - 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

75 โครงการปณิธานความดี  จิตอาสาพัฒนาชุมชน 10,000 เพื่อปลูกฝังและสร้าง
จิตส านึกท่ีดีและ 
เป็นการขัดเกลาทาง
จิตใจให้เห็นคณุค่า 
ของการช่วยเหลือผู้อื่น 

จัดกิจกรรมจิตอาสา 
ท าความสะอาดในชุมชน
ของตนเอง 

76 โครงการปลูกฝังจติส านึกประชาธปิไตย 

ในโรงเรียน 
15,000 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน

เข้าใจถึงระบอบ
ประชาธิปไตย 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
ประชาธิปไตยให้แก่
เยาวชน 

77 โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพตดิ 10,000 เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ 

จัดท าโครงการ/บรูณา-
การร่วมกับหน่วยงานอื่น
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิในพ้ืนท่ี 

78 โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อส่งเสรมิการ
ประกอบอาชีพและเพิม่รายได้ของประชาชน 

30,000 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพและ 
มีรายได้เพิม่ขึ้น 

จัดฝึกอบรมอาชีพให้แก่
ประชาชนท่ีว่างงานและ
ผู้มีรายได้น้อยในพ้ืนท่ี 
หมู่ที่ 1 - 11 

79 โครงการยกย่องบุคคลต้นแบบต าบล 

สระสี่เหลี่ยม 

10,000 เพื่อเป็นการยกย่องผู้ที่
ท าประโยชน์ให้แก่ต าบล
สระสี่เหลี่ยม 

จัดกิจกรรมยกย่องและ
ประกาศเกยีรตคิุณผู้ที ่
ท าประโยชน์ให้แก่ต าบล
สระสี่เหลี่ยม 

80 โครงการลดรายจ่าย/เพิ่มรายไดต้ามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

15,000 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการ
ลดรายจ่าย/เพิ่มรายได้
ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แก่เยาวชน
และประชาชน 

81 โครงการเวทีประชาคมเพื่อจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

10,000 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเข้าร่วม 
การจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

จัดเวทีประชาคมระดับ
หมู่บ้านและระดับต าบล 

82 โครงการส่งเสริม สร้างสุข ผูสู้งอายุ 20,000 เพื่อส่งเสริมให้ผูสู้งอาย ุ
มีสุขภาพกายและใจทีด่ ี

จัดกิจกรรมการดูแล
สุขภาพกายและใจใหแ้ก่
ผู้สูงอาย ุ

83 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จัดฝึกอบรม/จดักิจกรรม
การเรยีนรู้ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงให้แกป่ระชาชน
หมู่ที่ 1 - 11 

84 โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าแก่สตรใีนชุมชน 10,000 เพื่อส่งเสริมภาวะผู้น า
ให้แก่สตรีในต าบล 

จัดกิจกรรมเพื่อการ
พัฒนาสตรีในชุมชนให้มี
บทบาทในการพัฒนา
ท้องถิ่นมากขึ้น 

 
                           
                   /ตารางยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)...  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

85 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม 

โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 

10,000 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้
ประชาชนมีวิถีชีวิต 
แบบประชาธิปไตย 

เงินอุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอพนัสนิคม 

85 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม 

โครงการอบรมการพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

15,000 เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การพัฒนาตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

เงินอุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอพนัสนิคม 

86 อุดหนุนศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะ 

ยาเสพตดิจังหวัดชลบรุ ี

โครงการเพิม่ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ 

20,000 เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การเพิ่มศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพตดิในจังหวัด
ชลบุร ี

เงินอุดหนุนศูนย์
อ านวยการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติดจังหวดั
ชลบุร ี

87 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,000,000 เพื่อสงเคราะห์ผูสู้งอายุ
ในต าบลสระสี่เหลี่ยม 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่
ผู้สูงอายุในต าบล 
สระสี่เหลี่ยม 

88 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,200,000 เพื่อสงเคราะห์ผู้พิการ 
ในต าบลสระสี่เหลี่ยม 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก ่
ผู้พิการในต าบล 
สระสี่เหลี่ยม 

89 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 60,000 เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วย
เอดส์ในต าบล 
สระสี่เหลี่ยม 

จ่ายเบี้ยยังชีพให้แก ่
ผู้ติดเชื้อเอดส์ในต าบล
สระสี่เหลี่ยม 

90 ส ารองจ่าย 250,000 เพื่อบรรเทาปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชน
ในต าบลสระสี่เหลี่ยม 
เช่น กรณีฉุกเฉินท่ีม ี
สาธารณภัยเกิดขึ้น 

ประชาชนผู้ประสบ
ปัญหาความเดือดร้อน
ได้รับการช่วยเหลือ 
บรรเทา 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

91 โครงการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร 20,000 เพื่อเสรมิสร้างความรู้
ด้านการเกษตรปลอด
สารพิษให้แก่เกษตรกร 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่
เกษตรกรหมู่ที่ 1 - 11 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

92 โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพตดิ 170,000 เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนออกก าลังกาย
และห่างไกลยาเสพตดิ 

จัดการแข่งขันกีฬา 
เพื่อให้ประชาชาเข้าร่วม
การแข่งขัน 

 
          /ตารางยุทธศาสตร์ที่ 4 (ต่อ)...  
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

93 โครงการจดัขบวนแห่งานประเพณ ี
บุญกลางบ้าน 

1,000 เพื่อร่วมอนุรักษแ์ละ 
สืบสานประเพณีงานบุญ
กลางบ้านอ าเภอ 
พนัสนิคม 

จัดตกแต่งรถจักสานและ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในขบวนแห่งานบุญ
กลางบ้านอ าเภอ 
พนัสนิคม 

94 โครงการงานประเพณีวันลอยกระทง 1,000 เพื่ออนุรักษ์งานและ 
สืบสานประเพณ ี
วันลอยกระทง 

จัดงานประเพณ ี
วันลอยกระทง 

95 โครงการประเพณีบวงสรวงพระรถ 500,000 เพื่ออนุรักษ์งานประจ าปี
บวงสรวงพระรถต าบล
สระสี่เหลี่ยม 

จัดงานประจ าปี 
บวงสรวงพระรถในช่วง
เดือนเมษายนของทุกป ี

96 โครงการแหเ่ทียนและถวายเทียนเนื่องใน 
วันเข้าพรรษา 

10,000 เพื่ออนุรักษ์และส่งเสริม
ประเพณีทางศาสนา 

จัดขบวนแห่เทียนพรรษา
เพื่อถวายวัดในพื้นที่
ต าบลสระสี่เหลี่ยม 

97 โครงการอบรมคณุธรรมและจริยธรรมส าหรบั
เด็กและเยาวชน 

100,000 เพื่อพัฒนาจิตใจและ
ปลูกฝังคณุธรรมและ
จริยธรรมแก่เด็ก 
และเยาวชนในต าบล 
สระสี่เหลี่ยม 

จัดกิจกรรมอบรม
คุณธรรมและจรยิธรรม 
แก่เด็กและเยาวชน 
ในต าบลสระสี่เหลี่ยม 

98 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม 

โครงการจดักิจกรรมสนับสนุนงานประจ าปี
ประจ าจังหวัด 

90,000 เพื่อส่งเสริมและร่วม
อนุรักษก์ารจัดกิจกรรม 
งานประจ าปีของจังหวัด 

เงินอุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอพนัสนิคม 

99 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม 
โครงการจดังานรัฐพิธีและงานเฉลมิพระเกียรต ิ

10,000 เพื่อสนับสนุนส่งเสริม
การด าเนินงานในการจัด
งานรัฐพิธีและงานเฉลิม
พระเกียรต ิ

เงินอุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอพนัสนิคม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

100 โครงการขุดลอกคูคลองเพื่อก าจัดวัชพืช 
และผักตบชวา 

5,000 เพื่อขุดลอกคูคลอง , 
ก าจัดวัชพืชและ
ผักตบชวา เพื่อท าให้
การระบายน้ าสะดวกขึ้น 

ขุดลอกคลองสายเลียบ
คลองชลประทาน 
ตลอดสาย 

101 โครงการรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 5,000 เพื่อรณรงคส์่งเสริมให้
ประชาชนใช้ถุงผ้าแทน
ถุงพลาสติก 

จัดกิจกรรมรณรงค ์
ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก 
ในพื้นที่ต าบล 
สระสี่เหลี่ยม 

102 โครงการรณรงค์การลดใช้พลังงานและส่งเสรมิ 

การใช้พลังงานทดแทน 
5,000 เพื่อรณรงคส์่งเสริมให้

ประชาชนลดใช้พลังงาน
และให้ความรู้แก่
ประชาชนในเรื่องของ
พลังงานทดแทน 

จัดกิจกรรมรณรงค ์

การลดใช้พลังงานและ
ส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทนในพื้นที่ต าบล
สระสี่เหลี่ยม 

          /ตารางยุทธศาสตร์ที่ 5 (ต่อ)... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

103 โครงการรักน้ า รักป่า รักษาแผ่นดนิ 5,000 เพื่อปลูกจิตส านึกให้
เยาวชนและประชาชน
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

จัดกิจกรรมปลูกต้นใน
พื้นที่ต าบลสระสี่เหลี่ยม 

104 โครงการศึกษาเรียนรู้การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

20,000 เพื่อปลูกจิตส านึกให้
เยาวชนและประชาชน
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม 

จัดฝึกอบรม/ศึกษาดูงาน
ด้านการรักษา
ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

105 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

20,000 เพื่อเตรียมพร้อมใน 
การป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัย 

ฝึกซ้อมตามแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

106 โครงการป้องกันอุบัติเหตุและอุบัตภิัยทางถนน 10,000 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ
และลดอุบัตภิัยทางถนน 
รณรงคใ์หป้ระชาชน 
ขับข่ีอย่างปลอดภัย 

ตั้งจุดบริการประชาชน 
ในเทศกาลปีใหม่และ
สงกรานต์  

107 โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร 

ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
20,000 เพื่อเตรียม อปพร. 

ให้มีความพร้อมใน 
การป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

ฝึกอบรม/ทบทวน  
อปพร. ต.สระสีเ่หลีย่ม
ตามหลักสูตรที่ก าหนด 

108 โครงการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐาน
และการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น 

15,000 เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในการปฐม 
พยาบาลและช่วยเหลือ
ชีวิตเบื้องต้น 

จัดการฝึกอบรมการปฐม 
พยาบาลและช่วยเหลือ
ชีวิตเบื้องต้นให้แก่
ประชาชน 

109 โครงการส่งเสริมและให้ความรู้ในเรื่องการขับขี่
ปลอดภัย 

15,000 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชน
สวมหมวกนริภัยมากขึ้น 
ลดความสูญเสยีในการ
เกิดอุบัติเหต ุ

จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสรมิ
และให้ความรู้ในการขับข่ี
อย่างปลอดภัย 

110 โครงการให้ความรู้เกีย่วกับภัยใกลต้ัวแก่ 
เด็กนักเรยีน 

15,000 เพื่อให้ความรู้ในการ
ป้องกันภัยต่างๆแก ่
เด็กนักเรยีน 

จักการฝึกอบรมในหัวข้อ
กรณีเด็กติดในรถยนต์ , 
จมน้ า , ถูกไฟฟ้าช็อต , 
กรณไีฟไหม้ หรือภัยอื่นๆ 

111 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยั
พิบัติประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล 

สระสี่เหลี่ยมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

100,000 เพื่อเป็นผู้ช่วย 
เจ้าพนักงานในการ
ป้องกันและบรรเทา 
สาธารณภัยในพื้นที ่

ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการ
จิตอาสาภัยพิบัติในพ้ืนท่ี
ต าบลสระสี่เหลี่ยม 

112 อุดหนุนศูนย์อ านวยความปลอดภยัทางถนน 

อ าเภอพนัสนิคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัตภิัย
ทางถนน 

10,000 เพื่อสนับสนุนส่งเสริม 
การป้องกันอุบัติเหตุ
และลดอุบัตภิัยทางถนน
อ าเภอพนัสนิคม 

เงินอุดหนุนที่ท าการ
ปกครองอ าเภอพนัสนิคม 

                /ตารางยุทธศาสตร์ที่ 7... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

113 โครงการกิจกรรมเฉลมิพระเกียรตเินื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดศีรสีินทรมหาวชิรา 

ลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูรฯ 

1,000 เพื่อให้พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง และ
ประชาชนไดร้่วมแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติเนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 
พระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิรา 

ลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

114 โครงการกิจกรรมเฉลมิพระเกียรตเินื่องใน
โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

1,000 เพื่อให้พนักงานส่วน
ต าบล ลูกจ้างประจ า 
พนักงานจ้าง และ
ประชาชนไดร้่วมแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

จัดกิจกรรมเฉลิม 
พระเกียรติเนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสุทดิา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ  
พระบรมราชิน ี

115 โครงการยกย่องผู้มีคณุธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัตริาชการและการให้บริการประชาชน 

5,000 เพื่อเป็นการยกย่องผูม้ี
คุณธรรมและจรยิธรรม
ในการปฏิบัตริาชการ
และการให้บริการ
ประชาชน 

จัดกิจกรรมยกย่องผูม้ี
คุณธรรมและจรยิธรรม
ในการปฏิบัตริาชการ
และการให้บริการ
ประชาชน 

116 โครงการอบรมคณุธรรมและจริยธรรม 

เพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
10,000 เพื่อพัฒนาคุณธรรมและ

จริยธรรมให้แก่ผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภาฯ  
พนักงานส่วนต าบล 
ลกูจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างของ อบต.
สระสี่เหลี่ยม 

จัดกิจกรรม/ฝึกอบรม
คุณธรรมและจรยิธรรม 
ให้แก่ ผู้บริหาร  
สมาชิกสภาฯ  
พนักงานส่วนต าบล 
ลกูจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างของ อบต.
สระสี่เหลี่ยม 

117 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย
เบื้องต้น 

20,000 เพื่อเพ่ิมทักษะความรู ้
ในการปฏิบัติงาน 
ให้มากยิ่งขึ้น 

จัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
ความรู้ให้แกผู่้บริหาร
สมาชิกสภาฯ  
พนักงานส่วนต าบล 
ลกูจ้างประจ า  
พนักงานจ้างของ อบต.
สระสี่เหลี่ยม ผู้น าชุมชน 
และประชาชน 

118 โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพือ่พัฒนา 

องค์ความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพ 

การปฏิบัติงาน 

10,000 เพือ่พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ อบต. 
สระสี่เหลี่ยม และ 
ผู้น าชุมชน 

จัดฝึกอบรมและศึกษา 
ดูงานเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรของ
ท้องถิ่น และผู้น าชุมชน 

119 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม 

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
เพื่อร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  

10,000 เพื่อสนับสนุนส่งเสริมให้
ประชาชนไดร้่วมแสดง
ความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย ์

เงินอุดหนุนท าการ
ปกครองอ าเภอพนัสนิคม 

 
                /ตารางยุทธศาสตร์ที่ 7... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

120 โครงการจดัท าหรือปรับปรุงข้อมลูแผนที่ภาษี
และทะเบยีนทรัพยส์ิน 

20,000 เพื่อจัดท า/ปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 
ให้เป็นปัจจุบันมากขึ้น 

จ้างบุคคลภายนอก 
ในการจัดท า/ปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน 

121 โครงการหน่วยบริการรับช าระภาษีเคลื่อนที ่ 20,000 เพื่ออ านวยความสะดวก
ในการช าระภาษใีห้แก่
ประชาชน 

ออกหน่วยเคลื่อนที่
ให้บริการรับช าระภาษี
หมู่ที่ 1 - 11 

122 โครงการประชาสมัพันธ์การจดัเกบ็ภาษ ี 20,000 เพื่อประชาสมัพันธ์ให้
ประชาชนไดเ้ข้าใจถึง
การจัดเก็บภาษีประเภท
ต่างๆ 

บริการรถประชาสัมพันธ์
การจัดเก็บภาษ ี
ให้ประชาชนทราบ 
โดยทั่วถึงหมู่ที่ 1 - 11  

123 โครงการให้ความรู้เรื่อง พรบ.ภาษทีี่ดินและ 
สิ่งปลูกสร้าง 

20,000 เพื่อให้ประชาชนไดร้ับ
ความรู้เรื่อง พรบ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

ออกพ้ืนท่ีให้ความรู้และ
สร้างความเข้าใจให้แก่
ประชาชนตาม พรบ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
หมู่ที่ 1 - 11 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

 ครุภัณฑ ์
1 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีเบาะหนัง แบบมีพนกัพิง  

ระดับผู้บริหาร 
15,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ

ของ อบต.สระสี่เหลี่ยม 
ครุภณัฑ์ส านักงาน 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  
(งานบริหารทัว่ไป) 

2 ค่าจัดซื้อเครื่องแสกนลายนิ้วมือ  
ชนิดบันทึกเวลาเข้า-ออกงาน 

9,700 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.สระสี่เหลี่ยม 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  
(งานบริหารทัว่ไป) 

3 ค่าจัดซื้อโต๊ะท างาน ระดับปฏิบตัิงาน  
จ านวน 1 ตัว 

9,100 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.สระสี่เหลี่ยม 

ครุภณัฑ์ส านักงาน 
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  
(งานบริหารงานคลัง) 

4 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  
แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(ink Tank Printer)  จ านวน 2 เครื่อง 

15,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.สระสี่เหลี่ยม 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  
(งานบริหารทัว่ไป) 

5 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรบั 
งานประมวลผล แบบท่ี 1  จ านวน 4 เครื่อง 

88,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.สระสี่เหลี่ยม 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  
(งานบริหารทัว่ไป) 

6 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  
จ านวน 4 เครื่อง 

23,200 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.สระสี่เหลี่ยม 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  
(งานบริหารทัว่ไป) 

7 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรบั 
งานประมวลผล แบบท่ี 1  จ านวน 3 เครื่อง 

66,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.สระสี่เหลี่ยม 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  
(งานบริหารงานคลัง) 

         

         /ตารางยุทธศาสตร์ที่ 7 (ต่อ)... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

 ครุภัณฑ ์
8 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  

แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(ink Tank Printer)  จ านวน 1 เครื่อง 

7,500 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.สระสี่เหลี่ยม 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  
(งานบริหารงานคลัง) 

9 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  
จ านวน 3 เครื่อง 

17,400 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.สระสี่เหลี่ยม 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  
(งานบริหารงานคลัง) 

10 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรบั 
งานประมวลผล แบบท่ี 1  จ านวน 1 เครื่อง 

22,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.สระสี่เหลี่ยม 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
แผนงานการศึกษา 
(งานระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศกึษา) 

11 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  
แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(ink Tank Printer)  จ านวน 1 เครื่อง 

7,500 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.สระสี่เหลี่ยม 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
แผนงานการศึกษา 
(งานระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศกึษา) 

12 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  
จ านวน 1 เครื่อง 

5,800 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.สระสี่เหลี่ยม 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
แผนงานการศึกษา 
(งานระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศกึษา) 

13 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรบั 
งานประมวลผล แบบท่ี 1  จ านวน 2 เครื่อง 

44,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.สระสี่เหลี่ยม 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
แผนงานสาธารณสุข 
 

14 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  
แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(ink Tank Printer)  จ านวน 2 เครื่อง 

15,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.สระสี่เหลี่ยม 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
แผนงานสาธารณสุข 
 

15 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  
จ านวน 2 เครื่อง 

11,600 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.สระสี่เหลี่ยม 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
แผนงานสาธารณสุข 
 

16 ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรบั 
งานประมวลผล แบบท่ี 1  จ านวน 2 เครื่อง 

44,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.สระสี่เหลี่ยม 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
แผนงานเคหะและชุมชน 

17 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction  
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์  
(ink Tank Printer)  จ านวน 2 เครื่อง 

15,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.สระสี่เหลี่ยม 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
แผนงานเคหะและชุมชน 

18 ค่าจัดซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  
จ านวน 2 เครื่อง 

11,600 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.สระสี่เหลี่ยม 

ครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
แผนงานเคหะและชุมชน 

19 ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  
แบบอัดท้าย 

2,400,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.สระสี่เหลี่ยม 

ครุภณัฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง 
แผนงานสาธารณสุข 

20 ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอินฟาเรดส าหรับ 
วัดไข้  จ านวน 3 เครื่อง 

7,500 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.สระสี่เหลี่ยม 

ครุภณัฑ์วิทยาศาสตร์
หรือการแพทย ์
แผนงานการศึกษา 
(งานระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศกึษา) 

21 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ ์

ขนาดใหญ ่
100,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ

ของ อบต.สระสี่เหลี่ยม 
ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์
แผนงานบริหารงานทัว่ไป   
(งานบริหารทัว่ไป) 

          /ตารางยุทธศาสตร์ที่ 7 (ต่อ)... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม งบประมาณ วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

 ครุภัณฑ ์
22 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ ์

ขนาดใหญ ่

30,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.สระสี่เหลี่ยม 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์
แผนงานบริหารงานทัว่ไป  
(งานบริหารงานคลัง) 

23 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ ์

ขนาดใหญ ่

5,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.สระสี่เหลี่ยม 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์
แผนงานการศึกษา 
(งานระดับกอ่นวัยเรียนและ
ประถมศกึษา) 

24 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ ์

ขนาดใหญ ่

5,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.สระสี่เหลี่ยม 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์
แผนงานสาธารณสุข 

25 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ ์

ขนาดใหญ ่

20,000 เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ของ อบต.สระสี่เหลี่ยม 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครภุัณฑ ์
แผนงานเคหะและชุมชน 

 
 องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีโครงการที่ด าเนินการจริง (ได้ปฏิบัติ) 
จ านวน  63  โครงการ เป็นจ านวนเงิน  24,034,181  บาท สามารถจ าแนกรายละเอียดตามยุทธศาสตร์      
ได้ดังนี ้
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางจ าปี  ทองลบ 

หมู่ที่ 10 
249,000 249,000 กองช่าง 

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางเฉวียง  อ าพล   
หมู่ที่ 6 

    318,000 318,000 กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางบ๊วย  สัตย์ซื่อ   
หมู่ที่ 6 

107,000 107,000 กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนางศรีนวล  สวสัดิ์   
หมู่ที่ 2 

97,000 97,000 กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายนคร  พลอยแหวน  
หมู่ที่ 9 

265,000 265,000 กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายบัญชา  หมู่ที่ 7 394,000 394,000 กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายไพโรจน์  หมู่ที่ 3 500,000 500,000 กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายวิเชียร  เหลืองอ่อน  
หมู่ที่ 4 

500,000 500,000 กองช่าง 

 
          /ตารางยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)…
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายเสมียน  หมู่ที่ 9 500,000 500,000 กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายออด  หมู่ที่ 1 500,000 500,000 กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงถ่าน  หมู่ที่ 6 500,000 500,000 กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายโรงหอย  หมู่ที่ 11 500,000 500,000 กองช่าง 

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนรุกขชาติ  หมู่ที่ 11 455,000 455,000 กองช่าง 

14 ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพ้ืนท่ี 

ต าบลสระสี่เหลี่ยม 
200,000 56,000 กองช่าง 

15 ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน 30,000 32,780 กองช่าง 

16 ค่าจ้างออกแบบและควบคมุงาน 100,000 181,320 กองช่าง 

17 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม  
ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า และขยายเขตติดตั้ง
ไฟทางสาธารณะ สายนางอ าภา  หมู่ที่ 5 

200,000 73,701.51 กองช่าง 

18 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า และขยายเขตติดตั้ง
ไฟทางสาธารณะ สายบ้านนางกินนอน  หมู่ที่ 4 

200,000 324,672.65 กองช่าง 
(โอนเพิม่) 

19 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า และขยายเขตติดตั้ง
ไฟทางสาธารณะ สายบ้านนางเฉลา  หมู่ที่ 8 

200,000 70,280.54 กองช่าง 

20 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า และขยายเขตติดตั้ง
ไฟทางสาธารณะ สายบ้านนางไฉไล  หมู่ที่ 8 

200,000 159,604.41 กองช่าง 

21 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า และขยายเขตติดตั้ง
ไฟทางสาธารณะ สายบ้านนางผ่อน  หมู่ที่ 5 

200,000 83,077.14 กองช่าง 

22 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า และขยายเขตติดตั้ง
ไฟทางสาธารณะ สายบ้านนางวิไล - บ้านนายฉอ้อน หมู่ที่ 3 

200,000 203,543.26 กองช่าง 
(โอนเพิม่) 

23 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 
ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า และขยายเขตติดตั้ง
ไฟทางสาธารณะ สายบ้านนางสมหมาย  หมู่ที่ 2 

200,000 345,757.41 กองช่าง 
(โอนเพิม่) 

24 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า และขยายเขตติดตั้ง
ไฟทางสาธารณะ สายบ้านนางสุนนัท์  หมู่ที่ 8 

200,000 141,756.88 กองช่าง 

25 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า และขยายเขตติดตั้ง
ไฟทางสาธารณะ สายบ้านนางหมวย  ค าผาง  หมู่ที่ 1 

200,000 108,987.15 กองช่าง 

 
          /ตารางยุทธศาสตร์ที่ 1 (ต่อ)... 



- 22 - 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

26 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า และขยายเขตติดตั้ง
ไฟทางสาธารณะ สายบ้านนายทดั  หมู่ที่ 8 

200,000 204,536.70 กองช่าง 
(โอนเพิม่) 

27 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า และขยายเขตติดตั้ง
ไฟทางสาธารณะ สายบ้านนายอนันต์  หมู่ที่ 11 

200,000 395,454.46 กองช่าง 
(โอนเพิม่) 

28 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า และขยายเขตติดตั้ง
ไฟทางสาธารณะ สายวัดแหลมประดู่  หมู่ที่ 2 

200,000 203,305.25 กองช่าง 
(โอนเพิม่) 

29 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 
ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า และขยายเขตติดตั้ง
ไฟทางสาธารณะ สายศาลา SML  หมู่ที่ 8 

200,000 162,611.70 กองช่าง 

30 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาคอ าเภอพนัสนิคม 

ค่าขยายเขตระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงต่ า และขยายเขตติดตั้ง
ไฟทางสาธารณะ สายบ้านนางละมัย  หมู่ที่ 1 

200,000 475,667.49 กองช่าง 
(โอนเพิม่) 

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน/สาธารณูปโภค  

โครงการเกินศักยภาพ - อบจ.ชลบุรี 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

1 โครงการปรับปรุงถนน คสล. สายเข้าวัดเขาดินวังตาสี  
หมู่ที่ 11 – เชื่อมต่อถนนทางหลวง 331 เช่ือมต าบล 

หัวถนนและต าบลวังเย็น 

 

9,513,000 9,513,000 อบจ.ชลบุร ี

 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

31 โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 
(COVID 2019) 

11,000 2,160 ส านักปลดั 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 

32 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรยีนรู้นอกห้องเรียน 100,000 85,850 กองการศึกษาฯ 

33 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(ค่าอาหารกลางวัน)  

695,800 669,240 กองการศึกษาฯ 
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 3 ศูนย์) 

34 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารการศึกษา  
(เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุนค่าจดัการเรียนการสอนของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก (รายหัว)) 

241,400 231,200 กองการศึกษาฯ 
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 3 ศูนย์) 

 
 /ตารางยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

35 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา  
(ค่าจัดการการเรยีนการสอน) 

160,460 103,960 กองการศึกษาฯ 
(ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กท้ัง 3 ศูนย์) 

36 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาส ี

โครงการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างชาติเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน (AEC) 

176,000 176,000 กองการศึกษาฯ 
 

37 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาส ี

โครงการพัฒนาการเรยีนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

176,000 176,000 กองการศึกษาฯ 

38 อุดหนุนโรงเรียนบ้านเขาดินวังตาส ี

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
(อาหารกลางวัน) 

640,000 611,520 กองการศึกษาฯ 

39 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 

โครงการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างชาติเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน (AEC) 

176,000 176,000 กองการศึกษาฯ 

40 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 

โครงการจดัการเรียนการสอนเพื่ออนุรักษ์และสืบสาน 

ดนตรไีทย 

176,000 176,000 กองการศึกษาฯ 

41 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 
โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา  
(อาหารกลางวัน) 

1,272,000 1,272,000 กองการศึกษาฯ 

42 อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วศลิาราม 

โครงการจดัการเรียนการสอนภาษาต่างชาติเพื่อรองรับ
ประชาคมอาเซียน (AEC) 

176,000 176,000 กองการศึกษาฯ 

43 อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วศลิาราม 

โครงการพัฒนาการเรยีนรู้ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
176,000 176,000 กองการศึกษาฯ 

44 อุดหนุนโรงเรียนวัดแก้วศลิาราม 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 

(อาหารกลางวัน) 

692,000 483,420 กองการศึกษาฯ 

45 โครงการคณุแม่วัยใส 10,000 14,460 กองสาธารณสุขฯ 

46 โครงการตรวจสอบคุณภาพน้ าอุปโภคบรโิภคในชุมชน 30,000 21,750 กองสาธารณสุขฯ 

47 โครงการตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุและผูพ้ิการในชุมชน 10,000 2,700 กองสาธารณสุขฯ 

48 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 140,000 197,090 กองสาธารณสุขฯ 
(โอนเพิม่) 

49 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม 

โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง ป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 

90,000 90,000 กองสาธารณสุขฯ 

50 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม 

โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย 

10,000 10,000 ส านักปลดั 

 
           /ตารางยุทธศาสตร์ที่ 2 (ต่อ)... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกิจพอเพียง 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

50 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม 

โครงการอบรมการพัฒนาชีวิตตามหลักปรัชญา 

ของเศรษฐกิจพอเพียง 

15,000 15,000 ส านักปลดั 

51 อุดหนุนศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพตดิ 

จังหวัดชลบุร ี

โครงการเพิม่ศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปญัหา 

ยาเสพตดิ (แผนงานการรักษาความสงบภายใน) 

20,000 20,000 ส านักปลดั 

52 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 8,000,000 8,543,100 ส านักปลดั 

53 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,200,000 2,336,800 ส านักปลดั 

54 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 60,000 55,500 ส านักปลดั 

55 ส ารองจ่าย 250,000 813,286 ส านักปลดั 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร/อุตสาหกรรมให้ได้มาตรฐาน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

- - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมวัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

56 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม 
โครงการจดังานรัฐพิธีและงานเฉลมิพระเกียรต ิ

10,000 10,000 กองการศึกษาฯ 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและพลังงาน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

- - - - - 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

57 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจติอาสาภยัพิบัต ิ

ประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลสระสีเ่หลีย่ม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

100,000 49,985.30 ส านักปลดั 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 

58 อุดหนุนศูนย์อ านวยความปลอดภยัทางถนน 

อ าเภอพนัสนิคม 

โครงการรณรงค์ป้องกันอุบัติเหตุและอุบัตภิัยทางถนน 

10,000 5,222.22 ส านักปลดั 

        
       /ตารางยุทธศาสตร์ที่ 7... 



- 25 - 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

59 โครงการอบรมคณุธรรมและจริยธรรม 

เพื่อพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 
10,000 9,415 ส านักปลดั 

60 อุดหนุนท่ีท าการปกครองอ าเภอพนัสนิคม 

โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพ่ือร่วมปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์  

10,000 10,000 ส านักปลดั 

61 โครงการจดัท าหรือปรับปรุงข้อมลูแผนที่ภาษีและทะเบยีน
ทรัพย์สิน 

20,000 876 กองคลัง 

62 โครงการหน่วยบริการรับช าระภาษีเคลื่อนที ่ 20,000 320 กองคลัง 

63 โครงการประชาสมัพันธ์การจดัเกบ็ภาษ ี 20,000 18,555 กองคลัง 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ครุภัณฑ ์
ครุภัณฑส์ านักงาน 

1 โครงการจดัซื้อเก้าอี้เบาะหนัง แบบมีพนักพิง ระดับผู้บริหาร 15,000 12,800 ส านักปลดัฯ 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 

2 โครงการจดัซื้อโตะ๊ท างาน ระดับปฏิบัติงาน จ านวน 1 ตัว 9,100 8,900 กองคลัง 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
3 โครงการจดัซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 

พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)  
จ านวน 2 เครื่อง 

15,000 15,000 ส านักปลดัฯ 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 

4 โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1  จ านวน 4 เครื่อง 

88,000 88,000 ส านักปลดัฯ 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 

5 โครงการจดัซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  
จ านวน 4 เครื่อง 

23,200 23,200 ส านักปลดัฯ 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 

6 โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1  จ านวน 3 เครื่อง 

66,000 66,000 กองคลัง 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 

7 โครงการจดัซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)   
จ านวน 1 เครื่อง 

7,500 7,500 กองคลัง 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 

8 โครงการจดัซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  
จ านวน 3 เครื่อง 

17,400 17,400 กองคลัง 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 

9 โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 จ านวน 1 เครื่อง 

22,000 22,000 กองการศึกษาฯ 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 

10 โครงการจดัซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)  
จ านวน 1 เครื่อง 

7,500 7,500 กองการศึกษาฯ 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 

11 โครงการจดัซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  
จ านวน 1 เครื่อง 

5,800 5,800 กองการศึกษาฯ 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 

          /ตารางยุทธศาสตร์ที่ 7 (ต่อ)... 
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ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 

ล าดับที ่ โครงการ/กจิกรรม 
งบประมาณ 

ที่ต้ังไว้ 
งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

หน่วยงาน 
ด าเนินการ 

ครุภัณฑ ์
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 

12 โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 จ านวน 2 เครื่อง 

44,000 44,000 กองสาธารณสุขฯ 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 

13 โครงการจดัซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)  
จ านวน 2 เครื่อง 

15,000 15,000 กองสาธารณสุขฯ 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 

14 โครงการจดัซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  
จ านวน 2 เครื่อง 

11,600 11,600 กองสาธารณสุขฯ 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 

15 โครงการจดัซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ าหรับงานประมวลผล 
แบบท่ี 1 จ านวน 2 เครื่อง 

44,000 44,000 กองช่าง 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 

 

16 โครงการจดัซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (ink Tank Printer)  
จ านวน 2 เครื่อง 

15,000 15,000 กองช่าง 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 

 

17 โครงการจดัซื้อเครื่องส ารองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA  
จ านวน 2 เครื่อง 

11,600 11,600 กองช่าง 
(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 

 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
18 โครงการจดัซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  

แบบอัดท้าย 
2,400,000 2,098,000 กองสาธารณสุขฯ 

 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
19 โครงการจดัซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอนิฟาเรด ส าหรับวดัไข้ 

จ านวน 3 เครื่อง 
7,500 7,500 กองการศึกษาฯ 

(โอนตั้งจ่ายเป็นรายการใหม)่ 

ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภณัฑ์ 
20 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่ 100,000 96,180 ส านักปลดั 

 
21 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่ 30,000 16,900 กองคลัง 

 
22 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่ 5,000 26,080 กองสาธารณสุขฯ 

(โอนเพิม่) 

23 ค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ ่ 20,000 127,780 กองช่าง 
(โอนเพิม่) 

 
ฉ. ผลการด าเนินงาน องค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม ได้ด าเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจาก
ภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพ้ืนที่ ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นทีแ่ละพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 
 
 
 
   
            /ภาพถ่ายโครงการ... 
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ภาพโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม 

   

   

  

   

    

   

   
                   /กราฟแสดง... 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบจ านวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวนโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

   
 
 
 
กราฟแสดงการเปรียบเทียบจ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวนงบประมาณตามข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และจ านวนงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง 
 

 
 
           
 
 

       /แผนภูมแิสดง... 
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ผลการติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) 
และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2563 

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖3 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน ๒๕๖3) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ ปี 2563 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ผลการ
ด าเนินงาน 

๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน/
สาธารณูปโภค 

28 19 60 38 52 30 

๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านคุณภาพชีวิต คู่เศรษฐกจิ
พอเพียง 

67 48 70 30 66 25 

๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเกษตร/อุตสาหกรรม 
ให้ได้มาตรฐาน 

7 1 6 1 3 - 

๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การส่งเสริมวัฒนธรรม  
ประเพณีและการท่องเที่ยว 
ที่ยั่งยืน 

20 8 20 5 13 1 

๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การอนุรักษ์/ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน 

2 1 2 - 8 - 

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

11 1 14 1 16 2 

๗.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการองค์กร 

22 15 18 4 11 5 

รวมท้ังสิ้น 157 93 190 79 169 63 
คิดเป็นร้อยละ 

ของยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
 59.23  41.57 

 
37.28 

                     
ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือ            

มีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล         
สระสี่เหลี่ยมได้ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและปรับปรุงการด าเนินการให้ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                ประกาศ ณ วันที่  29  ธันวาคม  2563 
 

       
   (นายสมบัติ   นรวรา) 
     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม ปฏิบัติหน้าที่ 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสระสี่เหลี่ยม 


