
ค าน า 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 

๒๕59 ข้อ 30 (5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
ให้มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา
ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย  ทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม จึงได้ด าเนินการจัดท าแบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี
งบประมาณ ๒๕65  ขึ้น เพื่อเป็นการติดตามผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  ให้รับทราบปัญหา  อุปสรรค  และ
ความพึงพอใจของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้ ผลจากการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล การติดตามและประเมินผลที่ได้ จะ
เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์  ต่อไป 

  
  
                                                           

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
                                                                         องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  

อ าเภอประโคนชัย   จังหวัดบุรีรัมย์ 
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  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
 ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ ซึ่งตาม
ระเบียบข้อ 28 นี้ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม ประกอบด้วย 
  1.  นายปริพันธ์ สมภาค  ผู้แทนหน่วยงานราชการ   ประธานกรรมการ 
  2.  นางจันทนา ชมนาวัง  ผู้แทนหน่วยงานราชการ   กรรมการ 
  3.  นายสมควร คุรฑรัมย์  รองประธานสภาอบต.ต าบลสี่เหลี่ยม  กรรมการ 
  4.  นายสมปอง ศรีษะนอก ส.อบต. ต าบลสี่เหลี่ยม   กรรมการ 
  5.  นายสมพงษ์ เกาประโคน ประธานสภาอบต.ต าบลสี่เหลี่ยม    กรรมการ 
  6.  นายส าราญ สุขประโคน ผู้แทนประชาคมต าบลสี่เหลี่ยม  กรรมการ 
  7.  นายยอด เย็งประโคน        ผู้แทนประชาคมต าบลสี่เหลี่ยม  กรรมการ 
  8.  นายนัทธพงศ์ เสาวโค     ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
  9.  นางสุภัทรา เทียมมณีรัตน์    นักพัฒนาชุมชน    กรรมการ 
  10. นายประมวล ไกรษร     ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  11. นายวิเชียร พุทธชาด  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 
2548 ข้อ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งหมด 
(4) ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน

สิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2548 ข้อ 30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
 

ส่วนที ่1 
ที่มาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
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ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงาน 
หรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ 
(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพ่ือเสนอผู้บริหาร
ท้องถิ่น 
(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลรายงาน

ผลการด าเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน
และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ข้อ 31  เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเปูาหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัดหรือมี
อุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตาม
ความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
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  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ .ศ.2565 เป็น
หลักเนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา เปูาหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย 
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

แนวทางการพัฒนา : 1) ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุง รักษาถนน สะพาน และท่อ  ระบายน้ าให้เป็นไป 
ด้วยความสะดวก 

           2) การขยายเขตไฟฟูาแรงต่ าและการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ 
          3) การก่อสร้างและขยายเขตน้ าประปาของการประปาหมู่บ้าน  

      4) การบริการสาธารณะ 
      5) การให้บริการด้านโทรคมนาคม 
      6) พัฒนาการใช้ที่ดิน 
      7) พัฒนาแหล่งเก็บน้ า 

2.ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
แนวทางการพัฒนา : 1) ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถการเพ่ิมผลผลิตทาการเกษตรอินทรีย์ 
        2) ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ 
        3) สร้างความตระหนักแก่ผู้ประกอบการและผู้บริโภค 
        4) ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว 
        5) ส่งเสริมการกระจายรายได้แก่ประชาชน 
        6) ส่งเสริมและพัฒนาการตลาด 

3.  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต         
  แนวทางการพัฒนา: 1) การพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น 
            2)  การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา 
         3)  การพัฒนาส่งเสริมสุขภาพและอนามัย    
          4)  การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการของชุมชน 
         5)  การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
แนวทางการพัฒนา : 1) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
2) การจัดการบ าบัดน้ าเสีย 

      3) การบริหารจัดการรณรงค์การก าจัดขยะและสิ่งปฎิกูล 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

แนวทางการพัฒนา : 1) สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการปูองกันยาเสพติด 
        2) ลดปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ เพื่อปราบปรามยาเสพติด 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการเมืองการบริหาร 
แนวทางการพัฒนา : 1) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วน 

2) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์กรให้มีขีด ความสามารถใน
การพัฒนา 

        3) ส่งเสริมระบบการบริการประชาชนตามมาตรฐานสากล (PSO) 

ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

พัฒนา 



 

-4- 
        4) การพัฒนาและจัดระเบียบของชุมชนและสังคม 

5) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการขององค์การบริหารส่วนต าบล 
6) ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
7) ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาในการรักษาความปลอดภัยในชุมชน 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
“วิสัยทัศน์ในการพัฒนาเป็นผลลัพธ์สูงสุดในการพัฒนาขององค์กร  เพื่อการพัฒนาขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นจะต้องมุ่งไปในทิศทางที่จะท าให้บรรลุผลลัพธ์อันสูงสุดที่ตั้งไว้  การก าหนดวิสัยทัศน์จึงเป็นหลักชัยในการ
พัฒนาที่จะน าไปสู่การพัฒนาที่รุ่งเรืองและยั่งยืนต่อไปในอนาคต” 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
  1. การประสานและพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

2. การส่งเสริมและพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวทางของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู้ความยั่งยืน 
  3. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศน์อย่างยั่งยืน 

4. การส่งเสริมการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
  6. การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  7. การแสวงหาพลังงานทางเลือกในการยกระดับการผลิตและแปรรูปสินค้าการเกษตร 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
1. เพื่อให้ต าบลสี่เหลี่ยมเป็นเมืองน่าอยู่ มีสาธารณูปโภคข้ันพื้นฐานที่ครอบคลุมทั่วถึง 

  2. มีการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 
  3. ประชาชนในต าบลทุกกลุ่มมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสังคมน่าอยู่ 

4. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา อนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ภูมิปัญญา ประเพรี วัฒนธรรมอันดีของ
ต าบล 
5. ชุมชนมีความเข็มแข้ง ร่วมคิด ร่วมท า และแก้ไขปัญหาภายในชุมชนของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม 

  6. ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี พึ่งพาตนเองได้ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
7. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างตรงตามวัตถุประสงค์ 
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 ส่วนที่ 3  
 
แบบที่ 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการประเมิน
และรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :  องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม  อ าเภอประโคนชัย  จังหวัดบุรีรัมย์ 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 

ส่วนที่ 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
  

1.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4.    มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6.    มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

ส่วนที่ 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
  

7.    มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.    มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT)เพ่ือประเมินสถานภาพ 
       การพัฒนาท้องถิ่น 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง 
       กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
13.  มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17.  มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18.  มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
 

                                                                                          
 
 
 

 

ส่วนท่ี 3 
การประเมิน/ติดตามตนเอง 
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           สรุปผล   แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม 
            โดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จ านวน  100  ชุด   
 
 เพศ - ชาย จ านวน     46    ราย 

          - หญิง จ านวน     54    ราย 
 

 อาย ุ  - ต่ ากว่า 20   ปี จ านวน  2   ราย  - 20 – 30 ปี  จ านวน   11  ราย  - 31 – 40 ปี จ านวน   12 ราย 
         -  41 – 50 ปี จ านวน  13 ราย- 51 – 60 ปี จ านวน  8  ราย - มากกว่า  60  ปี  จ านวน   8    ราย 
 
 การศึกษา  -  ประถมศึกษา   จ านวน   29    ราย   - มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  จ านวน    16   ราย 

-  อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  จ านวน    3   ราย   - ปริญญาตรี      จ านวน    5     ราย 
 - สูงกว่าปริญญาตรี           จ านวน   1    ราย    - อ่ืน ๆ             จ านวน     -     ราย 
 

 อาชีพ  - รับราชการ                จ านวน    1  ราย   - เอกชน/รัฐวิสาหกิจ    จ านวน      -   ราย 
   - ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว    จ านวน    7  ราย      - รับจ้าง                 จ านวน    31  ราย 
   - นักเรียน นักศึกษา       จ านวน   2   ราย      - เกษตรกร              จ านวน    8    ราย     

- อ่ืน ๆ                       จ านวน   -   ราย 
ในภาพรวม 

ประเด็น 
พอใจมาก 

(ราย) 
คิดเป็นร้อย

ละ 

พอใจ 
มากที่สุด 
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่
พอใจ 
(ราย) 

คิดเป็นร้อย
ละ 

1)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในโครงการ/กิจกรรม 

23 40.4 68 50.37 13 9.63 

2)  การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 

48 35.56 70 51.85 17 12.59 

3)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดง
ความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 

48 35.56 63 46.66 24 17.78 

4)  การรายงานผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 

55 40.74 60 44.44 20 14.82 

5)  ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

53 39.26 59 43.70 23 17.04 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

48 35.56 72 53.33 15 11.11 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
น าไปสู่การแก้ไขปัญหา 

51 37.78 56 41.48 28 20.74 

8)  การแก้ไขปัญหาและการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน 

50 37.04 49 36.29 36 26.67 

9)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

39 28.89 75 55.55 21 15.56 

           

ส่วนท่ี 4 
ประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
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หมายเหตุ   จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน  จ านวน   100    ราย    
     ผลการส ารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.สี่เหลี่ยม  ในภาพรวม ปรากฏว่า ในจ านวนหัวข้อ
ประเด็น ทั้ง 9  ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ  36.71%  พอใจ อยู่ที่ร้อยละ  47.08%  และไม่
พอใจอยู่ท่ีร้อยละ  16.00% 
สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์   จ านวน  5  ด้าน   ดังนี้ 

 
   ยุทธศาสตร์ที่  1  ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.77 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.74 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.52 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.52 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.42 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.63 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.50 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.13 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.63 

รวม 8.54 
  
    ยุทธศาสตร์ที่ 2  ด้านการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.67 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.55 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.63 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.63 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.53 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.79 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.72 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.58 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.78 

รวม 8.65 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.74 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.72 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.69 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.61 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.60 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.85 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.69 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.58 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 

รวม 8.69 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.76 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.69 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.72 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.61 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.55 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.72 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.75 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.71 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.69 

รวม 8.69 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.73 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.60 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.76 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.64 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.43 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.77 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.72 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.72 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.79 

รวม 8.68 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านการเมืองการบริหาร 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.73 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม 8.60 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ / กิจกรรม 8.76 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ 8.64 
5. มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.43 
6. การด าเนินงานเป็นตามระยะเวลาที่ที่ก าหนด 8.77 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.72 
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.72 
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 8.79 

รวม 8.68 
 
ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  เนื่องจากบางโครงการต้อง
ใช้งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
 2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานบางด้าน เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 3. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 
 4. ขาดบุคลากรทางด้านการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย  เนื่องจากภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีเพ่ิมมากข้ึน 
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 5. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย
ความล่าช้า 

6. ประชาชนและหน่วยงานในพ้ืนที่ยังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการท างาน ของ  องค์กร ท าให้การ
ท างานร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควร  
ข้อเสนอแนะ 
 1. น าโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมไปประสานกับหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
 2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยมอย่างต่อเนื่อง  
 4.  จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือท าการซักซ้อมท าความเข้ าใจของกระบวนการท างานร่วมกัน 
ระหว่างหน่วยงานและผู้น าชุมชน 

 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
อบต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1.1 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

261 24,1643,100 261 24,1643,100 261 24,1643,100 261 24,1643,100 261 24,1643,100 1,305 1,278,215,500 

รวม 261 24,1643,100 261 24,1643,100 261 24,1643,100 261 24,1643,100 261 24,1643,100 1,305 1,278,215,500 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 

2.1 แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งชองชุมชน 

24 1,760,000 24 2,130,000 24 2,130,000 24 2,130,000 24 2,130,000 120 10,300,000 

2.2 แผนงานการเกษตร 10 800,000 5 800,000 5 800,000 5 800,000 5 800,000 30 4,000,000 

2.3 แผนงานสังคม
สงเคราะห์ 

1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 1 10,000 5 50,000 

รวม             

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 

7 80,000 7 5,954,500 7 5,954,500 7 5,954,500 7 5,954,500 35 23,938,000 

3.2 แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 6 625,000 6 625,000 6 625,000 6 625,000 6 625,000 

30 3,125,000 

3.3 แผนงานการศึกษา 25 8,255,000 25 8,240,000 25 8,250,000 25 8,260,000 25 8,260,000 125 41,265,000 

3.4 แผนงานสาธารณสุข 24 1,750,000 24 1,750,000 24 1,750,000 24 1,750,000 24 1,750,000 120 8,750,000 

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 28 3,920,000 28 4,220,000 18 4,220,000 18 4,220,000 18 4,220,000 130 20,800,000 

             

รวมทั้งสิ้น 243 257,803,200.00 243 259,981,200.00 243 259,558,200.00 243 257,448,200.00 243 300,073,203.00 1,215 1,334,864,003.00 

  
 



 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 

อบต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 

 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.6 แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.7 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

20 1,781,000 20 1,781,000 20 1,781,000 20 1,781,000 20 1,781,000 130 
20,800,00

0 
3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.9 แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.10 แผนงานงบกลาง 9 398,000 9 588,000 9 588,000 9 588,000 9 588,000 
45 

31,800,00
0 

รวม 119 20,391,000 19 28,450,500 109 28,560,500 119 30,590,500 119 30,590,500 585 
138,563,0

00 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4.1 แผนงานสาธารณสุข 9 3,200,000 9 3,200,000 9 3,200,000 9 3,200,000 9 3,200,000 45 
16,000,00

0 
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

13 2,434,500 13 2,434,500 13 2,434,500 13 2,434,500 13 2,434,500 65 
12,212,50

0 
4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 3 320,000 3 320,000 3 320,000 3 320,000 3 320,000 15 1,600,000 

รวม 25 5,954,500 25 5,954,500 25 5,954,500 25 5,954,500 25 5,954,500 125 
29,812,50

0 
 
 
 
 



 
บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 

อบต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 

 

ยุทธศาสตร ์

ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

3.6 แผนงานสรา้งความเข้มแข็ง
ของชุมชน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.7 แผนงานการศาสนา
วัฒนธรรมและนันทนาการ 

20 1,781,000 20 1,781,000 20 1,781,000 20 1,781,000 20 1,781,000 130 20,800,000 

3.8 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.9 แผนงานการเกษตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3.10 แผนงานงบกลาง 9 398,000 9 588,000 9 588,000 9 588,000 9 588,000 45 31,800,000 

รวม 119 20,391,000 19 28,450,500 109 28,560,500 119 30,590,500 119 30,590,500 585 138,563,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 9 3,200,000 9 3,200,000 9 3,200,000 9 3,200,000 9 3,200,000 45 16,000,000 
4.2 แผนงานอุตสาหกรรมและ
การโยธา 

13 2,434,500 13 2,434,500 13 2,434,500 13 2,434,500 13 2,434,500 65 12,212,500 

4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห ์ 3 320,000 3 320,000 3 320,000 3 320,000 3 320,000 15 1,600,000 
รวม 25 5,954,500 25 5,954,500 25 5,954,500 25 5,954,500 25 5,954,500 125 29,812,500 

 
 
 
 
 
 



บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 
อบต.สี่เหลี่ยม อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ 

 

ยุทธศาสตร ์
ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 รวม 5 ปี 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) โครงการ (บาท) 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

5.1 แผนงานสรา้งความ
เข้มแข็งของชุมชน 

4 75,000 4 75,000 4 75,000 4 75,000 4 75,000 20 375,000 

รวม 4 75,000 4 75,000 4 75,000 4 75,000 4 75,000 20 375,000 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
6.1 แผนงานบริหารงาน
ทั่วไป 19 7,315,000 19 7,315,000 19 7,315,000 19 7,315,000 19 7,315,000 95 35,795,000 
6.2 แผนงานอุตสาหกรรม
และการโยธา 

8 9,460,000 8 9,460,000 8 9,460,000 8 9,460,000 8 9,460,000 40 47,300,000 

รวม 27 16,775,000 27 16,565,000 27 16,585,000 27 16,585,000 27 16,585,000 135 83,095,000 
รวมท้ังสิ้น 470 287,428,600 465 303,332,600 455 311,067,100 465 320,741,600 465 321,861,100 2,320 1,544,431,000 



 
แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย

แล้ว 
คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

๑ 
 

ค่าใช้จ่ายโครงการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพน้ า
สาธารณะและน้ าประปา 

ต าบลสี่เหลี่ยม 5,000 
 

5,000 
 

- 
 

5,000 
 

กองช่าง -  - 
 

ตามข้อบัญญัติ 

2 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก หมู่ที่ 7 บ้านทุง่สวา่ง 
(จากศูนย์สาธิต-การตลาดม.7 
ถึง ถนนลาดยางม.2) ขนาด
ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร 
ยาว 1,090 เมตร  

หมู่ที่ 7 บ้านทุง่สวา่ง 280,000 
 

280,000 
 

280,000 
 

- กองช่าง  - 
 
 

280,000 
 

จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย

แล้ว 
คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

3 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุกหมู่ที่ 2 บ้านศรีบูรพา 
(จากที่นางนกแก้ว เย็งประ
โคน ถึงที่นา นายสนอง ไช
รัมย์)  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
3.00  เมตร ยาว 450 เมตร  

หมู่ที่ 2 บ้านศรีบูรพา 157,000 157,000 157,000 - กองช่าง  - 
 
 

157,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

4 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก สายบา้นไสยา – หนอง
โสน หมู่ที่ 1  บ้านไสยา (จาก

ถนนลาดยาง ถึง ที่นานาย
สุรวุธ  สุขประโคน)  ขนาดผิว
จราจรกว้าง  3.00  เมตร  
ยาว  1,010  เมตร  หนา

เฉลี่ย  0.10 เมตร   

หมู่ที่ 1  บ้านไสยา 199,000 199,000 199,000 - กองช่าง  - 
 
 

199,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 
 
 
 

 



แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย

แล้ว 
คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก สายบา้นไสยา –โคก
ระกา หมู่ที่ 1 บ้านไสยา 
(จากที่นานางเคย  ผิวนวน ถึง 
ที่นานายส าราญ  สุขประ
โคน) ขนาดผิวจราจรกว้าง  
3.00  เมตร  ยาว 710  
เมตร   

หมู่ที่ 1 บ้านไสยา 139,000 139,000 139,000 - กองช่าง  - 
 

139,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

6 โครงการปรับปรุงถนนลงหิน
คลุก  สายเลียบคลองบา้น
ไสยา  หมู่ที่  1  บ้านไสยา 
(จากที่นานายอ๊อด  พลอย
รัมย ์ ถึง ที่นานางตว่น  แดง
ศรี)  ขนาดผิวจราจรกว้าง  
3.00  เมตร  ยาว  810  
เมตร   

หมู่ที่ 1 บ้านไสยา 159,000 159,000 159,000 - กองช่าง  - 
 
 

159,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 
 
 



 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย

แล้ว 
คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

7 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 
บ้านสารภี ชว่งที่ 1   (จาก

บ้านนายลอน ประประโคนถึง
บ้านนายยอดชาย แย้มประ
โคน) ขนาดผิวจราจรกว้าง 

5.00 เมตร ยาว 120 เมตร  

หมู่ที่ 6 บ้านสารภ ี 499,000 499,000 499,000 - กองช่าง  - 
 
 

499,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

8 โครงการวางท่อระบายน้ า หมู่
ที่ 2 บ้านศรีบูรพา (จากบา้น
นายทองพนู มะรุรด ถึงบ้าน
นายมานพ แปลงด)ี ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 0.30  
เซนติเมตร พร้อมวางบ่อพัก 
ความยาว รวม 100 เมตร  

หมู่ที่ 2 บ้านศรีบูรพา 91,000 91,000 91,000 - กองช่าง  - 
 

91,000 จ่ายขาดเงินสะสม 

 
 
 
 

 



แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย

แล้ว 
คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

9 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านศรีบูรพา 
(จากถนนลาดยาง ถึง บ้าน
นางวารินทร์ เฉลิมลาภ)  
ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 
เมตร ยาว 100 เมตร  

หมู่ที่ 2 บ้านศรีบูรพา 199,000 199,000 199,000 - กองช่าง  - 
 
 

199,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

10 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 
บ้านทุ่งสวา่ง (จากบา้นนาง
แหลม บุญสอน ถึงบา้นนาง
นงนชุ ชุมสงฆ์) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 30 เมตร หนา 0.15 
เมตร  

หมู่ที่ 7 บ้านทุง่สวา่ง 96,000 96,000 96,000 - กองช่าง  - 
 
 

96,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 

 
 
 
 



 
แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย

แล้ว 
คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

11 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 
บ้านทุ่งสวา่ง (จากบา้นนาย
สุด ดัดถุยวัตร ถึงบา้น นาง
แหลม บุญสอน) กว้าง 5.00 
เมตร ยาว 80 เมตร หนา 
0.15 เมตร  

หมู่ที่ 7 บ้านทุง่สวา่ง 188,000 188,000 188,000 - กองช่าง  - 
 

188,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

12 ขุดลอกคลอง  พร้อมวางท่อ
ระบายน้ า หมู่ที่ 8 บ้านโคก
เพชร (จากสระน้ าสาธารณะ
ประโยชนบ์้านโคกเพชร ถึง 
ที่นานายเปยีน ราชสีมา) 
กว้าง  3.00 เมตร ยาว 
330 เมตร  

หมู่ที่ 8 บ้านโคกเพชร 50,000 50,000 50,000 - กองช่าง  - 
 
 

50,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 
 

 
 



 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย

แล้ว 
คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

13 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 

บ้านโคกเพชร  (จาก
ถนนลาดยางถึงบา้น นาย

สมใจ เรืองรัมย์) กว้าง 4.00 
เมตร ยาว 132 เมตร 

หมู่ที่ 8 บ้านโคกเพชร 296,000 296,000 296,000 - กองช่าง  - 
 
 

296,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

14 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 
บ้านสี่เหลี่ยม(จากบ้านนาง
แปูน แก้วหิน ถึงบา้น นาย
ประเสริฐ แดงสี) ขนาดผิว
จราจรกว้าง 4.00 เมตร  

ยาว 34 เมตร หนา 0.10 
เมตร   

หมู่ที่ 4 บ้านสี่เหลี่ยม 50,000 50,000 50,000 - กองช่าง  - 
 
 

50,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 
 



 
 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย

แล้ว 
คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 
บ้านโคกเพชรพัฒนา (จาก
บ้านนางเสมอ ปรังประโคน
ถึง บ้าน นายเสมียน พอก
ประโคน) ขนาดผิวจราจร
กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว 100 
เมตร หนา ๐.๑๕  เมตร  
หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่
น้อยกว่า 400  ตารางเมตร
พร้อมวางท่อระบายน้ า
คอนกรีต ขนาด
เส้นผ่าศนูย์กลาง 0.30  
เมตร จ านวน 5 ท่อน  

หมู่ที่ 3 บ้านโคกเพชร
พัฒนา 

197,000 197,000 197,000 - กองช่าง  - 
 

197,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 



 
 
 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย

แล้ว 
คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

16 โครงการปรับปรุงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 5 
บ้านสี่เหลี่ยม  (จาก
ถนนลาดยาง ถึงโรงกรองน้ า)  
ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ 
เมตร ยาว 50  เมตร หนา 
0.10 เมตร  หรือมีพื้นที่เท
คอนกรีตไม่น้อยกว่า 200 
ตารางเมตร  

หมู่ที่ 5 บ้านสี่เหลี่ยม   70,000 70,000 70,000 - กองช่าง  - 
 
 

70,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

ประชาชนต าบล
สี่เหลี่ยม 

7,734,000 
 

7,734,000 
 

7,250,100 483,900 กอง
สวัสดิการ 

 - 7,250,100 ตามข้อบัญญัติ 

2 เบี้ยยังชีพความพิการ 
 

ประชาชนต าบล
สี่เหลี่ยม 

3,660,000 
 

3,660,000 
 

2,440,400 1,219,600 กอง
สวัสดิการ 

 - 
 

2,440,400 ตามข้อบัญญัติ 

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ 
 

ประชาชนต าบล
สี่เหลี่ยม 

120,000 120,000 61,500 58,500 กอง
สวัสดิการ 

 - 61,500 ตามข้อบัญญัติ 

4 โครงการปรับปรุงสิ่ง
อ านวยความสะดวก
ส าหรับคนพิการ 

คนพิการในต าบล
สี่เหลี่ยม 

40,000 
 

40,000 
 

0 40,000 
 

กอง
สวัสดิการ 

-  40,000 
 

ตามข้อบัญญัติ 

5 โครงการให้ความรู้ สิทธิ
และสวัสดิการของ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการต าบล
สี่เหลี่ยม 

ผู้สูงอายุและคน
พิการในต าบล
สี่เหลี่ยม 

20,000 
 

12,450 0 7,550 กอง
สวัสดิการ 

 - 
 

7,550 ตามข้อบัญญัติ 



 
 
 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน 
2.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย

แล้ว 
คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการประกาศเกียรติคุณ
แม่ดีเด่น สตรีดีเด่น เพ่ือยก
ย่องเชิดชูเกียรติคุณเเม่
ดีเด่นและสตรีดีเด่น 

ต าบลสี่เหลี่ยม 20,000 
 

19,675 19,675 325 กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 - 
 
 

19,675 ตามข้อบัญญัติ 
 

2 โครงการฝึกอบรมอาชีพ 
 
 

ต าบลสี่เหลี่ยม 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

- กอง
สวัสดิการ

สังคม 

 - 30,000 
 

ตามข้อบัญญัติ 

 
 
 
 
 
 
 



 
แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

ต าบลสี่เหลี่ยม 1,000 1,000 - 1,000 กอง
การศึกษา 

-  - ตามข้อบัญญัติ 

2 อุดหนุนโครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษา 

ต าบลสี่เหลี่ยม 914,150 914,150 914,150 - กอง
การศึกษา 

 - 
 
 

914,150 ตามข้อบัญญัติ 

3 อุดหนุนค่าอาหารกลางวัน
เด็กนักเรียนโรงเรียนใน
สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  

โรงเรียนในต าบล
สี่เหลี่ยม 

1,969,800 1,969,800 1,969,800 - กอง
การศึกษา 

 - 1,969,800 ตามข้อบัญญัติ 

4 โครงการแข่งขันกีฬาชิง
ถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ 

ต าบลสี่เหลี่ยม 10,000 
โอนเพิ่ม 

70,000 

10,000 79,993 7 กอง
การศึกษา 

 - 
 

79,993 ตามข้อบัญญัติ 



 
แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย

แล้ว 
คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เด็ก เยาวชนและประชาชน
สัมพันธ์เนื่องในวันปิย
มหาราช 

ต าบลสี่เหลี่ยม 1,000 
 

1,000 
 

- 1,000 
 

กอง
การศึกษา 

-  - ตามข้อบัญญัติ 

6 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เด็ก เยาวชนและประชาชน
สัมพันธ์เนื่องในวันปิย
มหาราช 

ต าบลสี่เหลี่ยม 1,000 
 

1,000 
 

- 1,000 
 

กอง
การศึกษา 

-  - ตามข้อบัญญัติ 

7 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนและประชาชน
ประจ าต าบลสี่เหลี่ยมเพ่ือ
ต่อต้านยาเสพติด "สี่เหลี่ยม
เกมส์ 

ต าบลสี่เหลี่ยม 10,000 
โอนเพิ่ม 
80,000 

90,000 90,000 - กอง
การศึกษา 

 - 
 
 

90,000 ตามข้อบัญญัติ 
 

 
 
 



 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย

แล้ว 
คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

8 เงินอุดหนุนกีฬาชิงถ้วย
พระราชทานสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า  กรม
สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ " ประโคน
ชัยเกมส์ ครั้ง 18" 

ต าบลสี่เหลี่ยม 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

- กอง
การศึกษา 

 - 30,000 
 

ตามข้อบัญญัติ 

9 โครงการจัดกิจกรรมเพ่ือ
ร่วมงาน" เทศกาลข้าวมะลิ
หอม ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนก
ประโคนชัย" 

ต าบลสี่เหลี่ยม 10,000 
โอนเพิ่ม 
80,000 

 

90,000 90,000 - กอง
การศึกษา 

 - 
 

90,000 ตามข้อบัญญัติ 

10 โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 2565 

ต าบลสี่เหลี่ยม 1,000 1,000 - 1,000 กอง
การศึกษา 

-  - ตามข้อบัญญัติ 

 
 



 
แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย

แล้ว 
คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

11 โครงการสืบสานประเพณี
แห่เทียนเข้าพรรษา 

ต าบลสี่เหลี่ยม 1,000 - - 1,000 กอง
การศึกษา 

-  - ตามข้อบัญญัติ 
 

12 อุดหนุนอ าเภอประโคนชัย
ในการจัดงานโครงการ 
"เทศกาลข้าวมะลิหอม 
ปลาจ่อมกุ้ง ชมทุ่งนกประ
โคนชัย 

ต าบลสี่เหลี่ยม 30,000 
 

30,000 
 

30,000 
 

- กอง
การศึกษา 

 - 30,000 
 

ตามข้อบัญญัติ 

13 อุดหนุนโครงการประเพณี
ท่องเที่ยวปราสาทเมืองต่ า 
ตามรอยอารยธรรมขอม 

ต าบลสี่เหลี่ยม 15,000 
 

15,000 
 

15,000 
 

- กอง
การศึกษา 

 - 
 

15,000 
 

ตามข้อบัญญัติ 

 
 
 
 



 
แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
3.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย

แล้ว 
คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

14 อุดหนุนส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์
ในการจัดงานประเพณีข้ึน
เขาพนมรุ้ง 

ต าบลสี่เหลี่ยม 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

- กอง
การศึกษา 

 - 
 

10,000 
 

ตามข้อบัญญัติ 

15 อุดหนุนอ าเภอประโคนชัย
ในการจัดท าโครงการ
ส่งเสริมงานรัฐพิธี และวัน
ส าคัญทางราชการ 

ต าบลสี่เหลี่ยม 10,000 
 

10,000 
 

10,000 
 

- กอง
การศึกษา 

 - 
 

10,000 
 

ตามข้อบัญญัติ 

16 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม
พระเกียรติ/ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตพ้ืนที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 

ต าบลสี่เหลี่ยม 5,000 
 

- - 5,000 
 

กอง
การเกษตร 

-  
 

- ตามข้อบัญญัติ 
 

 
 
 



 
แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ทีใ่ช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย

แล้ว 
คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 โครงการส่งเสริมรณรงค์
สร้างจิตส านึกในการก าจัด
ขยะมูลฝอย 

ต าบลสี่เหลี่ยม 5,000 - - 5,000 กอง
สาธารณสุข 

-  
 

 ตามข้อบัญญัติ 
 

2 เงินอุดหนุนส าหรับการ
ด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข 

ต าบลสี่เหลี่ยม 160,000 
 

160,000 160,000 - กอง
สาธารณสุข 

 -  ตามข้อบัญญัติ 

3 โครงการการแพทย์ฉุกเฉิน 
หน่วยปฏิบัติการองค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 

ต าบลสี่เหลี่ยม 504,000 
 

504,000 
 

504,000 
 

- กอง
สาธารณสุข 

 - 
 

 ตามข้อบัญญัติ 

4 โครงการควบคุมปูองกัน
โรคติดต่อตามฤดูกาลและ
โรคอ่ืนๆ 

ต าบลสี่เหลี่ยม 100,000 
 

100,000 
 

100,000 
 

- กอง
สาธารณสุข 

 - 
 

 ตามข้อบัญญัติ 

 
 
 



 
แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4.1 แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย

แล้ว 
คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5 โครงการณรงค์ควบคุมและ
ปูองกันโรคไข้เลือดออก 
 

ต าบลสี่เหลี่ยม 80,000 
 

41,107 41,107 38,893 กอง
สาธารณสุข 

 - 
 

41,107 ตามข้อบัญญัติ 

6 
โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้า  ตามปณิธานร  
ศ.ดร.  สมเด็จพระเจ้าน้อง
ยาเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ์ 

ต าบลสี่เหลี่ยม 50,000 
 

34,9000 34,9000 15,100 กอง
สาธารณสุข 

 - 
 
 

34,9000 ตามข้อบัญญัติ 
 

7 โครงการตรวจสอบคุณภาพ
น้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค 

ต าบลสี่เหลี่ยม 10,000 
 

10,000 
 

- 10,000 
 

กอง
สาธารณสุข 

-  - ตามข้อบัญญัติ 

 
 
 
 



 
แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย

แล้ว 
คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 เงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

อบต.สี่เหลี่ยม 107,004 
 

107,004 
 

67,796 39,208 ส านักปลัด  - 67,796 ตามข้อบัญญัติ 

2 เงินสมทบกองทุนเงิน
ทดแทน 
 

อบต.สี่เหลี่ยม 5,000 
 

5,000 
 

4,100 - ส านักปลัด  - 
 
 

4,100 ตามข้อบัญญัติ 
 

3 เงินอุดหนุนโรงพยาบาล
และหน่วยบริการ
สาธารณสุข กองทุน
หลักประกันสุขภาพ 

ต าบลสี่เหลี่ยม 260,010 
 

260,010 
 

- 260,010 
 

ส านักปลัด -  
 

- ตามข้อบัญญัติ 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 

องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 
ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่ายแล้ว คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

4 โครงการฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงานเพื่อ
เพ่ิมพูนประสิทธิภาพ
ให้แก่คณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา อบต. 
พนักงานส่วนต าบล 

ต าบลสี่เหลี่ยม 20,000 
โอนเพิ่ม 

230,000 
 

250,000 227,465 22,535 ส านักปลัด  - 227,465 ตามข้อบัญญัติ 

5 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง 
 

ต าบลสี่เหลี่ยม 350,000 
(โอนเพ่ิม 

300,000 

619,944.14 619,944.14 30,055.86 ส านักปลัด  - 
 
 

619,944.14 ตามข้อบัญญัติ 
 

6 อุดหนุนงบประมาณ
โครงการศูนย์ปฏิบัติการ
ร่วมช่วยเหลือประชาชน
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น "สถานที่กลาง" 

ต าบลสี่เหลี่ยม 12,000 12,000 12,000 - ส านักปลัด  - 12,000 ตามข้อบัญญัติ 

 
 



 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย

แล้ว 
คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

7 โครงการส่งเสริมการจัด
ประชาคม 

ต าบลสี่เหลี่ยม 20,000 20,000 - 20,000 ส านักปลัด -  - ตามข้อบัญญัติ 

8 โครงการปูองกันและ
แก้ปัญหาภัยแล้ง 

ต าบลสี่เหลี่ยม 1,000 1,000 - 1,000 ส านักปลัด -  - ตามข้อบัญญัติ 

9 เงินอุดหนุนโครงการ
ปูองกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดแก่ที่ท าการ
ปกครองอ าเภอประโคนชัย 

ต าบลสี่เหลี่ยม 10,000 10,000 10,000 - ส านักปลัด  - 10,000 ตามข้อบัญญัติ 

10 โครงการปูองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลต่างๆ 

ต าบลสี่เหลี่ยม 10,000 10,000 9,990 - งานปูองกัน
ฯ 

 - 
 
 

9,990 ตามข้อบัญญัติ 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย

แล้ว 
คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

11 โครงการฝึกซ้อมแผนและ
การปูองกันและระงับ
อัคคีภัย 

ต าบลสี่เหลี่ยม 10,000 10,000 - 10,000 งานปูองกัน
ฯ 

-  - ตามข้อบัญญัติ 

12 โครงการฝึกอบรมจิตอาสา
ภัยพิบัติประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม 
 
 
 

ต าบลสี่เหลี่ยม 90,000 78,450 78,450 11,550 งานปูองกัน
ฯ 

 - 11,550 ตามข้อบัญญัติ 

 
 
 
 



 
 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ครุภัณฑ์แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย

แล้ว 
คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 เครื่องปรับอากาศแบบ
แขวน 

ส านักปลัด 49,000 49,000 49,000 - ส านักปลดั  - 49,000 ตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ 

2 ปั๊มน้ า 
 
 

ส านักปลัด 10,000 10,000 10,000 - ส านักปลดั  - 10,000 ตามข้อบัญญัติ 

3 รถจักรยานยนต์ 
 

ส านักปลัด 48,000 48,000 48,000 - ส านักปลดั  - 48,000 ตามข้อบัญญัติ 

4 ถังเก็บน้ า 
 

ส านักปลัด 10,000 10,000 10,000 - ส านักปลดั  - 10,000 ตามข้อบัญญัติ 

 
 
 



 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ครุภัณฑ์แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย

แล้ว 
คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

5 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

30,000 30,000 30,000 - งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

 - 30,000 ตามข้อบัญญัติ 

6 เครื่องพิมพ์ เครื่องละ 
7,500 จ านวน 2 เครื่อง 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

15,000 15,000 15,000 - งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

 - 15,000 ตามข้อบัญญัติ 

7 เครื่องส ารองไฟ เครื่องละ 
2,500 จ านวน 2 เครื่อง 

งานวางแผนสถิติและ
วิชาการ 

5,000 5,000 5,000 - งานวางแผน
สถิติและ
วิชาการ 

 - 5,000 ตามข้อบัญญัติ 

8 เครื่องพิมพ์ เครื่องละ 
4,000 จ านวน 2 เครื่อง 
 

กองคลัง 8,000 8,000 8,000 - กองคลัง  - 8,000 ตามข้อบัญญัติ 

9 ตู้เย็น กองคลัง 9,490 9,490 9,490 - กองคลัง  - 9,490 ตามข้อบัญญัติ 

 



 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ครุภัณฑ์แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย

แล้ว 
คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

10 หัวฉีดน้ าดับเพลิง ส าหรับรถดับเพลิง
ของ อบต.สี่เหลี่ยม 

21,500 21,500 21,500 - งานปูองกันฯ  - 21,500 ตามข้อบัญญัติ 

11 ข้อต่อแยกสามทาง ส าหรับรถดับเพลิง
ของ อบต.สี่เหลี่ยม 

7,000 7,000 7,000 - งานปูองกันฯ  - 7,000 ตามข้อบัญญัติ 

12 ข้อต่อท่อดูดน้ า ส าหรับรถดับเพลิง
ของ อบต.สี่เหลี่ยม 

1,500 1,500 1,500 - งานปูองกันฯ  - 1,500 ตามข้อบัญญัติ 

13 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ งานปูองกันฯ 22,000 22,000 22,000 - งานปูองกันฯ  - 22,000 ตามข้อบัญญัติ 

 
 
 
 
 



 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ครุภัณฑ์แผนงานสาธารณสุข 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย

แล้ว 
คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 พัดลมโคจรติดผนัง 
เครื่องละ 1,500บาท 
จ านวน 4 เครื่อง 

กองสาธารณสุข 6,000 6,000 6,000 - กอง
สาธารณสุข 

 - 22,000 ตามข้อบัญญัติ 

2 เครื่องส ารองไฟ กองสาธารณสุข 6,000 6,000 6,000 - กอง
สาธารณสุข 

 - 22,000 ตามข้อบัญญัติ 

3 ตู้เย็น กองสาธารณสุข 9,490 9,490 9,490 - กอง
สาธารณสุข 

 - 9,490 ตามข้อบัญญัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงาน  ตามแผนงาน/โครงการ 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
องค์การบริหารส่วนต าบลสี่เหลี่ยม อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ 

ก.ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ 3.การท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัด 2.การพัฒนาการท่องเที่ยว 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
ครุภัณฑ์แผนงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ที ่ โครงการ พื้นที่ด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว้ 

งบประมาณ
ตามสัญญา 

 

การใช้จ่ายงบประมาณ  
หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
งบประมาณ 

ที่ใช้ไป 

 
 

หมายเหตุ 
เบิกจ่าย

แล้ว 
คงเหลือ 

ได้
ด าเนินการ 

ไม่ได้
ด าเนินการ 

1 คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ กองช่าง 30,000 30,000 30,000 - กองช่าง  - 30,000 ตามข้อบัญญัติ 

2 คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค กองช่าง 22,000 22,000 22,000 - กองช่าง  - 22,000 ตามข้อบัญญัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


