


























 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 



 

- หน้าที่ 9 – 
 

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
 
 
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปี (พ.ศ.2561 – 2565) 
    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2561- 2565) ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต  โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ               
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดราชบุรี  แผนยุทธศาสตร์อ าเภอเมืองราชบุรี 
และแผนชุมชนต าบลคูบัว  
    1.1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1        
ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

1) พัฒนาระบบคมนาคมการจัดการ
ขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ 
2) พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค และเกษตร ตลอดจนการ
ป้องกันน้ าท่วมและภัยแล้ว 
3) พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดิน 
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

ส านักงานปลัดฯ 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
 

1) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการ 
แก้ไขปัญหาสังคม 
2) ส่งเสริมการกีฬา การศึกษา  
และการเรียนรู้ 
3) ส่งเสริมการสาธารณสุข   
สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชน  
และนันทนาการ 
4) ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงาน
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ส านักงานปลัดฯ 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
- หน้าที่ 10 – 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3          
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
 

1) สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา       
ยาเสพติด 
2) ส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค 
3) สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน 
เพ่ือความเป็นพลเมือง 
4) การรักษาความสงบเรียบร้อยและ         
การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ส านักงานปลัดฯ 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4              
ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม
และการท่องเที่ยว 

1) การวางแผน การประสานแผน และ           
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าชายแดน 
3) การเตรียมความพร้อมรองรับการเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
4)ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนการพาณิชย์ 
และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาค
การเกษตรและอุตสาหกรรม 
5) การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

ส านักงานปลัดฯ 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5   
ด้านการบริหารจัดการและ 
การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

1) พัฒนาระบบการก าจัดและการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย 
2) พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
3) การบริหารจัดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และ
ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) การจัดการมลพิษต่างๆ 

ส านักงานปลัดฯ 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6     
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
 

1) การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา  
ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2)ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนัก 
ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

ส านักงานปลัดฯ 
กองช่าง 
กองคลัง 
กองการศึกษาฯ 

 

 
 
 
 



 

- หน้าที่ 11 – 
       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 
        ภารกิจหลัก 
          (1) จัดให้มีและบ ารุงรักษาทางน้ า และทางบก  
       (2) ให้มีน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  
       (3) ให้มีและบ ารุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอ่ืน  
       (4) ให้มีและบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  
       (5) การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอ่ืน ๆ  
       (6) การสาธารณูปโภค  
        (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ  
        (8) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ 
         (9) ให้มีและบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ  
        (10) การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส  
        (11) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  

     (12) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน  
       (13) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  

    (14) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
       (15) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน  
           (16) การผังเมือง  
       (17) จัดให้มีที่จอดรถ  
       (18) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
       (19) การควบคุมอาคาร  

    (20) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
       (21) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และท่ีสาธารณะ  
         รวมทั้งการจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล  
       (22) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ  

     ภารกิจรอง 
       (1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  
       (2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์  
       (3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฎร  
       (4) ให้มีตลาด 
       (5) การท่องเที่ยว  
       (6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์  
       (7) การส่งเสริม การฝึกและประกอบอาชีพ  
       (8) การพาณิชยกรรมและการส่งเสริมการลงทุน 

    (9) บ ารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น  
    (10) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
    (11) การจัดการศึกษา  
    (12) การส่งเสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
    (13) สนับสนุนสภาต าบลและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น  



 

- หน้าที่ 12 – 
    (14) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ  
       หรือบุคลากรให้ตาม ความจ าเป็นและสมควร  
    (15) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน  

 (16) การประสานและให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ขององค์กรปกครอง  
          ส่วนท้องถิ่น  
  (17) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าที่เชื่อมต่อระหว่างขององค์กร 
          ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
 

      3)  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
(1) การด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
(2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีในด้านต่าง ๆ ทุกหมู่บ้าน   
     ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความรู้มีความปลอดภัย มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  
     มีภูมิคุ้มกัน และพ่ึงพาตนเองได้ 
(3) การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง พ้ืนฐาน ทุกหมู่บ้าน มีจ านวน 
     สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งก่อสร้าง เพิ่มขึ้น และรองรับการใช้งาน 
     ที่ได้มาตรฐาน เพียงพอกับความต้องการ เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  
     ในปัจจุบัน และในอนาคต 
(4) การพัฒนาด้านการศึกษา ทุกโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล    
     มีมาตรฐาน การศึกษา ในท้องถิ่นท่ีมีความทันสมัยเด็กและเยาวชนได้รับ  
     การศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั่วถึง  ประชาชนทุกหมู่บ้านมีส่วนร่วมในกิจกรรม 
     ทางศาสนา ปลูกฝัง จิตใจให้ประพฤติดีมีคุณธรรม และศีลธรรม       
     ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้สืบทอดและด ารงไว้ 
     ทั้งในโรงเรียนและหมู่บ้านได้มีการส่งเสริมการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 
     ในประชาชน กลุ่มต่าง ๆ 
(5) การพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ การดูแลปรับปรุงพัฒนา 
     พ้ืนที่ตามประเภทของ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เพื่อการอนุรักษ์ระบบ 
     สิ่งแวดล้อม ดุลยภาพของธรรมชาติในพ้ืนที่ให้สามารถเอ้ืออ านวยต่อการ  
     ด าเนินชีวิตของประชาชนและชุมชน สามารถเป็นฐานในการ รักษาระดับ 
     คุณภาพชีวิตของประชาชนให้เกิดความผาสุกได้ อย่างสมดุลและยั่งยืน 
(6) หลักการมีส่วนร่วม ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนา  

ระดบัต่างๆ พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและ 
การปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และสถานที่ 
ในการปฏิบัติงาน เพ่ือมุ่งสร้างประสิทธิภาพการ บริหารจัดการองค์กรให้พร้อม
บริการประชาชน การบริหารจัดการที่ดีแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
ประชาชนทุกหมูบ่้านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลคูบัว มากที่สุด 
 

4) วิสัยทัศน์  “ต าบลน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง" 
 



 

1.2 โครงการพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
      ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561–2565) กับโครงการที่ได้รับอนุมัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ ปี 2564 
ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565)  

รวมจ านวนโครงการ 
ประจ าปี 2564 

ที่ปรากฏตาม 
แผนพัฒนาท้องถิ่น         

(พ.ศ.2561-2565) 
 (โครงการ) 

ประจ าปี 2564 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติม 
 (ครั้งที่ 1) 

แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม 

 (ครั้งที่ 2) 

 
เพิ่มเติม 

 (ครั้งที่ 3) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1   
ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 
96 

 
61 

 
3 

 
1 

 
161 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2  
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
57 

 
0 

 
0 

 
0 

 
57 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3   
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
11 

 
1 

 
0 

 
0 

 
12 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4   
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

 
40 

 
0 

 
2 

 
0 

 
42 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5    
ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 
19 

 
1 

 
0 

 
 

0 

 
20 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
7 

 
0 

 
0 

 
0 

 
7 

รวม 230 63 5 1 299 

บัญชีครุภัณฑ์ 17 0 1 0 18 
 

- หน้าที่ 13 – 



 

ประเมินผลงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) กับงบประมาณตามแผนการด าเนินการปีระจ าปีที่ไดร้ับอนุมัติจัดสรร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนงบประมาณ ปี 2564 
ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

ประจ าปี 2564 
แก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติม 
 (ครั้งที่ 1) 

แก้ไขเปลี่ยนแปลง
เพิ่มเติม 

 (ครั้งที่ 2) 

 
เพิ่มเติม 

 (ครั้งที่ 3) 
รวม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  
ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 
  72,508,230 

 
25,725,725 

 
2,555,720 

 
1,608,200 

 
102,397,875 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2   
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
  24,818,200 

 
0 

 
0 

 
0 

 
24,818,200 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3   
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและ 
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

  
 

  8,960,000 

 
 

200,000 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

9,160,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4   
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 

  
 

  5,807,000 

 
 

0 

 
 

600,000 

 
 

0 

 
 

6,407,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5    
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

  
 

  5,350,000 

 
 

420,000 

 
 

0 

 
 

0 

 
 

5,770,000 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6    
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

     
  540,000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
540,000 

รวม 117,983,430 26,345,725 3,155,720 1,608,200 149,093,075 

บัญชีครุภัณฑ์ 2,400,00 0 2,400,000 0 2,400,000 
 

- หน้าที่ 14 – 
 



 

 
ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) กับจ านวนโครงการพัฒนาที่ได้รับอนุมัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

        ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ 

ด าเนินการตามแผนงาน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

รวมจ านวนโครงการ 
ตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2564 
 (โครงการ) 

รวมจ านวนโครงการ 
ประจ าปี 2564 
ที่ปรากฏตาม 

แผนพัฒนาท้องถิ่น         
(พ.ศ.2561-2565) 

 (โครงการ) 

คิดเป็น 
ร้อยละ 
(%) 

แผนการด าเนินงาน
ประจ าปี 2564 

แผนการด าเนินงาน 
เพ่ิมเติม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1   
ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 
2 

 
0 

 
2 

 
161 

 
1.24 % 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2   
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
30 

 
0 

 
30 

 
57 

 
52.63 % 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3   
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
 

3 

 
 

0 

 
 

3 

 
 

12 

 
 

25.00 % 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4   
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน   
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 
 

14 

 
 

0 

 
 

14 

 
 

42 

 
 

33.33 % 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5    
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

 
 

8 

 
 

0 

 
 

8 

 
 

20 

 
 

40.00 % 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6    
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
6 

 
0 

 
6 

 
7 

 
85.71 % 

รวม 63 0 63 299 21.07 % 
บัญชีครุภัณฑ ์ 1 0 1 18 5.55 % 

- หน้าที่ 15 – 
 



 

 
ประเมินผลการจัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561–2565) กับงบประมาณตามแผนการด าเนินการประจ าปีที่ได้รับอนุมัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนงบประมาณ 
ตามแผนการด าเนินงานที่ได้รับการอนุมัติ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

รวมจ านวนงบประมาณ 
ที่ได้รับการอนุมัติตาม
แผนการด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 

รวมจ านวนงบประมาณ 
ประจ าปี 2564 
ที่ปรากฏตาม 

แผนพัฒนาท้องถิ่น      
    (พ.ศ.2561-2565) 

 (โครงการ) 

 
คิดเป็นร้อยละ 

(%) 
แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2564 

แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปี 2564 

เพ่ิมเติม   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1   
ด้านพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 
300,000 

 
0 

 
300,000 

 
102,397,875 

 
0.29 % 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2   
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
26,704,800 

 
0 

 
26,704,800 

 
24,818,200 

 
100 % 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3   
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
280,000 

 
 

0 

 
280,000 

 
9,160,000 

 
3.06 % 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4   
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน   
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 
1,885,000 

 
0 

 
1,885,000 

 
6,407,000 

 
3.05 % 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5    
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 
1,351,000 

 
0 

 
1,351,000 

 
5,770,000 

 
23.41 % 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6    
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
445,000 

 
0 

 
445,000 

 
540,000 

 
82.40 % 

รวม 30,965,000  30,965,000 149,093,075 20.76 % 
บัญชีครภุัณฑ ์ 2,400,000 0 2,400,000 4,734,100 50.69 % 

    

- หน้าที่ 16 – 
 



 

    
สรุปสถานะการด าเนินงานโครงการในภาพรวม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖5) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564    
            

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 

 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยกเลิกด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 
ตามแผนการด าเนินงาน

ประจ าปี 2564 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1   
ด้านพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

 
2 

 
100 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
2 

 
100 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2   
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
10 

 
33.33 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
20 

 
66.67 

 
30 

 
100 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3   
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1 33.33 0 0 0 0 2 66.67 
 

3 
 

100 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4   
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน   
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

3 21.42 0 0 0 0 11 78.58 
 

14 
 

100 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5    
ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

5 62.50 0 0 0 0 3 37.50 
 

8 
 

100 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6    
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
6 

 
100 

 
6 

 
100 

รวม 21 33.33 0 0 0 0 42 66.67 63 100 
บัญชีครุภัณฑ ์ 0 0 1 100 0 0 0 0 1 100 

 

 
 

- หน้าที่ 17 – 
 



 

             สรุปสถานะการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64  

             ยุทธศาสตร์ 
จ านวนงบประมาณ (บาท) 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2564) 
ที่ต้ังเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ 

จ านวนงบประมาณ (บาท) 
ที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบรายจ่าย

ด าเนินการตามข้อบัญญัติ 

จ านวนงบประมาณ (บาท) 
ที่เบิกจ่ายไปแล้ว  

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1   
ด้านพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภคสาธารณูปการ 

 
300,000 

 
300,000 

 
295,960 

 
98.65 % 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2   
ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

 
21,489,000 

 
26,704,800 

 
23,759,090 

 
88.96 % 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3   
ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

 
280,000 

 
280,000 24,280 8.67 % 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4   
ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน   
พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

 
9000,000 

 
1,885,000 57,840 30.68 % 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5    
ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 
1,495,000 

 
1,351,000 1,140,452.13 84.14 % 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6    
ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
490,000 

 
445,000 

 
38,128 

 
8.57 % 

รวม 24,954,000 30,965,000 25,315,750.13 81.76 % 
บัญชีครุภัณฑ ์ 2,400,000 2,400,000 0 0 % 

หมายเหตุ  ในส่วนของยุทธศาสตรก์ารพัฒนาท่ี 2 ด้านส่งเสริมคณุภาพชีวิต แผนงานงบกลาง  โครงการประเภทเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์/คนพิการ/ผู้สูงอายุ ที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
              มีจ านวนน้อยกว่าจ านวนเป้าหมายที่เพ่ิมขึ้นตามฐานข้อมูลจ านวนที่ได้บันทึกในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยงัชีพ มีอัตราเฉลี่ยเพิ่มขึ้นทุกป ี 
  และในส่วนของยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ี 4 ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว แผนงานบริหารทั่วไป โครงการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อม 
  ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ได้มีการตั้งงบประมาณเตรียมการเลือกตั้งเพิ่มไว้ในปี 2564 สูงกว่าแผน ท าให้จ านวนงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี 2564)  
  ที่ตั้งเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ น้อยกว่าจ านวนงบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรงบรายจ่ายด าเนินการตามข้อบัญญัติฯ 

- หน้าที่ 18 – 
 



 

- หน้าที่ 19 – 
1.3  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 
        ประจ าปีงบประมาณ  2563  และในปีงบประมาณ 2564 
 (1)  โครงการที่เกินศักยภาพ/โครงการทีด่ าเนินการในพื้นที่ อบต.คูบัว รวมจ านวน 7  โครงการ ดังนี้ 

 (1) โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 15  
บ้านไร่โรงเจ  ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี งบประมาณ 5,261,000  บาท  
***ยังไม่ได้ด าเนินการ*** องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จะต้องขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ 
โดยจะต้องได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นท่ีเสียก่อนจึงจะเข้าด าเนินการได้ เพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้  
ตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
(ต้ังอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี) 

 (2) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน 8 ขวา  
แม่กลอง (ฝั่งขวา)  หมู่ท่ี 1  บ้านตากแดด  ต าบลคูบัวอ าเภอเมืองราชบุรี งบประมาณ   1,735,000  บาท   
***ยังไม่ได้ด าเนินการ *** องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จะต้องขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีชลประทาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยการชลประทาน พุทธศักราช 2485 และพื้นท่ีป้าไม้ ตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
โดยจะต้องได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นท่ีเสียก่อน จึงจะเข้าด าเนินการได้  
 (ต้ังอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี) 
 (3) โครงการติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่างในสายทางถนนถ่ายโอนภารกิจท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ.1-0015 สายบ้านท่าสนุ่น–บ้านคูบัว  
งบประมาณ 3,153,000 บาท 
***ยังไม่ได้ด าเนินการ *** องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จะต้องขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้ 
โดยจะต้องได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นท่ีเสียก่อนจึงจะเข้าด าเนินการได้ เพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้  
ตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ พุทธศักราช 2484 
(ต้ังอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี) 
  (4) โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 11 บ้านโพธิ์ ต าบลคูบัว  
งบประมาณ 1,358,000  บาท 
***ยังไม่ได้ด าเนินการ *** องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี จะต้องขออนุญาตเข้าท าประโยชน์ในพื้นท่ีป่าไม้โดยจะต้อง
ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นท่ีเสียก่อนจึงจะเข้าด าเนินการได้ เพื่อไม่ให้ขัดต่อกฎหมายเกี่ยวกับป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติ ป่าไม้ 
พุทธศักราช 2484 (ตั้งอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี) 
 (5) โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง ชุดท่ี 3 งบประมาณ  399,940 บาท 
****อยู่ระหว่างด าเนินการ****     ในการปฏิบัตินั้นองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้รับการขยายเวลาออกไป 
จากเดิมสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2564 ขยายเวลาออกไปเป็นสิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2565   
(มติรับรองจากท่ีประชุมคณะกรรมการกองทุนสิ่งแวดล้อม ครั้งท่ี 3/2564 เมื่อวันท่ี 30 มิถุนายน 2564  
(ต้ังอยู่ในเงินอุดหนุน ท่ีได้รับงบประมาณจากกองทุนสิ่งแวดล้อม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ถึงปี 2565) 
 (6) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมและก่อสร้างก าแพงกันดินบริเวณโรงผลิตน้ าประปา อบต.คูบัว หมู่ท่ี 12 
งบประมาณ 1,608,200.- บาท      ****อยู่ระหว่างด าเนินการ****  
(ตั้งอยู่ในเงินงบโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 6 ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ถึงปี พ.ศ.2565) 
  (7) โครงการจัดซื้อชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพฒันาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ  DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ตามกรอบวงเงินท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ
รายการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น งบประมาณเงินอุดหนุนจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล  
จ านวน 30,700 บาท   ****ด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว****** 

- หน้าที่ 42 – 
 



 

 - หน้าที่ 20 – 
 
                 (2) โครงการที่อยูภ่ายในแผนการด าเนินงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
เพื่อติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (โครงการที่กันเงินไว้เบิกเหลือมปี)          
จ านวน 12 โครงการ  ดังนี้ 

2.1  เป็นโครงการที่ อบต.คูบัว ด าเนินการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2563  เพ่ิมเติม  (ครั้งที่ 1)   
      (ใช้เงินสะสม จ านวน 1 โครงการ และโครงการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่ จ านวน 11 โครงการ)    
       รวมจ านวน    12   โครงการ   

แล้วเสร็จ    12   โครงการ   
ยกเลิก       0 โครงการ   

                        อยู่ระหว่างด าเนินการ    0     โครงการ   
 
                (3)  โครงการที่ อบต.คูบัว ด าเนินการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  2564 
จ านวน  63  โครงการ  ดังนี้ 
 3.1 เป็นโครงการที่อยู่ในแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564   
                       ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  (จากข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปี 2564)     
                       รวมจ านวน      63     โครงการ 
                       แล้วเสร็จ     21    โครงการ     
    ยกเลิก    42   โครงการ  
    ยังไม่ได้ด าเนินการ      0  โครงการ   
   อยู่ระหว่างด าเนินการ     0    โครงการ 
 
  

             สรุป  ในรอบติดตามประเมินผล เดือน ธันวาคม  (ข้อมูลรายงาน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564)   
จ านวนโครงการทั้งสิ้น    63     โครงการ  ด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว     21        โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ      33.33 %      ของแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564    

 



 

การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ติดตามโครงการที่ค้างด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2563/กันเงินไว้เบิกเหลือมปี/และเงินสะสม) 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2563  จ านวน     12     โครงการ 
1) ด าเนินการแล้วเสร็จ  12   โครงการ  2) อยู่ระหว่างด าเนินการ   0   โครงการ    3) โครงการที่ยกเลิก    0    โครงการ    งบประมาณท้ังสิ้น    2,020,000.-   บาท   
งบประมาณได้ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว   3,304,506.-  บาท  โดยได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ าแนก ดังนี้ 
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1)   
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
แผนงานเคหะและชุมชน    

ล าดับที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แผนการด าเนนิงาน ผลการด าเนินงาน/ 
ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติก –คอนกรตีทับผิวคอนกรีต  
ภายในหมู่ที่ 2 บริเวณบ้านทุ่งนา – บ้านนายมนตร ี

178,000 ต.ค.63 – ธ.ค.64 แล้วเสร็จเมื่อ 10 ก.พ.64 
ใช้จ่ายไป 178,000 บาท 
คงเหลือ 0 บาท 

ตั้งจ่ายรายการใหม่  
แผนด าเนินงาน ปี 2563  
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 1) 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 4 พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ 4  
จากริมคลอง ร.1 ข คูบัว  ไปทางศาลาอเนกประสงค์ในหมู่บ้าน 

255,000 ต.ค.63 – ธ.ค.64 แล้วเสร็จเมื่อ 9 เม.ย.64 
ใช้จ่ายไป 250,000 บาท 
คงเหลือ 5,000 บาท 

ตั้งจ่ายรายการใหม่  
แผนด าเนินงาน ปี 2563  
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 1) 

3 โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งล าโพง  
หมู่ที่ 6 ต าบลคูบัว 

165,000 ต.ค.63 – ธ.ค.64 แล้วเสร็จเมื่อ 18 พ.ค.64 
ใช้จ่ายไป 131,000 บาท 
คงเหลือ 34,000 บาท 

ตั้งจ่ายรายการใหม่  
แผนด าเนินงาน ปี 2563  
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 1) 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 8 (ซอยหนองผ้าขาว) ซอย 1  
จากต้นซอยไปทางท้ายซอย 

202,000 ต.ค.63 – ธ.ค.64 แล้วเสร็จเมื่อ 19 เม.ย.64 
ใช้จ่ายไป 196,658.89 บาท 
คงเหลือ 5,341.11 บาท 

ตั้งจ่ายรายการใหม่  
แผนด าเนินงาน ปี 2563  
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 1) 

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรตีทับผิวทางตลอด
สาย จากรา้นค้านางสาลี่  วิชัยเมือง  ไปทางซุ้มป้ายวัดบ้านโพธ์ิ หมู่ที ่11  
ต าบลคูบัว 

180,000 ต.ค.63 – ธ.ค.64 แล้วเสร็จเมื่อ  ธ.ค.64  
ใช้จ่ายไป 180,0000 บาท 
คงเหลือ  0 บาท 

ตั้งจ่ายรายการใหม่  
แผนด าเนินงาน ปี 2563  
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 1) 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12  
บริเวณบา้นนางลี ยิ่งงามแก้ว ถึงบ้าน นายมาโนช   คชสถิต 

11,000 ต.ค.63 – ธ.ค.64 แล้วเสร็จเมื่อ 10 มี.ค.64 
ใช้จ่ายไป 11,000 บาท 
คงเหลือ  0  บาท 

ตั้งจ่ายรายการใหม่  
แผนด าเนินงาน ปี 2563  
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 1) 

- หน้าที่ 21 – 
 



 

 
 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แผนการด าเนินงาน ผลการด าเนินงาน/ 
ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บริเวณบ้านนางสุทิน   
ยิ่งงามแก้ว ถึงบ้านนางอรุณ  รักอก 

38,000 ต.ค.63 – ธ.ค.64 แล้วเสร็จเมื่อ 10 มี.ค.64 
ใช้จ่ายไป 38,000 บาท 
คงเหลือ  0  บาท 

ตั้งจ่ายรายการใหม่  
แผนด าเนินงาน ปี 2563  
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 1) 

8 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ขา้งบ้าน นางอรุณ  สีแดงเหลือง  
หมู่ที่ 13 ต าบลคบูัว 

61,000 ต.ค.63 – ธ.ค.64 แล้วเสร็จเมื่อ 4 มิ.ย.64 
ใช้จ่ายไป 61,000 บาท 
คงเหลือ  0  บาท 

ตั้งจ่ายรายการใหม่  
แผนด าเนินงาน ปี 2563  
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 1) 

9 โครงการวางท่อ คสล.พร้อมถมดินหลังท่อ บริเวณหนา้บ้านนายประเมิน อ่อนแก้ว  
หมู่ที่ 13 ต าบลคบูัว 

15,000 ต.ค.63 – ธ.ค.64 แล้วเสร็จเมื่อ 14 พ.ค.64 
ใช้จ่ายไป 15,000 บาท 
คงเหลือ  0  บาท 

ตั้งจ่ายรายการใหม่  
แผนด าเนินงาน ปี 2563  
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 1) 

10 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 14 บริเวณบ้านนายสมคดิ  - ถนนเกษตร 

271,000 ต.ค.63 – ธ.ค.64 แล้วเสร็จเมื่อ 8 มิ.ย.64 
ใช้จ่ายไป  270,000 บาท 
คงเหลือ  1,000 บาท 

ตั้งจ่ายรายการใหม่  
แผนด าเนินงาน ปี 2563  
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 1) 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากจุดสิ้นสุดเดิม บรเิวณหน้าบ้าน  
นายอาชวิศร์  ถาวรสุข  ไปเช่ือมตอ่กับถนน คสล. บรเิวณข้างบ้าน 
นางภิรมย์ เทียมเต็ง หมู่ที่ 15 ต าบลคูบัว 

149,000 ต.ค.63 – ธ.ค.64 แล้วเสร็จเมื่อ 16 มี.ค.64 
ใช้จ่ายไป 149,000 บาท 
คงเหลือ  0  บาท 

ตั้งจ่ายรายการใหม่  
แผนด าเนินงาน ปี 2563  
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 1) 

                              รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,525,000  ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน  11  โครงการ 
ใช้จ่ายไป 1,479,658.89 บาท 
คงเหลือ 45,341.11 บาท 

 

 
 
 
*หมายเหตุ  โครงการจ านวน 11 โครงการเป็นโครงการตั้งจ่ายรายการใหมท่ี่ค้างจากการติดตามในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

- หน้าที่ 22 – 
 



 

 
 
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ  2563 เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 1)   
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ  
แผนงานการพาณิชย์ 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานเมื่อ/   
ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

1 โครงการเช่ือมระบบท่อเมนน้ าดีจากถังเชมเปญเดิม  
เข้าสู่ถังเชมเปญใหม่ ให้กับระบบประปาของ อบต.คูบัว 
หมู่ที่ 12 ต าบลคบูัว 

495,000 ต.ค.63 – ธ.ค.64 แล้วเสร็จเมื่อ 25 ธ.ค.63 
ใช้จ่ายไป 494,000 บาท 
คงเหลือ  1,000  บาท 

เงินสะสม 
แผนด าเนินงาน ปี 2563  
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 1) 

                                    รวมงบประมาณทั้งสิ้น 495,000  ใช้จ่ายไป 494,000 บาท 
คงเหลือ 1,000 บาท 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ  โครงการจ านวน 1 โครงการนี้เป็นโครงการตั้งจ่ายจ่ายขาดจากเงินสะสมที่ค้างจากการติดตามในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 
 
 

- หน้าที่ 23 – 
 



 

 
 
แผนการด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2563 (ติดตามโครงการที่ค้างด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2563) 
ประเภทครุภัณฑ์ แผนงานรักษาความสงบภายใน    

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานเมื่อ/   
ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

1 ติดตั้งกล้องวงจรปดิ CCTV ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9  
จ านวน 2 จุด 3 ตัว 
จุดที่ 1 จ านวน 2 ตัว ทางแยกข้ามคลองบ้านฟากห้วย ,  
จุดที่ 2 จ านวน 1 ตัว ถนนหลังบา้นร้อยตรีชุมพล วิสุทธิโช) 

262,000 ต.ค.63 – ธ.ค.64 แล้วเสร็จเมื่อ 21 ธ.ค.63 
ใช้จ่ายไป 240,900 บาท 
คงเหลือ  21,100 บาท 

ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี 2563 
แผนด าเนินงาน ปี 2563 
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 1) 

                                     รวมงบประมาณทั้งสิ้น 262,000  ใช้ไป 240,900 บาท  
 
 
ประเภทครุภัณฑ์ แผนงานการศึกษา 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานเมื่อ/   
ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

1 จัดซื้อโตะ๊พับอเนกประสงค์ส าหรบัเด็กปฐมวัยหนา้โพเมกา้ (ขาว) 
ขนาด 30X75X120 ซม. จ านวนท้ังหมด  19 ตัว 
ศพด. อบต.คูบัว จ านวน 4 ตัว 
ศพด. โรงเรียนวัดแคร่าย จ านวน 10 ตัว 
ศพด. โรงเรียนวัดหนามพุงดอ จ านวน 5 ตัว 

26,600 ต.ค.63 – ธ.ค.63 แล้วเสร็จเมื่อ 8 ธ.ค.63 
ใช้จ่ายไป 26,600 บาท 
คงเหลือ  0  บาท 

ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี 2563 
แผนด าเนินงาน ปี 2563 
เพิ่มเตมิ (ฉบับท่ี 1) 

                                   รวมงบประมาณทั้งสิ้น 26,600  ใช้ไป  26,600 บาท  

 

– หน้าที่ 24 – 
 



 

 
การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564******** 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2564   จ านวน      63      โครงการ 
1) ด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว     21    โครงการ  2) อยู่ระหว่างด าเนินการ    0    โครงการ 3) ยังไม่ได้ด าเนินการ     0     โครงการ  4) ยกเลิก     42      โครงการ    
(โครงการทีข่อยกเลิกได้รวมกบัโครงการต่างๆทีม่ีการเบิกจา่ยงบประมาณเพียงบางส่วนส าหรับเตรียมจดัโครงการแตเ่มื่อถึงช่วงเวลาที่จะต้องด าเนินการได้เกดิสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (Covid-19 )มผีู้ตดิเช้ือจังหวัดราชบรุีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอบต.คบูัว ได้ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและลดเสีย่งโรคติดเชื้อ COVID-19) 
จึงไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้และได้ยกเลิกการจัดโครงการดังกลา่วในภายหลัง) 
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติจัดสรรในการด าเนินการ จ านวน  30,965,800   บาท   งบประมาณทีไ่ด้ด าเนินการเบิกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว จ านวน   24,856,802.57   บาท   
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/  ลงนามในสัญญา และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ด าเนนิการ ปีงบประมาณ 2564     
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ     
แผนงานเคหะและชุมชน   

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานเมื่อ/   
ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

1 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาฝาทอ่ระบายน้ าฝาตระแกรงเหล็ก 
รางระบายน้ า  

100,000 ต.ค.63 – ก.ย.64 ปีงบประมาณ 2564 
ใช้ไป 99,700 บาท 
คงเหลือ 300 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

2 
 

โครงการจดัหาวัสดุอื่น (ลูกรัง หินคลุก) เพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะ      
ที่ช ารุดสิ่งสาธารณประโยชน์เพื่อบรรเทาปญัหาความเดือดร้อน 

200,000 ต.ค.63 – ก.ย.64 ปีงบประมาณ 2564 
ใช้ไป 196,260 บาท 
คงเหลือ 3,740 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

                                     รวมงบประมาณทั้งสิ้น 300,000  ใช้ไป 295,960 บาท 
คงเหลือ 4,040 บาท 

 

 
 
 
 

– หน้าที่ 25 – 
 



 

 
 
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
แผนงานการศึกษา 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานเมื่อ/   
ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

1 โครงการจดักิจกรรมส่งเสริมพัฒนาทักษะวิชาการของ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

12,000 ม.ค. – ม.ีค.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ  12,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

2 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 100,000 ม.ค.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 100,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

3 โครงการส่งเสริมการเรยีนรูสู้่โลกกว้างของเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบรหิารส่วนต าบลคูบัว 

50,000 ม.ค. – มี.ค.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 50,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

4 โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ 
ค่าอาหารกลางวัน สื่อการเรียนการสอน ค่าใช้จ่ายในการ
จัดการศึกษา ศพด. สังกัด อบต.คบูัว 

1,010,000 ต.ค.63 – มี.ค.64 
พ.ค.64 – ก.ย.64 
 

ปีงบประมาณ 2564 
ใช้ไป 564,520 บาท 
คงเหลือ 163,280 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

5 โครงการจดัหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน
ที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวยัเรียนของ อบต.คูบัว 
และส าหรับเด็กนักเรียนช้ันอนุบาล–ประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียน.ในสังกัด สพฐ. ที่อยุ่ในพืน้ท่ีต าบลคูบัว 

958,000 ต.ค.63 – มี.ค.64 
พ.ค.64 – ก.ย.64 
 

ปีงบประมาณ 2564 
ใช้ไป 905,594.66 บาท 
คงเหลือ 52,405.34 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

6 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กระดับอนุบาล 
ถึง ป.6  โรงเรียนประถม สังกัด สพฐ. ในเขตต าบลคูบัว 

1,600,000 ต.ค.63 – มี.ค.64 
พ.ค.64 – ก.ย.64 
 

ปีงบประมาณ 2564 
ใช้ไป 1,508,000 บาท 
คงเหลือ 92,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

 

– หน้าที่ 26 – 
 



 

ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
แผนงานการศึกษา 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานเมื่อ/   
ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

7 โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนา ผูเ้รียนของโรงเรียน 
ในสังกัด สพฐ. ในเขตต าบลคูบัว 

38,800 ม.ค. – ม.ีค.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 38,800 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

8 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียน 
ในสังกัด สพฐ. ในเขตต าบลคูบัว (จ านวน 4 โรงเรียน.) 

80,000 ก.ค. – ก.ย.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 80,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

9 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรยีน 
ระดับมัธยมศึกษาโรงเรยีนแคทรายวิทยา 

20,000 ก.ค. – ก.ย.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 20,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

10 โครงการส่งเสริมการเรยีนรู้ และเพิ่มทักษะ 
ด้านภาษาตา่งประเทศให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชน 

120,000 ธ.ค.63 – ม.ีค.64 
พ.ค. – ก.ย.64 

ปีงบประมาณ 2564 
ใช้ไป 41,250 บาท 
คงเหลือ 78,750 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

11 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 

50,000 ก.ค. – ก.ย.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 50,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

12 โครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้กับเด็กและเยาวชนภายในต าบลคูบัว 

60,000 เม.ย. – มิ.ย.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 60,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

13 โครงการเสรมิสร้างกระบวนการเรยีนรู้และ 
เสรมิทักษะให้กับเด็กและเยาวชนภายในต าบลคูบัว 

50,000 พ.ค. – มิ.ย.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 50,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

                                    รวมงบประมาณทั้งสิ้น 4,148,800  ใช้ไป 3,019,364.66 บาท 
คงเหลือ 847,235.34 บาท               

 

– หน้าที่ 27 – 
 



 

 
 
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
แผนงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานเมื่อ/   
ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

1 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพตดิ  
ต าบลคูบัว 

120,000 ม.ค. – มี.ค.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 120,000 บาท 
 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

2 โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลคูบัว  
“คูบัวเกมส์” 

100,000 ธ.ค.63 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 100,000 บาท 
 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 
***ภายหลังจากที่ไม่ได้ด าเนินโครงการ 
กองการศึกษา ขออนุมัติโอนลด 96,700 บาท  
คงเหลือ 3,300 บาท  

                                    รวมงบประมาณทั้งสิ้น 220,000  คงเหลือ 220,000 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 

– หน้าที่ 28 – 
 



 

 
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564  
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
แผนงานสาธารณสุข 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานเมื่อ/   
ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาด
ต่างๆ ในสัตว์เลี้ยง 

60,000 ต.ค.63 – ก.ย.64 ธ.ค.63 – มิ.ย.64 
ใช้ไป 51,932 บาท 
คงเหลือ 8,068 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

2 โครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพในการ
ด าเนินงานด้านสาธารณสุข 

200,000 เม.ย. – มิ.ย.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 120,00 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

3 โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน  
ของ อบต.คูบัว 

350,000 ต.ค.63 – ก.ย.64 ปีงบประมาณ 64 
ใช้ไป 313,000 บาท 
คงเหลือ 37,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

4 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงาน
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

140,000 ต.ค.63 – ก.ย.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(หมู่บ้านไม่ประสงค์เสนอของบประมาณ) 
คงเหลือ 140,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

                           รวมงบประมาณทั้งสิ้น 750,000  ใช้ไป 364,932 บาท 
คงเหลือ 385,068 บาท 

 

 
 
 
 
 
 

- หน้าที่ 29 – 
 



 

 
 
 
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
แผนงานสังคมสงเคราะห์  

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานเมื่อ/   
ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชน
ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ภายในต าบลคูบัว 
(หลังละไม่เกิน 30,000.- บาท/หลัง) 

90,000 ต.ค.63 – ก.ย.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 90,00 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

2 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ต าบลคูบัว 150,000 มี.ค. – เม.ย.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 150,00 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

                             รวมงบประมาณทั้งสิ้น 240,000  ใช้ไป  0  บาท 
คงเหลือ  240,000 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- หน้าที่ 30 – 
 



 

ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต      
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานเมื่อ/   
ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานกลุ่มสตร ี
และแม่บ้านต าบลคูบัว 

300,000 ธ.ค.63 – ก.พ.64 ธ.ค.63 
ได้เบิกจา่ยงบประมาณเพียงบางสว่นส าหรับ
เตรียมจัดโครงการแต่เมื่อถึงช่วงเวลาที่จะต้อง
ด าเนินการไดเ้กิดสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19 )มีผูต้ิดเชื้อจังหวัดราชบุรีเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องจึงไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้
และได้ยกเลิกการจัดโครงการดังกล่าวใน
ภายหลัง 
ใช้ไป 5,625 บาท 
คงเหลือ 294,375 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

2 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนการเรียนรู้ของเด็กและ
เยาวชน 

30,000 เม.ย. – มิ.ย.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 30,00 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

3 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจกรรม 
ของศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลคบูัว 

40,000 ก.ค. – ก.ย.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 40,00 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

4 โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

30,000 ก.ค. – ต.ค.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 30,00 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

                                    รวมงบประมาณทั้งสิ้น 400,000  ใช้ไป  5,625  บาท 
คงเหลือ  394,375 บาท 

 

- หน้าที่ 31 – 
 



 

ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564   
ยุทธศาสตร์ที่ 2  
ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
แผนงานงบกลาง 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานเมื่อ/   
ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

1 โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอาย ุ 15,338,000 
(โอนลด 10,000) 

รวม 15,338,000 บาท 
 

ต.ค.63 – ก.ย.64 ปีงบประมาณ 2564 
ใช้ไป 14,859,300 บาท 
คงเหลือ 478,700 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

2 โครงการสนับสนุนการเสริมสรา้งสวัสดิการทางสังคม 
ให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ 

3,360,000 
(โอนเพิ่ม 10,000) 
รวม 3,370,000 

ต.ค.63 – ก.ย.64 ปีงบประมาณ 2564 
ใช้ไป 3,367,200 บาท 
คงเหลือ 2,800 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

3 โครงการสงเคราะห์เบีย้ยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส ์ 102,000 ต.ค.63 – ก.ย.64 ปีงบประมาณ 2564 
ใช้ไป  88,500 บาท 
คงเหลือ 13,500 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

4 โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากภัย
พิบัติและสาธรณภยั (งบกลาง) 

300,000 
(โอนเพิ่ม 1,586,000) 

รวม 1,886,000 
 

ต.ค.63 – ก.ย.64 ปีงบประมาณ 2564 
ใช้ไป 1,804,168.80 บาท 
คงเหลือ 81,831.20 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

5 โครงการสมทบกองทุนหลักประกนัสุขภาพ (สปสช.) 
ต าบลคูบัว 

250,000 ธ.ค.63 – ม.ีค.64 ธ.ค.63 
ใช้ไป 250,000 บาท 
คงเหลือ 0 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนด าเนินงาน ปี 2564 

                                    รวมงบประมาณทั้งสิ้น 20,946,000  ใช้ไป 20,369,168.80 บาท 
คงเหลือ 576,831.20 บาท 

 

 
 
 

- หน้าที่ 32 – 
 



 

 
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564  
ยุทธศาสตร์ที่ 3  
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานเมื่อ/   
ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
ในช่วงเทศกาลส าคัญในเขตต าบลคูบัว 

50,000 ธ.ค.63 – ม.ค.64 
และ เม.ย.64 

ธ.ค.63 – ม.ค.64 
และ เม.ย.64 
ใช้ไป 24,280 บาท 
คงเหลือ 25,720 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 

2 โครงการอบรมชุดปฏิบตัิการจิตอาสาภัยพิบัติประจ า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2000,000 ม.ค.– ก.พ.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 200,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 
 

3 โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันภัยป้องกันชีวิต  
และทรัพยส์ินให้แก่ประชาชน 

30,000 มิ.ย.62 – ส.ค.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 30,00 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 

                                    รวมงบประมาณทั้งสิ้น 280,000  ใช้ไป 24,280 บาท 
คงเหลือ 255,720 บาท 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

- หน้าที่ 33 – 
 



 

ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานเมื่อ/   
ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

1 โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 
ในการด าเนินงานและการให้บริการของ อบต.คูบัว 

20,000 ก.ค. – ก.ย.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(สืบเนื่องจากปัญหาโรค COVID-19) 
ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนา การวัดผล 
การประเมินคุณภาพการบริการปีน้ี 
จึงไม่ด าเนินงาน) 
คงเหลือ 20,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 
 

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรม งานพิธี และงานรัฐพิธี 
 
 
 
 
  

180,000 ต.ค.63 – ก.ย.64 ปีงบประมาณ 2564 
ได้เบิกจ่ายงบประมาณเพียงบางส่วน 
ส าหรับเตรียมจัดโครงการแต่เมื่อถึงช่วงเวลา 
ท่ีจะต้องด าเนินการได้เกิดสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (Covid-19 ) มีผู้ติดเชื้อจังหวัดราชบุรี
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองจึงไม่สามารถด าเนินการ
ต่อไปได้และได้ยกเลิกการจัดโครงการดังกล่าว
ในภายหลัง  
ใช้ไป 4,625 บาท 
คงเหลือ 175,375 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 
 

3 โครงการเลือกตั้ง หรือเลือกตั้งซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่น และ
สมาชิกสภาท้องถิ่น 

450,000 ต.ค.63 – ก.ย.64 ไม่ได้ด าเนินการ 
คงเหลือ 450,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 

4 โครงการอบรมส่งเสรมิให้ความรู้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่น 
และลูกจ้างท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานต่างๆ  
ที่เกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องงาน 
ในหน้าท่ี 

30,000 เม.ย.63 – ม.ิย.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 30,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 
 

- หน้าที่ 34 – 
 



 

ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564   
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานเมื่อ/   
ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

5 โครงการอบรมความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับกฎหมายพัฒนาท้องถิ่น 
การมีส่วนร่วมทางการเมืองการปกครอง 

25,000 ม.ค.– มี.ค.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 25,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 
 

6 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบรหิารงานสถานที่กลางส าหรับ 
ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลอืประชาชนและการพัฒนา
ศักยภาพการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

20,000 ต.ค. – ธ.ค.63 ปีงบประมาณ 2564 
ใช้ไป 18,000 บาท 
คงเหลือ 2,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 
 

7 โครงการจติอาสาพัฒนาสาธารณะ ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.63 – ก.ย.64 ปีงบประมาณ 2564 
ด าเนินการในพื้นท่ีโดยไม่ใช้งบประมาณ 

 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 

8 โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 15,000 
(โอนเพิ่ม 5,000) 

รวม 20,000 

ม.ค.-มี.ค.63 ปีงบประมาณ 2564 
ใช้ไป 19,900 บาท 
คงเหลือ 100 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 

9 โครงการจดัท าสื่อประชาสมัพันธ์ ป้ายไวนิล/วารสาร/แผ่นพับ 
เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีของ อบต.คูบัว 

35,000 มิ.ย.-ก.ค.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(สืบเนื่องจากปัญหาโรค COVID-19) 
ไม่ก่อให้เกิดการพัฒนา การเผยแพร่ 
ผลการด าเนินงาน ปีน้ีจึงไม่ด าเนินการ) 
คงเหลือ 35,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 

                                    รวมงบประมาณทั้งสิ้น 780,000  ใช้ไป 42,525 บาท          
คงเหลือ 737,475 บาท 

 

 
 
 

- หน้าที่ 35 – 
 



 

 
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานเมื่อ/   
ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

1 โครงการประชุมเชิงปฏิบตัิการ จัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/
ชุมชน 

50,000 ธ.ค.63 – ม.ีค.64 ธ.ค.63 
ปีงบประมาณ 2564 
ได้เบิกจ่ายงบประมาณเพียงบางส่วน 
ส าหรับเตรียมจัดโครงการแต่เมื่อถึงช่วงเวลา 
ท่ีจะต้องด าเนินการได้เกิดสถานการณ์ 
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(Covid-19 ) มีผู้ติดเชื้อจังหวัดราชบุรีเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่องจึงไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้และได้
ยกเลิกการจัดโครงการดังกล่าวในภายหลัง  
ใช้ไป 15,315 บาท 
คงเหลือ 34,685 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 

                                    รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000  ใช้ไป 15,315 บาท 
คงเหลือ 34,685 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 

- หน้าที่ 36 – 
 



 

 
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564   
ยุทธศาสตร์ที่ 4   
ยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานเมื่อ/   
ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

1 โครงการสนับสนุนอ าเภอเมืองราชบุรี “ท่องเที่ยวราชบุรี 
ของดีเมือง ของดีเมืองโอ่ง” ประจ าปี 2564 

15,000 ม.ค. - มี.ค.64 ยกเลิกโครงการ/ 
อ าเภอเมืองราชบุรีไม่เสนอขอโครงการ 
สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19)มีมาตรการเร่งด่วนเพื่อสกัดกั้น 
การแพร่ระบาดในพื้นท่ี มาตรการการควบคุม
และป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มประชาชน 
งดกิจกรรมการจัดประชุม สัมมนา  
ห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มเกิน 50 คน ฯลฯ 
คงเหลือ 15,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 

                                    รวมงบประมาณทั้งสิ้น 15,000  คงเหลือ 15,000 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 

- หน้าที่ 37 – 
 



 

 
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564   
ยุทธศาสตร์ที่  5   
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานเคหะและชุมชน 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานเมื่อ/   
ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

1 โครงการจ้างเหมาบริการก าจดัขยะมูลฝอย 960,000 ต.ค. 63 – ก.ย.64 ปีงบประมาณ 2564 
ใช้ไป 944,152.13 บาท 
คงเหลือ 15,847.87 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 

2 โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมลูฝอยแบบ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในต าบลคูบัว 

30,000 ต.ค. 63 – ก.ย.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 30,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 

3 โครงการจดัซื้อขยะพลาสติกสาธารณะในบริเวณชุมชน
หมู่บ้าน และสวนสาธารณะ 

50,000 เม.ย. – ม.ิย.64 ปีงบประมาณ 2564 
ใช้ไป 44,500 บาท 
คงเหลือ 5,500 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 

                                    รวมงบประมาณทั้งสิ้น 1,040,000  ใช้ไป 988,652.13 บาท 
คงเหลือ 51,347.87 บาท 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

- หน้าที่ 38 – 
 



 

 
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564   
ยุทธศาสตร์ที่ 5   
ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
แผนงานการเกษตร 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานเมื่อ/   
ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

1 โครงการก าจดัผักตบชวา และวัชพืชน้ าในคลองสาธารณะ
ภายในต าบลคูบัว 

200,000 เม.ย. – ก.ย.64 ธ.ค.63 – พ.ค.64 
ใช้ไป 132,000 บาท 
คงเหลือ  68,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 

2 โครงการขุดลอกคลองซอย (คลองไสไ้ก่) ภายในต าบลคูบัว 150,000 
(โอนลด 54,000) 
รวม 96,000 บาท 

 

เม.ย. – ก.ย.64 ส.ค.64 
ใช้ไป 19,800 บาท 
คงเหลือ 76,200 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 

3 โครงการส่งเสริมการเกษตรพอเพียงการปรับปรุงพันธุ์พืช
และการปศุสตัว์ 

15,000 ธ.ค.63 – ม.ีค.64 
 

ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 15,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 

4 โครงการปลูกต้นไม้ และหญ้าแฝก ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.63 – ก.ย.64 ปีงบประมาณ 2564 
ด าเนินการในพื้นท่ีโดยไม่ได้ใช้งบประมาณ 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 

5 โครงการอนุรักษ์พันธ์ปลาน้ าจืด ตามแหล่งน้ าสาธารณะ
ต าบลคูบัว 

ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค.63 – ก.ย.64 ปีงบประมาณ 2564 
ไม่ได้ด าเนินการ 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 

                                    รวมงบประมาณทั้งสิ้น 311,000  ใช้ไป 151,800 บาท 
คงเหลือ 159,200 บาท 

 

 
 
 
 

- หน้าที่ .39 – 
 



 

ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564   
ยุทธศาสตร์ที่ 6  
ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานเมื่อ/   
ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

1 โครงการจดัการประกวดทอผ้าพื้นเมือง (ผ้าซิ่นตีนจก) 
ไท –ยวน คูบัว 

50,000 
 

ก.ค.– ก.ย.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 50,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 

2 โครงการจดังานประเพณลีอยกระทง ต าบลคูบัว 80,000 ต.ค.– พ.ย.63 31 ต.ค.63 
ปีงบประมาณ 2564 
ได้เบิกจา่ยงบประมาณเพียงบางสว่น 
ส าหรับเตรยีมจดัโครงการแต่เมื่อถงึช่วงเวลา 
ที่จะต้องด าเนินการได้เกิดสถานการณ ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 
2019 (Covid-19 ) มีผูต้ิดเชื้อจงัหวัดราชบุรี
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงไมส่ามารถด าเนินการ
ต่อไปได้และได้ยกเลิกการจดัโครงการดังกล่าว
ในภายหลัง  
ใช้ไป 38,128 บาท 
คงเหลือ 41,872 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 

3 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น 120,000 เม.ย.– มิ.ย.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 120,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 

4 โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 
ไท-ยวน 

150,000 ม.ค.– มี.ค.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 150,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 

 

- หน้าที่ .40 – 
 



 

 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานเมื่อ/   
ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

5 โครงการแหเ่ทียนพรรษา  ต าบลคบูัว 15,000 ก.ค.– ก.ย.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 15,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 

6 โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่นชุมชน 

30,000 ก.ค.– ก.ย.64 ยกเลิกโครงการ/ไม่ใช้งบประมาณ 
(ลดเสี่ยงโรคติดเชื้อ COVID-19) 
คงเหลือ 30,000 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 

                                    รวมงบประมาณทั้งสิ้น 445,000  ใช้ไป 38,128 บาท 
คงเหลือ  406,872 บาท 

 

 
 
ด าเนินงาน ปีงบประมาณ 2564    
บัญชีครุภัณฑ์ 
แผนงานบริหารทั่วไป 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานเมื่อ/   
ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

1 จัดซ้ือรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ  
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ ากว่า 6,000 ซีซี   
แบบอัดท้าย  จ านวน  2  คัน   
(คุณลักษณะตามมาตรฐานครุภัณฑ์) 
ปี 2564 = 1 คัน 

2,400,000 เม.ย. – ก.ย.64 อยู่ระหว่างด าเนินการ 
บริหารจดัซื้อจัดจ้าง 
ใช้ไป  0 บาท 
คงเหลือ 2,400,000 บาท  

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 

                                   รวมงบประมาณทั้งสิ้น 2,400,000  ใช้ไป  0 บาท 
คงเหลือ 2,400,000 บาท 

 

 
 

 

- หน้าที่ 41 – 
 



 

 
 
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
งบประมาณเงินอุดหนุนจัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบล 

ล าดับที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานเมื่อ/   
ใช้จ่ายงบประมาณทั้งสิ้น 

หมายเหตุ 

1 ชุดอุปกรณ์ส าหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  DLTV 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
ตามกรอบวงเงินท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
รายการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนท่ีสุด 
ท่ี มท0810.8/ว2763 ลงวันท่ี 10 กันยายน 2563 

 30,700 ม.ค. – มี.ค..64 4  มีนาคม 2564 
ใช้ไป 30,000 บาท 
คงเหลือ 700 บาท 

ข้อบัญญัติฯ ปี 2564 
แผนการด าเนินงาน ปี 2564 

                                   รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,700  ใช้ไป  26,600 บาท 
คงเหลือ 700 บาท 

ไม่ประสงค์จะใช้เงินเหลือจ่าย (ส่งคืนกรมฯ) 
700 บาท 

 
 
 
หมายเหตุ  เป็นโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นไมต่้องบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

- หน้าที่ 42 – 
 



 

- หน้าที่ 43 – 
1.4 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาปีงบประมาณ พ.ศ.2564และแนวทางแก้ไข 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

- ในหมู่บ้านยังมีปัญหาเกี่ยวกับการระบายน้ าภายในหมู่บ้าน และปัญหาเกี่ยวกับถนนที่ช ารุดทรุดโทรม  
ไฟฟ้าไม่สว่างในยามค่ าคืน/ประชาชนมีความต้องการด้านโครงสร้างพ้ืนฐานมาเป็นอันดับแรกหลายหมู่บ้านที่ยัง 
ไม่สามารถด าเนินการได้เกี่ยวกับโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ต่อเติมในพ้ืนที่ประจ าต าบลหรือหมู่บ้าน
เนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลจะต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้างส าหรับการด าเนินการก่อนการก่อสร้าง                  
ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ ดังนั้นเพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหรือระเบียบว่าด้วยการนั้นจึงควร                 
มีการบูรณาการแนวทางการด าเนินงาน (รูปแบบ/วิธีการ/ขั้นตอนการด าเนินโครงการ) การประสานหน่วยงานใน
ระดับพ้ืนที่เพ่ือให้พ้ืนที่สามารถด าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2  ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
  - วิกฤตเผชิญโควิดระบาดตั้งแต่ปี 2563 ถึงปี 2564 และคาดว่าอาจต้องใช้เวลาการควบคุม
จ านวนผู้ติดเชื้อให้ลดลงสู่ระดับที่ระบบสาธารณสุขสามารถบริหารจัดการได้รัฐบาลได้ด าเนินการแก้ไขปัญหา  
ในหลายๆด้านเป็นการด าเนินการที่เหมาะสมเพ่ือให้พ้นสภาวะวิกฤต ในการแก้ไขและขยายการพัฒนาเชื่อมโยง
ระบบที่เกี่ยวข้องต่างๆได้ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวยังไม่สามารถด าเนินการตามโครงการที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนในพื้นที่ได้ตามปกติ ดังนั้นในการปรับตัวการท างานให้สอดรับกับนโยบายภาครัฐจะต้องปฏิรูปเข้า
สู่ระบบใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีมากขึ้น ข้อมูลของรัฐต้องเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่างๆ ผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่จะท าให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ ดังนั้นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จะต้องสนับสนุนให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น  
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  -ในหมู่บ้านยังขาดการมีจิตส านึกเพ่ือส่วนรวม / ควรมีการเพ่ิมศักยภาพการปฏิบัติงานหรือ 
ฝึกอบรมให้แก่ จิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย            
พลเรือน (อปพร.) ฝึกอบรมราษฎรในหมู่บ้านให้มีความรู้ ปลูกจิตส านึกให้ราษฎรมีความสามัคคี สมานฉันท์ 
เพ่ือความมั่นคงของชาติ เพ่ิมประสิทธิภาพ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4  ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

             -แนวทางเพ่ิมประสิทธิภาพประสิทธิผลการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล          
ในภาพรวมยังมีปัญหาอุปสรรค กฎระเบียบข้อบังคับทางราชการปัจจุบัน มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอท าให้
บุคลากรขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และต้องท าการศึกษายกระดับการท างานตามรูปแบบท่ีภาครัฐต้องการ 
ดังนั้นนโยบายผู้บริหารท้องถิ่นจะต้องให้ความส าคัญกับระบบการบริหารงานบุคคล สอดคล้องกับภารกิจของ
องค์กร มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีโดยพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรให้สอดคล้องตามสมรรถนะ
ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพ่ือให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -การบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ปัญหาปริมาณ
ขยะที่เพ่ิมข้ึน องค์การบริหารส่วนต าบล ได้เล็งเห็นปัญหาด้านนี้และได้แก้ปัญหาเป็นเรื่องๆไป ปัญหาโดยรวม คือ
ประชาชนส่วนใหญ่มองข้ามเรื่องการคัดแยกขยะท่ีต้นทาง ดังนั้นแนวทางแก้ไขควรต้องหาวิธีการรณรงค์ให้
ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ในการคัดแยกขยะจากต้นทางก่อนน าไปท้ิงและน าขยะท่ีน ากลับมาใช้ใหม่  การรณรงค์
สร้างจิตส านึกแก่ประชาชนให้ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด ท้ังนี้มีการฟื้นฟูหรือ
ปรับปรุงให้อยู่ในสภาพท่ีดีขึ้นก่อให้เกิดความหลากหลายทางระบบนิเวศมีการดูแลปรับปรุงพัฒนาในพื้นท่ีตาม
ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู่เพื่อการนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นท่ี ตลอดจนการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบเข้ามามีส่วนร่วมและกระตุ้นให้เห็นความส าคัญในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนสอดคล้องกับนโยบายจังหวัดสะอาด ประจ าปี 2564 



 

- หน้าที่ 44 – 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

-การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลในปีน้ียังไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มท่ี  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19 ) มีผู้ติดเชื้อจังหวัดราชบุรี 
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงไม่สามารถด าเนินการท ากิจกรรมต่างๆผ่านการร่วมมือกันท าได้ จากนโยบายภาครัฐท่ี 
สนับสนุนและศักยภาพของต าบลคูบัวจึงมีโอกาสได้รับการพัฒนาส่งเสริมการท่องเท่ียวในท้องถิ่นอย่างเต็มศักยภาพ  
ดังนั้นแนวทางการพัฒนาเชิงพื้นท่ี ควรมุ่งเน้นให้มีการบูรณาการของหน่วยงานต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง การขับเคลื่อน 
งานในแต่ละเรื่องท่ีส าคัญ รวมท้ังจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน งบประมาณของจังหวัด/ กลุ่มจังหวัดเพื่อ
การส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงบูรณาการ ทั้งงบบูรณาการด้านส่งเสริมท านุบ ารุงศาสนา วัฒนธรรมจารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยน าหลักการของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม คือการท าให้คุณภาพชีวิตของชุมชนและ 
คนในชุมชนดีขึ้น โดยชุมชนได้รับผลประโยชน์ มีการร่วมมือของคนในชุมชนวางแผน ก าหนดทิศทางการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม มีความภูมิใจและเห็นคุณค่าในเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และวัฒนธรรม ของตนเอง 
 
2.  กรอบแนวทางการพัฒนาที่ใช้ส าหรับติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
    (เดือนตุลาคม 2563 -30 กันยายน 2564)  
    การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นจะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
จากความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค ว่ามีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ประเทศ ค่านิยมหลักของคนไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมายการพัฒนา แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร รวมทั้งปัญหาความต้องการ
ของประชาคมและชุมชน ดังนี้ 

2.1  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) 
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

แต่ท้ังนี้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑2 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) ก าลังจะสิ้นสุดลงและการจัดท า 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑3 อยู่ระหว่างการด าเนินการและยังไม่ประกาศใช้  
ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒ ได้ก าหนดเป้าหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทาง 
การพัฒนาประเทศในระยะ 5 ปี วางรากฐานการพัฒนาประเทศไปสู่สังคมท่ีมีความสุขอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน  
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  ดังนี้  
  (๑) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(๒) คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม  
(๓) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  
(๔) การพัฒนาสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
โดยมีแนวทางการพัฒนา  ดังนี้ 

4.1 การยกระดับศักยภาพการแข่งขัน การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
4.2 การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
4.3  การลดความเหล่ือมล้ าทางสังคม 
4.4  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
4.5  การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม  อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
4.6  การบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
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๒.2  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   
รัฐบาลมีนโยบาย ที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

แบบมีส่วนร่วมของประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้
เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการ
แผ่นดินและการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
  นโยบายที่  ๑  นโยบายขจัดความยากจน + นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ (มั่งคั่ง) 
  นโยบายที่  ๒  นโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ     
  นโยบายที่  ๓  นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและแข่งขันได้ (Logistics)  
  นโยบายที่  ๔  นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

นโยบายที่  ๕  นโยบายความสัมพันธ์และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ   
นโยบายที่  ๖  นโยบายส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

  นโยบายที่  ๗  นโยบายส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม  
นโยบายที่  ๘  นโยบายรักษาความมั่นคงของรัฐ 
2.3  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์     
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลัก 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ 

หลักการของยุทธศาสตร์    
โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ

พัฒนา อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน 
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ  สร้างโอกาส และความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของ ประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ประกอบด้วย  

 ๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
 ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 
 ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

พ.ศ. 2560 และ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ 
หน่วยงานของรัฐรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูป ประเทศ ตามระยะเวลาและ
รายการที่ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก าหนด 

 



 

- หน้าที่ 46 – 
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง  

การพัฒนาความม่ันคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ  
“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ได้แก ่ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
2.4  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพ่ือสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง ทั้งหมด ๑๒ ประการ   
๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 
๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
๓)  กตัญญู  ต่อพ่อแม่  ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 
๔)  ใฝ่หาความรู้  หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางอ้อม 
๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
๖)   มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดีต่อผู้อื่น  เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
๗)  เข้าใจ  เรียนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
๑๐) รู้จักด ารงตน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสของพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และ
ขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

11) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้อ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลสมีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
2.5  นโยบายของรัฐบาล   

       พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้น
เพ่ือเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กัน
ใครออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นส านึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่
จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน 
ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ 
ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนา
ประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย โยงใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหาร
ราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจากการหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลง
ชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้
ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 
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2.6  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

   นโยบายของคณะรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  
แถลงต่อรัฐสภา  วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒   

นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน   ได้แก ่
๑. การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์  
๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ  
๓. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  
๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  
๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย  
๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค  
๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  
๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้และการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 
๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  
๑๐. การฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพ่ือสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  
๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  
๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม  
และ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  จ านวน  ๑๒ เรื่อง   ได้แก่ 
๑. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวิตของประชาชน  
๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
๓. มาตรการเศรษฐกิจเพ่ือรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  
๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  
๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  
6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  
๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่  
๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายราชการประจ า  
๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้  
๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  
๑๑. การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  
๑๒. การสนับสนุนให้มีการศึกษา การรับฟังความเห็นของประชาชนและการด าเนินการ 
      เพ่ือแก้ไขเพ่ิมเติมรัฐธรรมนูญ 
2.7  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยึดหลักธรรมาภิบาลในการ 

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลังแผ่นดิน
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

๑)  ท าการส ารวจ ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิด
หรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
และวิธีการกระท าผิด 
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๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนท่ีมีความเสี่ยง 
๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการท่ีสามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระท าผิด

ท่ีปรากฏเห็นเป็นท่ีประจักษ์อยู่โดยท่ัวไปท่ีท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าท่ีไม่ด าเนินการใดๆ เพราะรับผลประโยชน ์
4)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดท่ีเห็นเป็นท่ีประจักษ์ในพื้นท่ีของแต่ละหน่วยงาน

พร้อมท้ังระบุตัวเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
๕)  จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลท่ีได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องท่ีหน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระท าผิดตาม

อ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว
ทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

2.8  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี  
จุดยืนและต าแหน่งการพัฒนาทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดราชบุรี  จากการศึกษาความ

เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย การวิเคราะห์ความต้องการของพื้นท่ี และสภาพความ เป็นไป ของปัจจัยภายนอก จังหวัด
ราชบุรีจึงก าหนดจุดยืนและต าแหน่งการพัฒนาจังหวัดในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ ประกอบด้วยต าแหน่ง        
การพัฒนา ๔ จุดยืนส าคัญ ดังนี ้ 

๑) ขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมืองเกษตรสีเขียวต้นแบบท่ีดีระดับประเทศ และมีศักยภาพระดับ
นานาชาต ิเสริมสร้างขีดความสามารถของจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกที่เป็นแบรนด์
สินค้าจากฐาน การเกษตรระดับ Product Champion ท่ีสามารถส่งออกไปยังนานาชาติ โดยเฉพาะประชาคม
อาเซียนและประเทศคู่ค้ า เช่น มะพร้าว กล้วยไม้ สับปะรด ชมพู่ มะม่วง กล้วยหอม ปลาสวยงาม และผลิตภัณฑ์
เกษตรแปรรูป  

๒) เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองราชบุรีให้เป็นพื้นท่ี
เศรษฐกิจฐาน อุตสาหกรรมเพิ่มมูลค่ า (Value based Economy) จากการค้า การบริการ และการท่องเท่ียว      
เชิงนิเวศและสุขภาพท่ีมี มูลค่าสูงและการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรท่ีเติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพิ่มมากขึ้น
อย่างต่อเนื่อง และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม พัฒนาจังหวัดให้เป็นพื้นท่ีผลิตการผลิตอาหารและสินค้ าเกษตรท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน มีความทันสมัยและเป็น สากล เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้จังหวัดและหนุนเสริม การพัฒนา
ภาคกลางในการเป็นฐานการผลิตอาหารและ สินค้าเกษตรท่ีมีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐานโลกและสนับสนุน
การเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ โดยเฉพาะการรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอาหารของ
พื้นที่ให้สามารถเป็นฐานส่งออกอาหารรายใหญ่ ของโลก  

๓) การพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นสังคมแห่งความสุข ให้มีโครงสร้างพื้นฐานท่ีดีเชื่อมโยง
อย่างเป็นระบบ รองรับการเติบโตในอนาคต และเตรียมพร้อมสังคมพัฒนาสู่เมืองสังคมคุณธรรมและสันติสุข       
ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ท่ีดีพัฒนาคนให้มีคุณภาพสามารถปรับตัวได้ตามความเปลี่ยนแปลงของจังหวัด 
ประเทศและของโลก เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลกท่ีเท่าทันการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลและ       
มีความสุขมั่นคงในชีวิตบนฐานของปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและมีความมั่นคงทาง
สังคมอย่างท่ัวถึง ประชาชนมีดัชนีความสุขเพิ่มขึ้น ในทุกหมู่บ้าน 

๔) สร้างฐานทรัพยากรรองรับการเกษตร การสร้างเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต          
โดยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดราชบุรีให้มีความอุดมสมบูรณ์ใช้อย่างยั่งยืนมุ่งสร้างให้มีพื้นท่ีต้นแบบ
นิเวศน์ท่ียั่งยืน ท้ังระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบลและหมู่บ้าน และบูรณาการความร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนอย่าง
เข้มแข็งในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมช าติในระบบนิเวศ นิเวศป่าเขา นิเวศลุ่มน้ า นิเวศชุมชนและระบบ
นิเวศเมืองให้มีความอุดม สมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน หนุนเสริมการพัฒนาการเกษตร การท่องเท่ียวหนุน
เสริมการค้า การบริการ และ อุตสาหกรรมการเกษตร พัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นเมืองน่าอยู่ (Smart City)         
อย่างยั่งยืน 
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  โดยก าหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรีว่า “เมืองน่าอยู่ เกษตร
สู่สากล คนและชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาสาธารณสุขเด่นการท่องเท่ียวท่ียั่งยืน”  โดยมียุทธศาสตร์
การพัฒนา (Strategy) จ านวน 6 ประเด็น ดังนี ้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 :  ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
 แนวทางการพัฒนา  

- พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ  
- พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการการอุปโภค  
- บริโภคและเกษตร ตลอดจนการป้องกัน น้ าท่วมและภัยแล้ง  
- พัฒนาการวางผังการใช้ท่ีดินให้เป็นเมืองน่าอยู่  

      ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
แนวทางการพัฒนา  

- ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม  
- ส่งเสริมการกีฬา การศึกษา และการเรียนรู้  
- ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ  
- ส่งเสริมอ าชีพและการด าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
แนวทางการพัฒนา  

- สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
- ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน 
   เพื่อความเป็นพลเมือง  
- การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 : ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณิชกรรมและการท่องเท่ียว  
แนวทางการพัฒนา  

- การวางแผน การประสานแผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   ในการพัฒนาท้องถิ่น  
- ส่งเสริมการท่องเท่ียวท้องถิ่นและการค้าชายแดน  
- การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  
- ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาค 
   การเกษตร และอุตสาหกรรม  
- การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  

ยุทธศาสตร์การพฒันาที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  
แนวทางการพัฒนา  

- พัฒนาระบบการก าจัดและการบริหาจัดการขยะมูลฝอย  
- พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย  
- ก ารบริหาจัดการ อนุรักษ์ฟื้นฟูและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 
   และสิ่งแวดล้อม  
- การจัดการมลพิษต่าง ๆ  

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 : ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
แนวทางการพัฒนา  

- การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วฒันธรรม จ ารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
- ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ได้น านโยบายของรัฐบาล แผนการบริหาร

ราชการแผ่นดินแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัดราชบุรีความต้องการ
ของประชาชนในพื้นท่ี มาเป็นกรอบในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดราชบุรี ท้ังนี้โดยมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อน เพื่อให้เกิดความร่วมมือตามศักยภาพของกลุ่ม
จังหวัด และกระจายความเจริญเติบโตระหว่างจังหวัด / กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน และน าไปสู่การกระตุ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กับกลุ่ม
จังหวัด  

2.9  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
วิสัยทัศน์ "ต าบลน่าอยู่ เชิดชุคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง" 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่งเป็น
จุดมุ่งหมายและคาดหวังท่ีจะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ต าบลคูบัว เป็นต าบลขนาดกลางท่ีมีประชากร
ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคตต้องเป็นชุมชนท่ีสงบสุข น่าอยู่ และมี
ฐานะความเป็นอยูท่ี่ดี และสนองตามนโยบายของรัฐ  
  โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy) จ านวน 6 ประเด็น ดังนี ้

(1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
    แนวทางการพัฒนา 
   1.1 พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ 
   1.2 พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการอปุโบริโภคและเกษตร–ตลอดจนการป้องกันน้ าท่วมและภัยแล้ง 
   1.3 พัฒนาการวางผังการใช้ท่ีดินให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
   (2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
   แนวทางการพัฒนา 
   2.1 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
   2.2 ส่งเสริมการกีฬา การศกึษา และการเรียนรู้ 
   2.3 ส่งเสริมการสาธารณสุขสวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชน และนันทนาการ 
   2.4 ส่งเสริมอาชีพและการด าเนินงานตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   (3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย      
   แนวทางการพัฒนา 
   3.1 สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   3.2 ส่งเสริมประชาธิปไตยความเสมอภาค 
   3.3 สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชนเพื่อความเป็นพลเมือง 
   3.4 การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
   (4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
   แนวทางการพัฒนา 
   4.1 การวางแผน การประสานแผน และการส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันาท้องถิ่น  
   4.2 ส่งเสริมการท่องเท่ียวท้องถิ่นและการค้าชายแดน 
   4.3 การเตรียมความพร้อมเพือ่รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

  4.4 ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนการพาณิชย์ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 
   4.5 การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
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   (5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   แนวทางการพัฒนา 
   5.1 พัฒนาระบบการก าจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอยรวม 
   5.2 พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
   5.3 การบริหารจัดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู และปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   5.4 การจัดการมลพิษต่าง ๆ 
   (6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา 
6.1 การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

                     6.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

                    2.10 พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
การจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้านและแผนชุมชน  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2561) หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/         
ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หนังสือกระทรวงมหาดไทย ท่ี มท 0891.4/ว 856 ลงวันท่ี 12 มีนาคม 2553   
เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  หนังสือกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุดที่ มท. 0810.3/ว 1921 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 และหนังสือจังหวัดราชบุรี  
ด่วนที่สุดที่ มท. 0023.3//ว 13726 ลงวันที่  29 พฤษภาคม 2562 เรื่อง การเชื่อมโยงและบูรณาการ 
แผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชน 
สู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนให้ 
ทุกหมู่บ้าน ชุมชน มีการจัดท าแผนชุมชนและพัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา  
ภายใต้กระบวนการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชน 
ที่เกิดขึ้นจากคนในชุมชนในแต่ละด้าน  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย    
ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอ่ืนๆ ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ ดังนี้  
  ๑)  แผนท าเอง   
  ๒)  แผนขอความร่วมมือ   

๓)  แผนขอรับเงินสนับสนุน 
โดยน าปัญหาความต้องการจากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชนที่จะด าเนินการเองได้

พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลตาแกะ  ให้เสนอปัญหา  
ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่  แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐% ของโครงการหรือแผน
ทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  โครงการกิจกรรม ปัญหาที่ชุมชนที่เกิน
ศักยภาพมีหลายด้าน ดังนี้   

๑) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น รางระบายน้ า ไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ เช่นการขุดลอกคู่คลองจัดหาแหล่งน้ าเพ่ือเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร เช่น การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร อาชีพต่างๆ   
๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา   
     เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการท่องเที่ยว การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
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๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต เช่น ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม ปัญหายาเสพติด 
๖)  ด้านการเมือง เช่น คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วม กลุ่มองค์กรยังไม่แข็งแรงพอ 
๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๘)  ด้านการศึกษา เช่น ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีคามรู้เพียงพอ 

  ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน โรคระบาดโรคอุบัติใหม่ 
  ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาฝุ่นละออง กลิ่นเหม็น  

๑๑) ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด  

การติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ การจัดฝึกอบรม อปพร. 
2.11  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.๒๕๔๘ หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙   
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะ 
ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลการเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย 
ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ   
แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น เป็นต้น โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน  
ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นโดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับ 
ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น 
    องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงต้องประชาคมท้องถิ่นเพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการ 
ด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป  
โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย   
สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทยด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนา
เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
มีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอ
ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม 
ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมี ดังนี้  

ส่วนที่ ๑ : ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
ส่วนที่ ๒ : ข้อมูลด้านการเกษตร 
ส่วนที่ ๓ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน โครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 
(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนท่ี 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 
ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2๐ ๑8 90.00 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 1๕ 1๕ 100 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖2 95.38 
      ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 10 10 100 
      ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 10 100 
      ๓.๓  ยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๑๐ ๑๐ 100 
      ๓.๔  วิสัยทัศน์ ๕ ๕ 100 
      ๓.๕  กลยุทธ์ 5 ๕ 100 
      3.6   เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร ์ 5 5 100 
      3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 5 100 
      3.8  แผนงาน 5 4 100 
      ๓.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 5 100 
      ๓.10  ผลผลิต/โครงการ ๕ 3 60 

รวม ๑๐๐ 95 95 

1.1)  พบว่าประเด็น การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลคูบัว ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด วิสัยทัศน์   
กลยุทธ์ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์ แผนงาน ความเชื่อมโยง 
ของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ได้คะแนน 95 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 
 
  1.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ในแต่ละประเด็นเป็น ดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคูบัว 

20 18 90 

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน  ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ  ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ 

4 4 100 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการ
ปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูลเกี่ยวกับ
จ านวนประชากร และช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

2 1 50 

1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข  
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

2 2 100 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง 
การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 1.5 ข้อมลูเกี่ยวกับระบบเศรษฐกจิ เช่น การเกษตร การประมง 
การปศุสตัว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/
กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น            
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

2 2 100 

 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือ
ศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 
สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ 

2 2 100 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา 
คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 

1.8 การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ.  

2 
  

1 50 

 
  

1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า           
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา 
ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนา
ท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

2 2 100 

รวม 20 18 90 
   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
  1.2)  พบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ 
ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม 
เช่น การศึกษา สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพ้ืนฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 
ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ ข้อมูลเกี่ยวกับ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ และการประชุม
ประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการ        
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ เพ่ือแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
คะแนนที่ได้ 18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90 ของภาพรวมทั้งหมด   
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  1.3 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 100 
 2.1 การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง  ความสอดคล้อง

ยุทธศาสตร์จังหวัด ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี และนโยบายของผูบ้ริหารท้องถิ่น รวมถึง
ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตรช์าติ 20ปี แผนพฒันาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 100 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับ
ใช้ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 100 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เชน่ ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  เทคโนโลยี           
จารีตประเพณี วฒันธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น เปน็ต้น 

2 2 100 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน  
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพ 
และกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

2 2 100 

2.5 การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ  
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผล 
ต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 2 100 

2.6 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปจัจบุนั
และโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT Analysis 
ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน ได้แก ่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness 
(จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 100 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่  
มีการน าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐาน 
ของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา  
การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 2 100 

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณทีไ่ด้รับ และการเบกิจ่าย
งบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เช่น สรุปสถานการณ์การ
พัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏบิัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธผิลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

2 2 100 

2.9 ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เช่น 
ผลที่ ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1 1 100 

รวม 15 15 100 
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    สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
                   1.3)  พบว่าประเด็น   การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ มีจ านวนโครงการท่ีได้รับอนุมัติ
งบประมาณ ในแผนการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 63 โครงการ เป็นงบประมาณท้ังสิ้น 
30,965,000 บาท มีครบทุกยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว แต่จะให้ความส าคัญจ านวนโครงการ 
ในยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต มากเป็นอันดับ 1 รองลงมา เป็นยุทธศาสตร์ด้านการวางแผน การส่งเสริม
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว เป็นอันดับ 2 และยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เป็นอันดับ 3 ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นอันดับท่ี 4  และยุทธศาสตร์ด้านจัดระเบียบชุมชน/ สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย เป็นอันดับ 5 
และยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นอันดับสุดท้าย     
        1.4 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

ล าดับ 
 

ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3 ยุทธศาสตร์ 65 62 95.38 
 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว สอดคล้องกับสภาพ

สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและ
แนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และเช่ือมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และThailand 4.0 

10 10 100 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตสอดคล้องและ
เช่ือมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น และ
ยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   และ Thailand 4.0 

10 10 100 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ และนโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และ Thailand 4.0 

10 10 100 

3.4 วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาสและ
ศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
และสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

5 5 100 

 3.5 กลยุทธ์ 
แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าท่ีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดง
ให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น 

5 5 100 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุน 
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ีชัดเจน  

5 5 100 

3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 
ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง 
ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100 
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ล าดับ 
 

ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้
ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

 3.8 แผนงาน 
แผนงานหรือจุดมุ่ งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด
จุดมุ่งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ีเกิดจากเป้าประสงค์ 
ตัวชี้ วัด  ค่า เป้าหมาย กลยุทธ์  จุดยืนทางยุทธศาสตร์และ
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวท่ีมีความชัดเจน 
น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 100 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 
ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดผล
ผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 
แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจงัหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   

5 5 100 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 
ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่
เป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น 
เพื่ อน า ไปสู่ การจัดท า โครงการ เพื่ อพัฒนาท้องถิ่ น ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีอย่างถูกต้องและครบถ้วน 

5 3 60 

รวม 65 62 95.38 
     สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคบูวั 
                   1.4)  พบวา่ประเด็น จ านวนโครงการทัง้หมดขององค์การบริหารสว่นต าบลคูบวั สอดคล้องเชื่อมโยงกบั 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดนิ  ยทุธศาสตรป์ระเทศ ค่านยิมหลักของคนไทย 
นโยบายของรัฐบาล  ยทุธศาสตร์การพฒันากลุ่มจงัหวดั  ยทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดั ยทุธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในเขตจังหวดั แผนพฒันาอ าเภอ แผนพฒันาต าบล แผนชมุชน แผนเศรษฐกิจพอเพยีงทอ้งถิ่น  
(ดา้นการเกษตรและแหล่งน้ า)  วสิัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุง่หมายเพือ่การพฒันา  แนวทางการการพฒันา และนโยบายผูบ้ริหาร   
       2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
  ผลการให้คะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 55 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 
   ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ ๕ 
    5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 5 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ 

5 5 

   5.6  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 
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ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
   ๕.๗   โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด ๕ ๕ 
   5.8   โครงการแกไ้ขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสรา้งให้ประเทศชาติ   
           มั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 

๕ ๕ 

   5.9   งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ) ๕ 3 

   ๕.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ 4 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  5 4 
   ๕.๑2 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 4 

รวม ๑๐๐ ๙3 
 

 
(1) พบว่าประเด็น 

- โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 55 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93 ของคะแนนในประเด็น 
การพิจารณาและคิดเป็นร้อยละ 59.13 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

- ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากความชัดเจนของชื่อโครงการมีก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 
โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โครงการมีความ
สอดคล้องกับThailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0  
โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด โครงการเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม หรือ
การเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้หลักประชารัฐ มีการประมาณการราคาสอดคล้องตาม
เป้าหมายของโครงการ ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางและตรวจสอบได้เชิงประจักษ์            
การตั้งงบประมาณถูกต้องตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลัก
ของการจัดท าโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

  (2) พบว่าประเด็น   
   - งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนนต่ าสุด          
3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา และคิดเป็นร้อยละ 3.22 ของคะแนน 
ในภาพรวมทั้งหมด 
  - ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 
มีการเพ่ิม–ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้  

  (3) พบว่าความชัดเจนของช่ือโครงการ  
   - จากจ านวนโครงการทั้งหมด 63 โครงการ ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100        
ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว และด าเนินการเพ่ือให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัว ที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน   
 
 



             - หน้าที่ 59 – 
  (4) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  
       - จากจ านวนโครงการทั้งหมด 63 โครงการ ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100  
ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความ
เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์  
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
  (5) พบว่าการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท.01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
       - ได้น าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี จ านวน 63 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.39 ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เฉพาะปีงบประมาณพ.ศ. 2564 จ านวน 230 โครงการ (จากโครงการทั้งหมด) 
มีความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 

 
ล าดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (ใช้การวิเคราะห์ SWOT Analysis/Demand (Demand 
Analysis)/Global Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ ์
การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์
ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) 

10 10 100 

รวม 10 10 100 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัว 
                 2.2)  พบว่าประเด็น  สถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์เท่ากับปีที่ผ่านมา 
 2.3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

 
ล าดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
2.1 การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลใน 
เชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆก็
คือผลผลิตนั่นเองว่าเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่
จ านวนที่ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่
สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตาม
หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตาม
อ านาจหน้าที่ท่ีได้ก าหนดไว ้
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2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ 
ที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

5 5 100 

รวม 10 9 90 
 



- หน้าที่ 60 – 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ
ในเชิงปริมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
               2.3)  พบว่าประเด็น   การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ไปปฏิบัติ 
ในเชิงปริมาณ มีการน าโครงการไปปฏิบัติให้บังเกิดผลตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
จ านวน 21 โครงการ หรือ ร้อยละ 27.39 
  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

 
ล าดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละของ
คะแนนเต็ม 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง
คุณภาพ 
3.1 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม 
งานต่างๆ ท่ีด าเนินการในพื้นที่น้ัน ๆ  ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชน
พึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภณัฑ์ การด าเนินการต่างๆ        
มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การไดต้าม
วัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 
(Effectiveness) ผลการปฏบิัติราชการที่บรรลุวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบตัิราชการตามทีไ่ดร้ับงบประมาณ 
มาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ 
หรือหน่วยงาน 
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3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการ  
ที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

5 5 100 

รวม 10 9 90 

   
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561 -2565) ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

               2.4)  พบว่าประเด็น การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) ไปปฏิบัติใน 
เชิงคุณภาพมีการอนุมัติจัดสรรงบประมาณ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวนทั้งสิ้น 30,231,540 บาท  
และได้ด าเนินการใช้จ่ายเงินงบประมาณในรอบปีการประเมิน (ปี 2564) จ านวนทั้งสิ้น 24,856,802.57 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 80.27 ของการเบิกจ่ายงบประมาณทุกโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปีนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- หน้าที่ 61 – 
  2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 
ล าดับ 

 
ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได ้

ร้อยละ 
ของคะแนนเต็ม 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 
4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่าง ๆ                
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัว ในมติิต่างๆ จนน าไปสูก่ารจัดท าโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT Analysis/Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand/Trend หรือ
หลักการบรูณาการ (Integration) กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีพ้ืนท่ีติดต่อกัน 
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100 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ  ที่สอดคล้องกับ
การแก้ไขปัญหาความยากจน  หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น    
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  
Plan : LSEP) 

5 5 100 

รวม 10 10 100 
  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคูบัว พบประเด็น ดังนี้ 
                   (1) ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากข้ึน โดยน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิด
ในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองมากข้ึน   
                   (2) ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดท าแผนงาน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่ม
แม่บ้าน  การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  การจัดท าโครงการด้านการกีฬาต่อต้านยาเสพติดประจ าหมู่บ้านและควรมีแผนงาน
หรือโครงการด้านการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม การติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน เพื่อลดปัญหาการเกิดอาชญากรรมในพื้นที่  
การลดปริมาณขยะในชุมชน   การปลูกป่าชุมชน แผนขุดลอกแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคในชุมชน โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัด      
เป็นพี่เลี้ยง ควรมีแนวทางในการพัฒนาการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการปลูกป่าชุมชนให้สอดคล้อง
กับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของต าบลคูบัว แม้ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก         
แต่ก็ไม่ควรละเลยในเร่ืองนี้ ควรมีแผนเฝ้าระวัง บ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อมด้วย  
 (3) จ านวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ ควรท าความเข้าใจ อธิบายถึง
แหล่งที่มาของงบประมาณตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง อบต.มีทรัพยากรที่จ ากัดทาง       
ด้านงบประมาณหรือมีแนวนโยบายในการประสานแผนในการของบประมาณจากหน่วยงานต่างๆเพื่อน ามาแก้ไขปัญหา 

 (4) โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่างๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถด าเนินการได้ให้
ประชาชนรับทราบและให้เรียงล าดับความส าคัญของโครงการให้ค านึงถึงสภาพปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วนเพื่อเสนอเฉพาะ
โครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน 
 (5) การด าเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังควรท าในช่วงฤดูแล้ง เพราะหากด าเนินโครงการ
ในช่วงฤดูฝน เทลูกรังลงไปพอฝนตกลูกรังที่เทก็ไหลเสียหาย 

(6) การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพัน ธ์ของหมู่บ้าน 
ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชนไม่มีเวลาที่จะ
อ่าน จึงขอให้ช่วยประสานผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ประกาศตามหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หรือเสียงตามสายขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคูบัวในส่วนของแผนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลง
ประชาสัมพันธ์ให้ทันต่อข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจุบันให้ประชาชนได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ 
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5 โครงการพัฒนา 65 55 84.61 
 5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ 

เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัว และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ที่ก าหนดไว้  ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ือง
ใดเรื่องหนึ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 100 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 
มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ
ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้
ถูกต้อง    
สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  
สามารถระบุจ านวนเท่าไร  กลุ่มเป้าหมายคืออะไร  
มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  พื้นที่ด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงาน
อธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าที่ไหน  เร่ิมต้นในช่วงเวลาใด 
และจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลาย
กลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใครคือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

5 5 100 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
โครงการสอดคล้องกับ  
(1) ความมั่นคง  
(2)การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
(3) การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
(4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
(5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 

5 5 100 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  
มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย  
 (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  
(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  
(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปีที่ต่อยอด 
ไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว  ภายใต้แนวทางการพัฒนา  
(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
 (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่างมี
คุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  
(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
 (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 
 
 
 
 
 
 

5 100 
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 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 
โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจ ไปสู่ Value–Based Economy หรือเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลีย่นจากการผลิตสินค้า 
โภคภัณฑ์ ไปสู่สนิค้าเชิงนวัตกรรม  
(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม  
ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสนิค้า ไปสู่การเน้นภาคบรกิาร
มากข้ึน รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพฒันา 
แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เชน่ ดา้นเกษตร 
เทคโนโลยชีีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 5 100 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 
โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจงัหวัดที่ได้ก าหนดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น
เสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพฒันาจังหวัด ซึ่งไมส่ามารถแยกส่วนใด
ส่วนหนึ่งออกจากกันได้ นอกจากนี้โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็น
โครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไปด้วยกันกับยทุธศาสตร์จังหวัดที่ได้
ก าหนดขึ้นที่เปน็ปัจจบุัน 

5 5 100 

 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 
เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ีประชาชนด าเนินการเองหรือ
ร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการท่ีประชาชนต้องการ
เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็น
ท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

5 5 100 
 
 

 
 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)   
งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 5 ประการในการจัดท า
โครงการ  ได้แก่  
(1) ความประหยัด (Economy)  
(2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency)  
(3) ความมีประสิทธิผล (Effectiveness)  
(4) ความยุติธรรม (Equity)  
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 3 60 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 
การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตาม
หลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความโปร่งใสใน
การก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่
มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน
ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรือรายจ่ายพัฒนาท่ีปรากฏในรูปแบบอื่นๆ 

5 4 80 
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 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
และผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
มีการก าหนดดัชนีชี้ วัดผลงาน  (Key Performance Indicator : KPI) 
ท่ีสามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness)  
ใช้บอกประสิทธิภาพ(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ  
การก าหนดร้อยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีสิ่งท่ีได้รับ  
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

5 4 80 

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการพัฒนา 
ซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ การได้ผลหรือผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับ
วัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง  
(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ  
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้  
(3) ระบุส่ิงที่ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด  
และสามารถปฏิบัติได้  
(4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

5 4 80 

รวม 65 55 84.61  
สรุป ความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
                  (1) ด้านโครงสร้างพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวสามารถพัฒนางานก่อสร้างหรือแก้ไขปรับปรุงได้
โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นท่ีเขตติดต่อกับต าบล
ข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมท่ีเกินศักยภาพจะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสานแผนพัฒนาเพื่อด าเนินการของ        
งบสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

      (2) ด้านแหล่งน้ า องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ควรมีการพัฒนาด้านแหล่งน้ า เช่น การขุดลอกคลอง 
ก าจัดผักตบชวา สิ่งกีดขวางทางน้ า ก่อสร้างประตูปิด-เปิดน้ า และ ก่อสร้างระบบระบายน้ า เพื่อให้เกษตรกรสามารถเพิ่ม
ผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น มีน้ าส าหรับท าการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ท าให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากการขุดลอกคลองการสร้างต่างๆ ท าให้มีน้ าใช้ อุปโภค-บริโภค และน้ าใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง และ
สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนปัญหาน้ าท่วม หรือในฤดูน้ าหลาก  

       (3) การส่งเสริมการท่องเท่ียว ท าให้ประชาชนมีการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิม มีการพัฒนาสินค้า         
ท่ีระลึกของฝาก ของดี ของเด่น จ าหน่ายให้แก่นักท่องเท่ียวและคนในชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นมากขึ้น 

       (4) การส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ท าให้บุคคลดังกล่าวได้รับ
การดูแล มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

      (5) ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ในเขตต าบลคูบัว  
ควรมีการติดต้ังวงจรปิดภายในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมทีจะเกิดขึ้นในพื้นท่ี 

      (6) ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ปัญหาการจัดเก็บขยะและ 
ท่ีท้ิงขยะถือเป็นปัญหาส าคัญ เนื่องจากพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวเป็นแหล่งท่องเท่ียวชุมชน 
มีนักท่องเท่ียวไป-มา เป็นจ านวนมากปัญหาขยะจึงตามมา องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวจึงควรรณรงค์เรื่องขยะ       
ให้เหน็ผลให้มากขึ้นกว่าเดิม 

      (7) การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวให้เด็กได้รับการศึกษาภาค
บังคับทุกคน เด็กก่อนเกณฑ์ และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารท่ีเพียงพอมีสุขภาพและพัฒนาการทางการเรียนการ
สอนท่ีดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่าทันและปรับตัวได้ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของ
กระแสในโลกยุคโลกาภิวัฒนจ์ึงต้องพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

 
 



- หน้าที่ 65 – 
3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

(วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563 – 30 กันยายน พ.ศ.2564)  
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ก าหนดกรอบการติดตามและประเมินผลเพ่ือได้ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ตามแบบตวับ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการจากการติดตามและประเมินผลโครงการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้ติดตามโครงการที่ได้ด าเนินแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว จ านวน 21 โครงการ  
โดยใช้ข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) บูรณาการข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
เพ่ือบ่งชี้และน าสู่ข้อสรุปประเมินผล 
โครงการทีด่ าเนินการเรียบร้อยแล้ว ในรอบปีงบประมาณ 2564 มีแสดงพอสังเขปดังนี้ 
โครงการที่ 1 
ชื่อโครงการ  โครงการจัดหาวัสดุอื่น (ลูกรัง หินคลุก) เพ่ือซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ช ารุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 

ผู้ประสานงานโครงการ 
ชื่อ นามสกุล  
นายชาญชัย  ผาแสนเถิน  (ผู้อ านวยการกองช่าง) 
โทรศัพท์ 
0-8964-0681-5 
รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ก าหนดนโยบายแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในการสัญจร 
ซึ่งกองช่างได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนและจากการตรวจสภาพพ้ืนที่จึงให้จัดด าเนินการซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
สิ่งสาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น ถนน ตรอก ซอย ที่ช ารุดเป็นหลุมเป็นบ่อ น้ าท่วมขัง ให้อยู่ในภาพเรียบร้อย  
เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนและปลอดภัย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ กองช่างจึงได้จัดท าโครงการในการใช้งบประมาณเพ่ือซ่อมแซมถนนในพ้ืนที่ต่างๆ  
15 หมู่บ้าน เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรโดยลงวัสดุ หินคลุก,หรือลูกรัง ซ่อมแซมถนน สาธารณะ/ไหล่ทางถนน/ทางดินคันคลอง 
ที่สาธารณะประโยชน์ ภายในพ้ืนที่ต าบลคูบัว 15 หมู่บ้าน ตามบัญชีซ่อมแซมถนนที่ช ารุดในความรับผิดชอบของ อปท.
และได้รับถ่ายโอนภารกิจ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  
บ ารุงรักษาทางให้ประชาชน ใช้เส้นทางได้สะดวกปลอดภัยเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน 
ผลที่คาดว่าจะเกิด  
ประชาชนมีเส้นทางท่ีสะดวกปลอดภัย 
ดัชนีชี้วดัความส าเร็จ  
ร้อยละของพ้ืนที่ได้รับความสะดวก 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ 
ประชาชนในหมู่บ้าน/ผู้ใช้เส้นทางถนน ในพ้ืนที่ต าบลคูบัว 15 หมู่บ้าน 

 
 
 
 
 



- หน้าที่ 66 – 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
วันที่เริ่มต้น  
01/10/2563 
วันที่สิ้นสุด 
30/09/2564 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
การด าเนินโครงการเสร็จสิ้น/การเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญาจ้าง 
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ 
- 
ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
ถนนในพ้ืนที่หมู่บ้านต าบลที่มีปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตราย ตั้งเป้าไว้ใน 15 หมู่บ้าน ได้รับการปรับปรุงบ ารุงรักษา
สภาพแวดล้อมการจราจรในแต่ละพ้ืนที่เพ่ือความปลอดภัยจากการเกิดอุบัติเหตุ/ที่สาธารณะประโยชน์ 
บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
ถนนในพ้ืนที่หมู่บ้านต าบล ที่มีปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตราย ตั้งเป้าไว้ใน 15 หมู่บ้านได้รับการปรับปรุงบ ารุงรักษา
สภาพแวดล้อมการจราจรในแต่ละพ้ืนที่ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาตามค าร้องขอต้องการของ
ประชาชนที่ใช้เสนทาง 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย 
ถนนในพ้ืนที่หมู่บ้านต าบล ที่มีปัญหาจุดเสี่ยงจุดอันตราย ตั้งเป้าไว้ใน 15 หมู่บ้านได้รับการปรับปรุงบ ารุงรักษา/ 
บรรเทาความเดือดร้อน เห็นว่าควรด าเนินการต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังแก้ไม่หมด เพื่อเพ่ิมความสะดวก
ปลอดภัยทางการจราจรในแต่ละพ้ืนที่และลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ  ด าเนินการเสร็จสิ้น 
สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการตอบสนองความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
ควรด าเนินโครงการนี้ในปีงบประมาณต่อไปในพ้ืนที่ที่ประสบปัญหาทางโครงสร้างทางที่ช ารุดเสียหายบ่อย 
ที่ต้องท าการบ ารุงรักษาอยู่เป็นประจ าและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่อันเนื่องมาจาก 
สถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- หน้าที่ 67 – 
โครงการที่ 2 
ชื่อโครงการ  โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาฝาท่อระบายน้ า ฝาตระแกรงเหล็กรางระบายน้ า 
ผู้ประสานงานโครงการ 
ชื่อ นามสกุล 
นายชาญชัย  ผาแสนเถิน  (ผู้อ านวยการกองช่าง)    
โทรศัพท์ 
0-8964-0681-5 
รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการแก้ไขปัญหาความร้อนของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่ต าบลคูบัวที่ด าเนินการจัดวางฝาตะแกรงเหล็กปิดท่อระบายน้ าแทนของเดิมที่ช ารุดบริเวณในหมู่บ้าน
เพ่ือความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสัญจรของประชาชน ดังนั้น เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาฝาเหล็กปิดราง
ระบายน้ าทีช่ ารุดหลายแห่ง จึงเห็นควรด าเนินการโครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาฝาท่อระบายน้ า/ฝาตระแกรง
เหล็กรางระบายน้ าแทนของเดิมที่ช ารุด และทดแทนของเดิมที่ถูกลักขโมยเพ่ือความปลอดภัยในการใช้
เส้นทางสัญจรของประชาชนป้องกันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ 
เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
ด าเนินการจ้างเหมาท าฝาปิดตะแกรงเหล็กรางระบายน้ ารายละเอียดตามรูปแบบรายการที่ อบต.คูบัว ก าหนด  
จ านวน 1 งาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  
มีฝาปิดรางระบายน้ าของใหม่แทนฝาเดิมที่ช ารุด และทดแทนฝาเดิมที่สูญหายจากการลักขโมย 
ผลที่คาดว่าจะเกิด  
แก้ไขปัญหาฝาเหล็กปิดรางระบายน้ าที่ช ารุดหลายแห่งในพ้ืนที่ต าบลคูบัว 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
จ านวนฝาปิด/ฝาตะแกรงเหล็กท่ีด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ 
ประชาชนในหมู่บ้าน/ผู้ใช้เส้นทางถนนใน 15 หมู่บ้าน 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
วันที่เริ่มต้น  
01/10/2563 
วันที่สิ้นสุด 
30/09/2564 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
การด าเนินโครงการเสร็จสมบูรณ์ ครบถ้วน/การเบิกจ่ายงบประมาณตามสัญญาจ้าง 
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ 
- 
ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
ฝาเหล็กปิดทางระบายน้ าอยู่บนผิวการจราจรในพ้ืนที่หมู่บ้านของเดิมที่ช ารุดหรือทดแทนฝาเดิมที่สูญหาย 
จากการลักขโมย ตั้งเป้าไว้ใน 15 หมู่บ้าน ได้รับการแก้ไขปัญหาติดตั้งใหม่เพ่ือป้องกันก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ 

 



- หน้าที่ 68 – 
 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
ฝาเหล็กปิดทางระบายน้ าในพ้ืนที่หมู่บ้านต าบล ตั้งเป้าไว้ใน 15 หมู่บ้าน ที่ช ารุดที่เป็นจุดเสี่ยง/จุดอันตรายได้รับ 
การเปลี่ยนใส่ของใหม่แทนของเดิมตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ใน 15 หมู่บ้าน ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาตามค าร้องขอ 
ต้องการของประชาชนในหมู่บ้าน 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย 
ฝาตะแกรงเหล็กที่มีปัญหาช ารุด หรือสูญหายในพ้ืนที่หมู่บ้านต าบล ตั้งเป้าไว้ใน 15 หมู่บ้าน ได้รับการใส่ของใหม่แทน 
เห็นว่าโครงการควรด าเนินการต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาที่ยังแก้ไม่หมดเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยป้องกันก่อน 
ที่จะเกิดอุบัติเหตุ 

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ  ด าเนินการเสร็จสิ้น 
สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการตอบสนองความต้องการของประชาชน และสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี 
(ห่วงโซ่คุณค่าต้นทาง-กลางทาง) 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
เห็นควรด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- หน้าที่ 69 – 
โครงการที่ 3 
ชื่อโครงการ  โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กก่อน 
วัยเรียนของ อบต.คูบัว และส าหรับเด็กนักเรียน ชั้นอนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในสังกัด สพฐ.  
ที่อยู่ในพ้ืนที่ต าบลคูบัว 
ผู้ประสานงานโครงการ 
ชื่อ นามสกุล  
นายศิณวงษ์  มาตกฤษ   (ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม) 
โทรศัพท์ 
081-6392824 
รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล 
อาหารเสริม (นม) โรงเรียนเป็นโครงการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น เพ่ือแก้ปัญหาการขาดสารอาหารและภาวะทุพโภชนาการ 
ในเด็กด้วยเห็นว่าเด็กควรจะได้ดื่มนมซึ่งเป็นอาหารธรรมชาติที่มีความสมบูรณ์และมีคุณค่าทางโภชนาการสูงอัน
จะส่งผลให้พัฒนาการด้านต่าง ๆ ของเด็กเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ ปัจจุบันส่งเสริมให้ดื่มนมตั้งแต่ระดับก่อนวัย
เรียน ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๔ ได้ถ่ายโอนงบประมาณให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อและจัดส่งให้กับสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ การจัดซื้อนมส าหรับโรงเรียน 
จึงเปลี่ยนจากการให้สถานศึกษาจัดซื้อเอง เป็นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการจัดซื้อให้ 
ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงได้ท าโครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ 
ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนของอบต.คูบัว และส าหรับเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่  6 
โรงเรียนในสังกัด สพฐ.ที่อยู่ในพ้ืนที่ต าบลคูบัวขึ้น เพ่ือเป็นการส่งเสริมด้านการศึกษาให้นักเรียนมีสุขภาพร่างกาย
ที่แข็งแรงจากการได้ดื่มอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณภาพต่อไป 
เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
นักเรียนในโรงเรียนประถม สังกัด สพฐ. จ านวน  4  โรงเรยีน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์ 
เพ่ือให้เด็กนักเรียนได้รับ อาหารเสริม (นม) ในช่วงวัย ที่เหมาะสมเพ่ือให้เด็กมี พัฒนาการทางร่างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรงเจริญเติบโต ตามวัย 
ผลที่คาดว่าจะเกิด  
เด็กนักเรียน มีพัฒนาการทาง ร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์เจริญเติบโต ตามวัย 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
จ านวนนักเรียน ที่มีสุขภาพ แข็งแรงเติบโต ตามวัยเพ่ิมขึ้น 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ 
เด็กก่อนวันเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวและเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่อยู่ในเขตพ้ืนที่ต าบลคูบัว 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
วันที่เริ่มต้น 
01/10/2563 
วันที่สิ้นสุด 
30/09/2564 
 

 



- หน้าที่ 70 – 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
ด าเนินการจัดโครงการ แล้วเสร็จเรียบร้อย/เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบการจัดงานโครงการ 
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ 
- 
ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
เด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. จ านวน 3 แห่ง รวม 88 คน และเด็กนักเรียนที่อยู่
ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ระดับอนุบาล – ป.6 จ านวน 4 แห่ง รวม 368 คน ได้รับอาหารเสริม 
(นม) ในช่วงวัยที่เหมาะสมเพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเจริญเติบโตตามวัย 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
เด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. จ านวน 3 แห่ง รวม 88 คน และเด็กนักเรียน 
ที่อยู่ในโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด สพฐ. ระดับอนุบาล – ป.6 จ านวน 4 แห่ง รวม 368 คน  
ได้รับอาหารเสริม (นม) ครบถ้วนทุกคนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย 
อบต.คูบัว ได้ด าเนินการตามเป้าหมายของการจัดกาอาหารเสริม (นม) ครบถ้วน ซึ่งมีเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ใน
สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต. จ านวน 3 แห่ง รวม 88 คน และเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัด สพฐ. ระดับอนุบาล – ป.6 จ านวน 4 แห่ง รวม 368 คน ได้รับอาหารเสริม (นม) ในช่วงวัยที่เหมาะสม
เพ่ือให้เด็กมีพัฒนาการทางร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงเจริญเติบโตตามวัย 

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ  ด าเนินการเสร็จสิ้น 
สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ บรรลุเป้าหมาย โครงการก่อให้เกิดคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
(ห่วงโซ่คุณค่าต้นทาง-กลางทาง) 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
โครงการนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลให้ความส าคัญที่สั่งการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามแนวทาง         
การใช้จ่ายงบประมาณโครงการอาหารเสริม (นม) ที่มีคุณภาพ ถูกหลักอนามัย อย่างต่อเนื่องและครบถ้วน  
จึงควรด าเนินการตามแนวทางโครงการต่อเนื่องทุกภาคเรียนและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ให้เด็กได้ดื่มนม 
ที่มีคุณภาพดีให้เกิดความโปร่งใสและตรวจสอบได้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- หน้าที่ 71 – 
โครงการที่ 4 
ชื่อโครงการ  โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโรคระบาดต่างๆ ในสัตว์เลี้ยง 
ผู้ประสานงานโครงการ 
ชื่อ นามสกุล  
จ่าเอกสมชาย  แก้วมรกต  (เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน) 
โทรศัพท์  
081-8589412 
รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล 
โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลางที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิตพบการเกิดใน
สัตว์เลือดอุ่นทุกชนิดทั้งสัตว์เลี้ยง และ สัตว์ป่า ซึ่งสามารถติดต่อมาสู่มนุษย์ ในประเทศไทยมีพาหนะน าโรคที่
ส าคัญคือสุนัข รองลงมาคือแมวซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีอย่างแพร่หลายทุกบ้าน ด้วยโรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่
สามารถป้องกันได้โดยการให้วัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง เพ่ือป้องกันพาหะที่จะน าเชื้อมาสู่เจ้าของ และ บุคคลอ่ืนๆ 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 ภายใต้บังคับกฎหมาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องท าในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ดังต่อไปนี้ (3) ป้องกันโรคและระงับ
โรคติดต่อ ประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการกฤษฎีกา (ที่ประชุมร่วมคณะที่ 1 และคณะที่ 10) 
พิจารณาข้อหารือของกรมปศุสัตว์แล้วมีความเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนดในการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคติดต่อตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อด้วย 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวจึงไดจ้ัดท าโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและโรคระบาดต่างๆ ประจ าปี 2564 
โดยร่วมกับส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองราชบุรี เพ่ือร่วมกันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ต าบลคูบัว 
เป็นพื้นที่ท่ีปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 100% 
เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้กับสัตว์เลี้ยงโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย สุนัข แมว และการเฝ้าระวังจากโรคไข้หวัดนก 
เป้าหมาย สัตว์ปีก ภายในเขต อบต.คูบัว 15 หมู่บ้าน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  
ได้ด าเนินกิจกรรมป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและ โรคระบาดต่างๆ ในสัตว์เลี้ยง ไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด  
ของโรคสัตว์เลี้ยง ให้ประชาชนปลอดภัยจากโรคระบาด ประชาชนมั่นใจ และรู้สึกปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคมาสู่คน 
ผลที่คาดว่าจะเกิด  
สัตว์เลี้ยงปลอดภัย จากโรคระบาด ประชาชนมั่นใจ และรู้สึกปลอดภัย จากการติดเชื้อโรค 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
จ านวนครั้งในการด าเนินการ 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ 
ฉีดวัคซีนสัตว์เลี้ยงในเขตต าบลคูบัว 15 หมู่บ้าน ด าเนินการประจ าปี ปีละ 1 ครั้ง จ านวนสุนัขและแมว 
ทีไ่ด้รับการฉีดวัคซีนทั้งหมด 1,500 ตัว ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
วันที่เริ่มต้น  
02/03/2563 
วันที่สิ้นสุด 
30/04/2564 
 

 



- หน้าที่ 72 – 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
ด าเนินการจัดโครงการ แล้วเสร็จเรียบร้อย/เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบการจัดงานโครงการ 
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ 
- 
ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
สามารถด าเนินงานลดความเสี่ยงจากการเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าได้ เป็นไปตามเป้าหมาย ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า 
ได้ 100 % 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 1,800 ตัว ใน 15 หมูบ่้าน เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ขึ้นทะเบียนไว้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย 
ประชาชนให้ความตระหนักด้านการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและให้ความร่วมมือน าสัตว์เลี้ยงสุนัขและ
แมวไปรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เห็นควรด าเนินกิจกรรมนี้ต่อไปเพ่ือเป็น
การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ 100 % 

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ  ด าเนินการเสร็จสิ้น 
สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ บรรลุเป้าหมาย โครงการก่อให้เกิดคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
(ห่วงโซ่คุณค่าต้นทาง-กลางทาง) 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
เป็นโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ ภายใต้บังคับกฎหมาย องค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ต้องท า
ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เห็นควรด าเนินการต่อเนื่องในปีงบประมาณต่อไปในการป้องกันโรค 
ในสัตว์เลี้ยงมาสู่คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- หน้าที่ 73 – 
โครงการที่ 5 
ชื่อโครงการ  โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ บนท้องถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ ในเขตต าบลคูบัว 
ผู้ประสานงานโครงการ 
ชื่อ นามสกุล  
นายเกรียงศักดิ์  ครุฑไชยันต์  (เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย) 
โทรศัพท์ 
085-19695007 
รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ด้วยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี  มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน  ประชาชนส่วนใหญ่เดินทางกลับภูมิล าเนาและ
เดินทางท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ โดยทั่วไป ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่สูงกว่าช่วงวันหยุดปกติ 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนนปีใหม่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงจัดตั้งศูนย์อ านวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ าปี 2564 
และเพ่ือให้การด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ในพ้ืนที่ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัว บรรลุเป้าหมายและอ านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน จึงได้จัดท าโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  ระหว่างเดือน ธันวาคม 2563 ถึงเดือน มกราคม 2564 และเดือน เมษายน 2564 ขึ้น 
เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
เทศกาลปีใหม่ และวันสงกรานต์  7 วันอันตราย  จ านวน  2 ครั้ง 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  
เพ่ือเฝ้าระวังและป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาล 
ผลที่คาดว่าจะเกิด  
ประชาชนเดินทาง สัญจรในช่วงเทศกาล อย่างปลอดภัย 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
จ านวนครั้งต่อปีที่ มีการสนับสนุน การป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ 
ประชานในเขตต าบลคูบัว/ผู้สัญจรทางถนน ในช่วงระยะเวลา 7 วัน อันตราย   
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
วันที่เริ่มต้น  
27/12/2563 
วันที่สิ้นสุด 
30/04/2564 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
ด าเนินการตามโครงการ แล้วเสร็จเรียบร้อย/เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบการเบิกจ่าย 
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ 
- 
ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
ประชาชนที่ใช้ยวดยานพาหนะในพ้ืนที่มีความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลวันหยุดไม่มีผู้เสียชีวิต 
จากการเกิดอุบัติเหตุ 

 



- หน้าที่ 74 – 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
ประชาชนที่ใช้ยวดยานพาหนะในพ้ืนที่มีความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลวันหยุด บรรลุเป้าหมาย 
เป็นรูปธรรมไม่มีการสูญเสียชีวิต การบาดเจ็บที่เกิดจากอุบัติเหตุทางถนน 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย 
ประชาชนที่ใช้ยวดยานพาหนะในพ้ืนที่มีความปลอดภัยทางถนนในช่วงเทศกาลวันหยุด เห็นควรจัดโครงการนี้
ต่อไปเพ่ือเป็นการลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน 

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ  ด าเนินการเสร็จสิ้น 
สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ บรรลุเป้าหมายโครงการก่อให้เกิดคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
(ห่วงโซ่คุณค่าต้นทาง-กลางทาง) 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
โครงการต่อเนื่องเป็นไปตามความร่วมมือของหน่วยงานบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลส าคัญ 
วันหยุดติดต่อกันหลายวัน และเป็นการป้องกันปัญหาอ่ืนๆ เกี่ยวกับการเดินทางแก่ผู้ใช้ทาง การเฝ้าระวังความมั่นคง 
การรักษาความสงบเรียบร้อย การบริการประชาชน เห็นควรด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- หน้าที่ 75 – 
โครงการที่ 6 
ชื่อโครงการ  โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติก สาธารณะในบริเวณชุมชนหมู่บ้าน และสวนสาธารณะ 
ผู้ประสานงานโครงการ 
ชื่อ นามสกุล 
จ่าเอกสมชาย  แก้วมรกต  (เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน) 
โทรศัพท์ 
081-8589412 
รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีภารกิจหน้าที่รับผิดชอบงานงานจัดการขยะมูลฝอย จะต้องจัดการรวบรวม 
เก็บขนและน าไปก าจัดขยะมูลฝอยและงานอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย จึงมีความจ าเป็นต้องจัดหาถังขยะ
เพ่ือให้บริการประชาชนในเขตพ้ืนที่ได้มีถังขยะอย่างเพียงพอเพ่ือสร้างวินัยให้ชุมชนได้ทิ้งขยะได้ถูกท่ีถูกทาง 
บ้านเมืองสะอาด การบริหารจัดการขยะมูลฝอยสะดวกสบายขึ้น ส่งเสริมให้การท างานมีประสิทธิภาพและ 
ส าเร็จได้ทันตามก าหนด 
เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
แก้ปัญหาถังรองรับขยะมูลฝอยไม่เพียงพอและทดแทนถังขยะรองรับที่ช ารุด 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  
บริการประชาชนในพ้ืนที่ได้มีภาชนะไว้ส าหรับรองรับขยะมูลฝอยอย่างเพียงพอ 
ผลที่คาดว่าจะเกิด  
สามารถรองรับขยะเนื่องจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง บ้านเมืองสะอาด การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย
สะดวกสบายขึ้น ส่งเสริมให้การท างานมีประสิทธิภาพและส าเร็จได้ทันตามก าหนด 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
จ านวนถังขยะมีเพ่ิมข้ึน 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ 
ประชาชน/หมู่บ้าน/หน่วยงานราชการ ในต าบลคูบัว อย่างน้อย 200 คน 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
วันที่เริ่มต้น  
01/10/2563 
วันที่สิ้นสุด 
30/09/2564 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
ด าเนินการตามโครงการ แล้วเสร็จเรียบร้อย/เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบการเบิกจ่าย 
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ 
- 
ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
ประชาชนตระหนักเรื่องการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและบ้านเมืองน่าอยู่ แสดงถึงการ 
ที่มีถังขยะรองรับขยะตามจุดต่างๆเป็นไปอย่างเพียงพอเหมาะสมพบว่าประชาชนให้ความร่วมมือในการคัดแยก
ขยะเป็นอย่างดี 

 



- หน้าที่ 76 – 
 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
ประชาชนตระหนักเรื่องการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและบ้านเมืองน่าอยู่ ซึ่งมีจ านวน 
ถังขยะส าหรับให้บริการสาธารณะอย่างเพียงพอเป็นไปตามความจ าเป็นในเรื่องการให้บริการภาชนะรองรับขยะ
มูลฝอยให้เพียงพอเหมาะสมเพ่ือสร้างวินัยในการคัดแยกขยะจากแหล่งก าเนิดเพ่ือน าไปสู่การรักษาความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะในพ้ืนที่ 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย 
ประชาชนให้ความร่วมมือการรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและบ้านเมืองน่าอยู่ พบว่า  
การที่มีถังขยะเพียงพอเป็นไปตามความจ าเป็นในเรื่องการให้บริการภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้เพียงพอ
เหมาะสม เพ่ือสร้างวินัยในการคัดแยกขยะจากแหล่งก าเนิดเพ่ือน าไปสู่การรักษาความสะอาดและ 
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกสุขลักษณะในพื้นที่ 

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ  ด าเนินการเสร็จสิ้น 
สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ บรรลุเป้าหมาย โครงการก่อให้เกิดคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา(ห่วง
โซ่คุณค่าต้นทาง-กลางทาง) 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
ตามแนวทางปฏิบัติ/แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เห็นควรด าเนินการโครงการในปีงบประมาณต่อไป 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- หน้าที่ 77 – 
โครงการที่ 7 
ชื่อโครงการ โครงการจ้างเหมาบริการก าจัดขยะมูลฝอย 
ผู้ประสานงานโครงการ 
ชื่อ นามสกุล  
จ่าเอกสมชาย  แก้วมรกต  (เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน) 
โทรศัพท์ 
081-8589412 
รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวจะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการจ้างเหมาก าจัดขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนที่
ต าบลคูบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยจ้างบริษัทเอกชนก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในสถานที่ก าจัด
ขยะมูลฝอยของผู้รับจ้าง บ่อก าจัดขยะ เนื่องจากไม่มีสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่ จึงต้องจ้างเหมาให้เอกชน
ด าเนินการ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยที่เพ่ิมมากข้ึน และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน 
ของประชาชนในการจัดหาที่ทิ้งขยะ โดยไม่เป็นการกระทบ สิ่งแวดล้อมและสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่  
โดยเจ้าหน้าที่เก็บขนขยะขององค์การบริหารส่วนต าบลจัดเก็บขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นทั้งหมดในเขตต าบลคูบัว 
ตามจุดเก็บขยะที่องค์การบริหารส่วนต าบลก าหนด พื้นที่ 25 ตารางกิโลเมตรน าปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ 
ส่งให้ผู้รับจ้างท าลายเพื่อความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยตามหลักสุขาภิบาล 
เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
จ้างเหมาบริษัทเอกชนในการก าจัด ขยะมูลฝอยต่างๆบนที่ดินของผู้รับจ้าง ที่มีการก าจัดขยะอย่างถูกต้อง  
ตามหลักสุขาภิบาล 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  
เพ่ือรักษาความสะอาด ภายในต าบลเนื่องจากภายใน ต าบลไม่มีพ้ืนที่ที่สามารถเป็น ที่ก าจัดขยะมูลฝอยได้ 
ผลที่คาดว่าจะเกิด  
มีพ้ืนที่รองรับขยะ เพียงพอตลอดระยะ เวลาสัญญา 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
ร้อยละของความ ส าเร็จในการ ก าจัดขยะมูลฝอย ได้ตามแผนงาน 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ 
ผู้ช าระภาษีค่าธรรมเนียมขนขยะ จ านวน 1,805  ครัวเรือน /ประชาชนในต าบลคูบัว/แหล่งท่องเที่ยว/ 
วัด/หมู่บ้าน/ส่วนราชการ/ผู้ประกอบการใน 15 หมู่บ้าน ประมาณ 8,000 คน 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
วันที่เริ่มต้น  
01/10/2563 
วันที่สิ้นสุด 
30/09/2564 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
ด าเนินการตามโครงการ แล้วเสร็จเรียบร้อย/เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบการเบิกจ่าย 
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ 
- 
 

 



- หน้าที่ 78 – 
ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
การจัดเก็บและการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับบริการจากการให้บริการ 
อย่างทั่วถึงเป็นประจ าต่อเนื่อง ตามที่ อบต.ก าหนด แสดงถึงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการไม่มีสถานที่ทิ้ง  
ป้องกันปัญหาขยะสะสมในพ้ืนที่ ท าให้ในเขตพ้ืนที่ อบต.มีความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
การจัดเก็บและการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับบริการจากการให้บริการ
อย่างทั่วถึงเป็นประจ าต่อเนื่อง ตามที่ อบต.ก าหนด แสดงถึงการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการไม่มีสถานที่ทิ้ง 
ป้องกันปัญหาขยะสะสมในพ้ืนที่ ท าให้ในเขตพ้ืนที่ อบต.มีความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  
สอดคล้องกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย 
การจัดเก็บและการก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล มีประสิทธิภาพและประชาชนได้รับบริการจากการให้บริการ
อย่างทั่วถึงเป็นประจ าต่อเนื่อง ใน 15 หมู่บ้าน พบว่า เก็บรวบรวมไปก าจัดไม่มีขยะตกค้าง ปริมาณขยะสูงขึ้น 
การขนย้ายขยะไปยังสถานที่ก าจัดขยะเรียบร้อย ปลอดภัย เห็นควรด าเนินการต่อเนื่อง เพ่ือป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลภาวะจากขยะที่เกิดขึ้นแก่ท้องถิ่นต่อไป 

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ  ด าเนินการเสร็จสิ้น 
สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ บรรลุเป้าหมาย โครงการก่อให้เกิดคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนา (ห่วงโซ่คุณค่าต้นทาง-กลางทาง) 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
เนื่องจากต าบลคูบัวไม่มีสถานที่ก าจัดขยะในพ้ืนที่ จึงต้องว่าจ้างเหมาให้เอกชนด าเนินการในแต่ละ
ปีงบประมาณ 
เพ่ือด าเนินการต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- หน้าที่ 79 – 
โครงการที่ 8 
ชื่อโครงการ  โครงการขุดลอกคลองซอย (คลองไส้ไก่) ภายในต าบลคูบัว 
ผู้ประสานงานโครงการ 
ชื่อ นามสกุล  
นายชาญชัย ผาแสนเถิน (ผู้อ านวยการกองช่าง) 
โทรศัพท์ 
089-6406815 
รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล 
ปัจจุบันคลองไส้ไก่ภายในต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี มีสภาพช ารุดเสียหาย และบางคูคลอง 
ไม่สามารถกักเก็บน้ าเพ่ือท าการเกษตรได้ อีกท้ังยังตื้นเขินไม่สามารถระบายน้ าได้ทันปริมาณน้ าหลากที่เข้ามา 
ในพ้ืนที่ ซึ่งถ้าได้ปรับปรุงพัฒนาซ่อมแซมและหรือขุดลอกดาดคอนกรีต จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบายน้ าได้ดีขึ้น
ประชาชนได้ใช้น้ าเพ่ือท าการเกษตรได้มากข้ึน เห็นควรให้มีการด าเนินการโครงการขุดลอกคลองซอย (คลองไส้ไก่) 
ภายในต าบลคูบัว เพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎร/เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลคูบัว  
เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
คลองซอย (คลองไส้ไก่) ในต าบลคูบัว กรณีเป็นโครงการพัฒนาให้หมู่บ้านเสนอขอรับการแก้ไขสภาพปัญหา 
สอดคล้องกับความต้องการประชาชนในพื้นท่ี 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  
ได้ก าจัดสิ่งกีดขวางทางน้ า และขุดลอกคลองที่ตื้นเขิน ให้การระบายน้ าได้สะดวกประชาชนในพื้นท่ี 
ผลที่คาดว่าจะเกิด  
แหล่งน้ าธรรมชาติได้รับการดูแลรักษา และมีการใช้ประโยชน์มากขึ้น 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
จ านวนคลอง ซอย (คลองไส้ไก่) ที่ได้รับการ ขุดลอกเพ่ิมขึ้น 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ 
คลองไส้ไก่ จ านวน 1 สาย (หมู่ที่ 15) เกษตรกรท านา-ผู้ใช้น้ าคลอง ประมาณ 50 คน  
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
วันที่เริ่มต้น  
01/10/2563 
วันที่สิ้นสุด 
12/05/2564 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
ด าเนินการตามโครงการ แล้วเสร็จเรียบร้อย/เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบการเบิกจ่าย 
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ 
- 
ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
ประชาชนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าเต็มศักยภาพ 
เพ่ือการเพาะปลูกเกษตรกรรมท าให้เกษตรกรมีการผลิตพืชผลทางการเกษตรและคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนและ 
ส่งผลบวกด้านอ่ืน 

 



- หน้าที่ 80 – 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
ประชาชนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าเต็มศักยภาพเพ่ือ 
การเพาะปลูกเกษตรกรรม ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายวิธีการแก้ไขบรรเทาหรือขจัดปัญหาเรื่องน้ าและทรัพยากรอ่ืนๆ 
ที่เก่ียวข้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมท าให้เกษตรกรมีการผลิตพืชผลทางการเกษตรและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
และส่งผลบวกด้านอ่ืน 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย 
ประชาชนที่ประกอบอาชีพด้านการเกษตร กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า พบว่า 
การขุดลอกคลองซอย คลองไส้ไก่ มีความจ าเป็นต้องปรับปรุงฟื้นฟูพัฒนาใช้น้ าในการประกอบอาชีพ 
เห็นควรด าเนินการในพ้ืนที่บริเวณอ่ืนๆ เพื่อการปรับปรุงฟื้นฟูพัฒนาขุดลอกคลองซอย คลองไส้ไก่/คลองระบายน้ า 

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ  ด าเนินการเสร็จสิ้น 
สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ บรรลุเป้าหมาย โครงการก่อให้เกิดคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
(ห่วงโซ่คุณค่าต้นทาง-กลางทาง) 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ไม่มี 
ข้อเสนอแนะ 
คลองไส้ไก่ยังมีหลายพื้นที่ที่มีปัญหาต่อการส่งน้ า-การระบายน้ าเพื่อการเกษตร การด าเนินงานโครงการยังต้อง
ด าเนินการต่อไปในปีงบประมาณประจ าปีอันจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร/ประชาชนส่วนรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- หน้าที่ 81 – 
โครงการที่ 9 
ชื่อโครงการ โครงการก าจัดผักตบชวา และวัชพืชน้ าในคลองสาธารณะ ภายในต าบลคูบัว 
ผู้ประสานงานโครงการ 
ชื่อ นามสกุล   
นายเกรียงศักดิ์  ครุฑไชยันต์  (เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย) 
โทรศัพท์ 
085-19695007 
รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล 
เนื่องจากคูคลองระบายน้ าภายในต าบลคูบัว ราษฎรได้ใช้ประโยชน์ในการใช้น้ า อุปโภค-บริโภค และ 
ใช้ในการเกษตรกรรม ซึ่งสภาพคลองในปัจจุบันตื้นเขิน มีผักตบชวา/วัชพืชน้ าปกคลุมผิวน้ าหนาแน่นเป็น 
จ านวนมาก ท าให้น้ าไหลไม่สะดวกอีกท้ังไม่สะอาดและปริมาณน้ าไม่เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและ 
การเกษตรกรรม ท าให้ราษฎรได้รับปัญหาความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
ได้พิจารณาเห็นควรให้มีโครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชอ่ืนในแหล่งน้ าสาธารณะภายในต าบลคูบัว   
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับราษฎรภายในต าบลคูบัว 
เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงผลผลิต 
ก าจัดผักตบชวาและวัชพืชน้ า ในคลองสาธารณะต าบลคูบัว โดยใช้เครื่องจักร และในกรณีเป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ า 
ให้หมู่บ้านเสนอขอรับการแก้ไขสภาพปัญหาสอดคล้องกับความต้องการประชาชนในพ้ืนที่ 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  
เพ่ือก าจัดผักตบชวา/วัชพืชน้ าในคลองให้การระบายน้ าได้สะดวก เพื่อป้องกันการเกิดน้ าท่วม  
และปรับปรุงภูมิทัศน์ตลอด แนวคลองให้สะอาด 
ผลที่คาดว่าจะเกิด  
แหล่งน้ าสาธารณะ/คลองชลประทาน ได้รับการดูแลรักษา และมีการใช้ ประโยชน์มากขึ้น 
ดัชนีชี้วัดความส าเร็จ  
จ านวนคลองท่ีด าเนินการต่อเนื่องทุกปี 
กลุ่มเป้าหมาย/ผู้ได้รับประโยชน์ 
คลองระบายน้ า/คลองราชินี คลองส่งน้ าฯ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 9 หมู่ที่ 1/ เกษตรกร/ผู้ใช้น้ าคลองฯ/เกษตรกร/
ประชาชนในพื้นท่ีอย่างน้อย 100 คน 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
วันที่เริ่มต้น  
15/01/2564 
วันที่สิน้สุด 
14/03/2564 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
ด าเนินการตามโครงการ แล้วเสร็จเรียบร้อย/เบิกจ่ายงบประมาณตามระเบียบการเบิกจ่าย 
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามแผนการ 
- 
 
 

 



- หน้าที่ 82 – 
 
ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับความเชื่อมโยงกับแผนทั้งสามระดับ 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าเต็มศักยภาพและท าให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญของทรัพยากรน้ า
และคุณค่าของน้ าเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและส่งผลบวกด้านอ่ืนๆ 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแม่บทประเด็น 
ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ าเต็มศักยภาพ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายวิธีการแก้ไขบรรเทาหรือขจัดปัญหา
เรื่องน้ าและทรัพยากรอ่ืนๆที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมด้านการระบายน้ า ความสะอาดเรียบร้อยของ
คลอง และส่งผลบวกด้านอื่นๆ 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย 
ประชาชนในพื้นท่ีได้ใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ า พบว่า พื้นที่โครงการก าจัดผักตบชวามีความจ าเป็นต้องต้องปรับปรุง 
ฟ้ืนฟูพัฒนาในแหล่งน้ าต่างๆให้เหมาะสม เห็นควรด าเนินการในพื้นท่ีคลองสาธารณะบริเวณอ่ืนๆ  
เพ่ือไม่ให้เกิดความเสื่อมโทรม แก้ปัญหาน้ าท่วมในช่วงฝนตกชุก รับมือจากอุทกภัยน้ าท่วมได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น  

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ  ด าเนินการเสร็จสิ้น 
สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติบรรลุเป้าหมายโครงการก่อให้เกิดคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
(ห่วงโซ่คุณค่าต้นทาง-กลางทาง) 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
ชาวบ้านยังขาดความร่วมมือช่วยกันเอาผักตบชวาออก เพราะขาดการรวมตัว/รวมกลุ่ม หรือเพ่ือสร้างทัศนคติ
และจิตส านึกให้ประชาชน คนที่อยู่ใกล้แหล่งน้ ามีจิตส านึกรักและร่วมมือกันดูแลแหล่งน้ าเชิงรุก  
เชิงสร้างประโยชน์จากผักตบชวา 
ข้อเสนอแนะ 
คลองชลประทานยังมีหลายพ้ืนที่ที่ยังมีปัญหาวัชพืชน้ า ผักตบชวาขึ้นหนาแน่นการด าเนินงานโครงการยังต้อง
ด าเนินการต่อไปในปีงบประมาณอันจะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



- หน้าที่ 83 – 
โครงการที่ 10 
ชื่อโครงการ  โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง ต าบลคูบัว 
ผู้ประสานงานโครงการ 
ชื่อ นามสกุล  
นายศิณวงษ์  มาตกฤษ  (ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม) 
โทรศัพท ์
084-5695115 
รายละเอียดโครงการ/หลักการและเหตุผล 
กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีหน้าท่ีในด้านการบริหารจัดการในส่วนของการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม กิจกรรมนันทนาการ และกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ 
ซึ่งในวันขึ้น ๑๕ ค่ า เดือน ๑๒ ของทุกปี เป็นวันตรงกับเทศกาลลอยกระทง ซึ่งประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณี
ของไทยท่ีเกิดจากภูมิปัญญาไทยปฏิบัติสืบสานกันมายาวนานต้ังแต่สมัยสุโขทัยท่ีแสดงออกถึงความกตัญญู รู้คุณค่า
ของแม่น้ า ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพกสิกรรม ท าให้พืชเจริญงอกงามสมบรูณ์  
จึงมีการลอยกระทงไปตามกระแสน้ า เพื่อขอบคุณพระแมค่งคาหรือเทพเจ้าแห่งน้ าอีกทั้งเป็นการแสดงความคารวะ
ขออภัยท่ีได้ลงอาบ หรือปล่อยสิ่งปฏิกูลลงน้ า หลังจากลอยกระทงแล้วก็จะมีการละเล่นรื่นเริงสนุกสนาน อันเป็น
ธรรมเนียมในการสร้างความกลมเกลียวของคนในชุมชน ดังนั้น กองการศึกษาฯ องค์การบรหิารส่วนต าบลคูบัว  
จึงได้จัดโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงต าบลคูบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขึ้น เพื่อให้ประชาชน
และคนรุ่นหลังในเขตต าบลคูบัว ได้สืบทอดมรดกทางภูมิปัญญาไทย ประเพณีไทย และเป็นการสร้างกิจกรรม
กระตุ้นเตือนเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรทางน้ าและแหล่งน้ าสู่เยาวชนต่อไป 
เป้าหมาย 
เป้าหมายเชิงผลผลิต  
ประชาชนต าบลคูบัว และประชาชนท่ัวไป  เข้าร่วมงานประเพณี  จ านวน 300  คน 
เป้าหมายเชิงผลลัพธ์  
ได้ส่งเสริมและสืบสานอนุรักษ์ฟื้นฟู วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีลอยกระทงให้คงอยู่สืบไป อีกท้ังได้สร้าง
สายสัมพันธ์ของชุมชนให้พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง นักเรียน นักศึกษา ตลอดจนประชาชนในต าบลคูบัวมี
ความเข้มแข็งหล่อหลอมจิตใจของคนในชุมชนให้เป็นอันหน่ึงอันเดียวกันและเกิดความภาคภูมิใจในขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของไทย   
ผลที่คาดว่าจะเกิด  
สืบสานประเพณีไทยให้คงอยู่สืบไป 
ดัชนชีี้วัดความส าเร็จ  
จ านวนประชาชน ท่ีมาร่วมงานเพิ่มขึ้น 
กลุ่มเป้าหมาย/ผูไ้ด้รับประโยชน์ 
ประชาชนในต าบล/ส่วนราชการในต าบล เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 300 คน 
ระยะเวลาด าเนินโครงการ 
วันที่เริ่มต้น  
11/11/2563 
วันที่ส้ินสุด 
11/11/2563 
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนการข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.2564 
 

 



- หน้าที่ 84 – 
สาเหตุที่ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณไดต้ามแผนการ 
- 
ความก้าวหน้าของโครงการที่ด าเนินการกับความเชือ่มโยงกับแผนทั้งสามระดับ 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ 
ประชาชนมีส่วนร่วมต่อการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี แสดงถึงความเจริญงอกงามการด ารงทางศิลปะ วัฒนธรรม 
ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่น เอกลักษณ์ความเป็นชาติไทย 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนแมบ่ทประเด็น 
ประชาชนให้ความส าคัญต่อการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี ซึง่ได้มาร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี 
ให้มีความยั่งยืนให้ด ารงคงอยู่คู่ชุมชนเป็นเอกลักษณ์ เป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคม 
ผลการด าเนินงานต่อเป้าหมายของแผนย่อย 
ประชาชนให้ความส าคัญต่อการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณี พบว่า ได้มาร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้มีความ
ยั่งยืนให้ด ารงคงอยู่คู่ชุมชนเป็นเอกลักษณ์ เป็นประโยชน์โดยรวมแก่สังคม เห็นควรกิจกรรมต่อไป เพื่อเป็นการอนุรักษ์
ฟื้นฟูและสืบทอดวัฒนธรรมท่ีดีงามควรจะต้องสืบสานให้คนรุ่นหลังได้ร่วมกันปฏิบัติ และสืบสานรักษาต่อยอดต่อๆไป 

สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะของโครงการ  ด าเนินการเสร็จส้ิน 
สรุปผลการด าเนินงาน 
โครงการตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ บรรลุเป้าหมาย โครงการก่อให้เกิดคุณค่าเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 
(ห่วงโซ่คุณค่าต้นทาง) 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
เมื่อถึงช่วงเวลาที่จะต้องด าเนินการได้เกิดสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(Covid-19) มีผู้ติดเชื้อจังหวัดราชบุรีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้และ 
ได้ยกเลิกการจัดโครงการดังกล่าวในภายหลัง 
ข้อเสนอแนะ 
โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงเป็นโครงการท่ีจัดขึ้นเป็นประจ าทุกปีโดยมุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนักใน 
คุณค่าของประเพณีไทยและร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ควรด าเนินโครงการนี้อีกในปีงบประมาณต่อไป 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ผลสรุปตามหัวข้อการวิเคราะห์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ  ดังนี้ 
*****จากการประเมินโครงการเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆและวิเคราะห์เชิงปริมาณ พบว่า  
โครงการที่ด าเนินการเสร็จส้ิน คิดเป็นร้อยละ  33.33 ของแผนการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 2564 ทีต่ั้งไว้  
จ านวนเงินงบประมาณที่เบกิจ่าย ทั้งส้ิน     25,315,750.13    บาท  คิดเป็นร้อยละ    81.76    ของจ านวนเงิน
งบประมาณทีต่ั้งรายจ่ายตามข้อบัญญัติฯ  การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ พบว่า  
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งหมดปรากฏผลเป็นรูปธรรม สามารถวัดและประเมินผลได้  
โดยเป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) หลังโครงการแล้วเสร็จ สะท้อนถึงที่มา และความส าคัญ ความเป็นจริงจากที่ก าหนดไว้ 
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (2561-2565) และสอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (eMENSCR) 
แต่เนื่องด้วยสถานการณ์สถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา่ 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ปีน้ี   
และห้วงปีท่ีผ่านมา รัฐบาลมีการออกประกาศมาตรการต่างๆในพืน้ท่ีหลายจังหวัด รวมท้ังจังหวัดราชบุรีซึง่มมีาตรการเร่งด่วน 
เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดในพื้นที่ มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพรร่ะบาดในกลุ่มประชาชนตามกฎหมาย 
พระราชก าหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และพระราชบัญญัติโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสขุห้ามการเดินทาง
ตลอดจนสั่งปิดสถานท่ีเป็นการชัว่คราวห้ามจ าหน่ายอาหารหรอืเครื่องด่ืมท่ีนั่งทานในรา้น อนุญาตให้น ากลับบ้านเท่านั้น  
งดกิจกรรมการจัดประชมุ สัมมนา และจัดเลี้ยง ห้ามจัดกิจกรรมการรวมกลุม่เกิน 20 คน ฯลฯ ผลกระทบจากสถานการณ์
ดังกล่าวนั้น ท าให้การจัดท ากิจกรรมและการด าเนินงานโครงการหลายโครงการไม่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
ท าให้เป้าหมายและผลผลิตโครงการท่ีต้ังไว้ไม่ส าเร็จในการด าเนนิงานตามแผน ไม่บรรลุเปา้หมายตามที่ก าหนดไว ้
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
        1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
         ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564              
โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนการด าเนินการทั้งสิ้น  จ านวน    63     โครงการ  งบประมาณ   30,231,540  บาท            
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้       

   

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามแผนการด าเนินงาน 
ปีงบประมาณ 2564 

1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 3 300,000 
2. พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 31 26,704,800 
3. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 3 280,000 
4.พัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริม การลงทุน พาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว 

 
11 

 
1,885,000 

5.พัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 
9 

 
1,351,000 

6.พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 6 445,000 
รวม 63 30,965,000 

บัญชีครุภัณฑ์ 1 2,400,000 
 

            1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
        (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 
        ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นนั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย        
การจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 
ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการ         
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา
ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
หรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
   โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้ 
  แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  แบบที่ 3 /1 แบบติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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     (2)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ 
  การวัดผลเชิงคุณภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ใช้การส ารวจความพึงพอใจในการ
วัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึง
ผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ในภาพรวม 
  โดยเครื่องมือที่ที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 
  แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
  แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
        1.3  ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564                        
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม   21   โครงการ  จ านวนเงิน    25,315,750.13   บาท                           
มีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการ จ านวน     21     โครงการ รวมเบิกจ่ายงบประมาณ    25,315,750.13   บาท                                              
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน    
    สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

 
2 

 
295,960 

 
2 

 
295,960 

 

2. พัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 10 23,759,090 10 23,759,090 
3. พัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
    และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

1 24,280 1 24,280 

4.พัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการ 
   ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 

3 57,840 3 57,840 

5.พัฒนาด้านบริหารจัดการและการอนุรักษ์    
   ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

5 1,140,452.13 5 1,140,452.13 

6.พัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี 
  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
0 

 
38,128 

 
0 

 
38,128 

รวม 21 25,315,750.13 21 25,315,750.13 
บัญชีครุภัณฑ์ 1 2,400,000 1 0 

  โครงการที่ได้รับอนุมัติในการด าเนินงานส่วนใหญ่ในปีนี้โครงการ/กิจกรรม/ตามแผนงานไม่สามารถ
ด าเนินการให้เป็นไปตามระยะเวลาของแผนการด าเนินงานประจ าปีตามที่ได้มีการประกาศใช้ และหลายโครงการ
ขอยกเลิกด าเนินโครงการไมไ่ด้จัดโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระลอกใหม่ ในช่วงปีที่ผ่านมามีการออกประกาศมาตรการต่างๆ
ในพ้ืนที่หลายจังหวัดรวมทั้งจังหวัดราชบุรีซึ่งมีมาตรการเร่งด่วนเพื่อสกัดก้ันการแพร่ระบาดในพ้ืนที่ มาตรการการ
ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดในกลุ่มประชาชนตามกฎหมายพระราชก าหนดการบริหารราชการใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน และพระราชบัญญัติโรคติดต่อกระทรวงสาธารณสุข ห้ามการเดินทางตลอดจนสั่งปิด
สถานที่เป็นการชั่วคราวห้ามจ าหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่นั่งทานในร้าน อนุญาตให้น ากลับบ้านเท่านั้น  
งดกิจกรรมการจัดประชุม สัมมนา และจัดเลี้ยง ห้ามจัดกิจกรรมการรวมกลุ่มเกิน 20 คน ฯลฯ ผลกระทบจาก
สถานการณ์ดังกล่าวนั้นท าให้การจัดท ากิจกรรมและการด าเนินงานโครงการหลายโครงการไม่สามารถด าเนินการ
ไดต้ามเป้าหมายเลยท าให้เป้าหมายและผลผลิตโครงการที่ต้ังไว้ไม่ส าเร็จในการด าเนินงานตามแผน 
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   1.4  ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 
  ความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร แสดงให้เห็นผลท้ังรูปธรรม นามธรรม 
ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพื่ออธิบายท่ีด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้มีองค์ประกอบ ความสัมพันธ์ของ 
Demand/Supply โดยเมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้จัดท าโครงการท่ีเกี่ยวกับการจัดท าบริการสาธารณะ                        
การพัฒนาเศรษฐกิจ รายได้ และสังคม สิ่งแวดล้อมต่างๆ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply            
มาเป็นประเด็นในการวิเคราะห์เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นเพื่อสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม ประชาชนในท้องถิ่นว่าได้รับการพัฒนา หรือ การโน้มเอียงท่ีเพิ่มขึ้น 
หรือไปในทางลบ ความส าเร็จการพัฒนาโดยรวมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวได้
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ให้เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติ ยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดต้ังแต่มีการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เป็นต้นมาได้มีการจ ากัด
โครงการพัฒนาท่ีประชาคมแต่ละหมู่บ้านเสนอให้มีความเป็นไปได้เท่านั้นจึงจะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
โครงการท่ีจะบรรจุไว้เพียงเพื่อให้มีไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วจะไม่มีโอกาสท่ีจะน าไปปฏิบัติจะไม่ให้มี                  
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และในการด าเนินงานต่อไปนั้นจะต้องพยายามให้โครงการมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นและจะต้อง
จัดท าโครงการให้ตรงตามปฏิทินแผนการด าเนินงาน และความคาดหวังว่าสถานการณ์โควิด-19 จะคลี่คลายมากขึ้น     
การพัฒนาจะด าเนินการคู่ขนานไปกับการควบคุมการระบาดการปรับแผนการด าเนินงานในระยะข้างหน้าร่วมกัน
ก าหนดแนวทางพัฒนาด้านต่างๆท่ีจ าเป็นเริ่มสู่การปฏิบัติงานเพื่อให้โครงการบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ี   
ก าหนดไวเ้พื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainability)  

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 
           2.1 ผลสรุปภาพรวม 

จากข้อมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัวประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ท้ังด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวจึงได้ให้ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น            
การบริหารโครงการและงบประมาณ  ดังนี ้

(1)  การพัฒนาท้องถิ่น เป็นการพัฒนาพื้นท่ีและคนให้มีความพร้อมท่ีจะรองรับการ 
เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในทิศทางที่ต้องการร่วมกัน ความส าเร็จท้ังปวงต้องอาศัยพัฒนาการมาเป็นล าดับ  
ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลประโยชน์ร่วมกันของแต่ละฝ่าย แต่ละบุคคล จึงจ าเป็นต้องมีการ 
ประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประสานวิธีการหลายวิธีและหลายๆด้านเพื่อให้การด าเนินงานราบรื่น  
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ. 
  (2) โครงการท่ีวางแผนจะด าเนินการแต่ไม่ได้ด าเนินการตามท่ีก าหนดไว้ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ
แสดงเหตุผลความจ าเป็นหรือปัญหา อุปสรรคท่ีไม่สามารถด าเนินการได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการวางแผน
ด าเนินโครงการในครั้งต่อไป 
  (3) เพื่อให้มีความพร้อมส าหรบัการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ ในปีถัดไป และเพื่อเป็นการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ผู้บริหารท้องถิ่นควรเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดซื้อจัดจ้างด าเนินการให้ตรง
ตามปฏิทินแผนการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นๆ และไม่ควรให้โครงการไปด าเนินการในไตรมาสสุดท้ายของ
ปีงบประมาณซึ่งสะท้อนถึงความสามารถในการบริหารงบประมาณ  ส่วนโครงการท่ีจะด าเนินการในพื้นที่            
ควรมอบหมายให้กองช่างที่เป็นเจ้าของโครงการ ด าเนินการประสานงานกับประประชาชนในพื้นที่ และผู้น าชุมชน
ร่วมกันเพื่อให้เกิดความพร้อมในการจัดท าโครงการไม่ว่าจะเป็นด้านเอกสิทธิ์ท่ีดิน ต้นไม้หรือสิ่งก่อสร้างในบริเวณ
ใกล้เคยีง ท่ีเป็นอุปสรรคในการด าเนินการของโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะและการก่อสร้างจะได้ผลิต
เป็นไปตามเวลาท่ีสัญญาจ้างก าหนดไม่ท าให้งานก่อสร้างสะดุดล่าช้าจนไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันเวลาตามก าหนด 
  (4) โครงการ/กิจกรรมท่ีมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรเน้น
ประโยชน์ให้ชุมชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 



 

- หน้าท่ี 88 – 
   (5) โครงการท่ีเป็นการก่อสร้างในพื้นท่ีประจ าต าบลหรือหมู่บ้านท่ีจะต้องยื่นขออนุญาตก่อสร้าง
ส าหรับการด าเนินการก่อนการก่อสร้างขอให้หน่วยงานฝ่ายกองช่างได้ท าการจัดเตรียมเอกสารการขออนุญาตตาม
กฎหมายข้อก าหนดท่ีหน่วยงานนั้นๆก าหนดเสียก่อน ก่อนท่ีจะมีการด าเนินการใดๆ ได้แก่ พระราชบัญญัติการ
ชลประทานหลวงพ.ศ. 2485 พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๔๘๔ รวมท้ังการใช้ท่ีสาธารณประโยชน์ของ
แผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันเพื่อสาธารณะประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการเรียก
เงินคืนค่าก่อสร้างบนท่ีสาธารณสมบัติของแผ่นดินส าหรับพลเมืองใช้ร่วมกันโดยไม่ได้ขอความเห็นชอบจากผู้ว่า
ราชการจังหวัดและไม่ปฏิบัติตามประมวลกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องและระเบียบกระทรวงมหาดไทยท่ีก าหนดกรณีท่ี
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้ขอใช้ท่ีดังกล่าวเพื่อเข้าไปด าเนินงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายจึง
ควรเร่งรัดการส ารวจพื้นท่ีท่ีสาธารณะประจ าต าบลหรือหมู่บ้าน ลักษณะท่ีดินทางบก ทางน้ า และหากจะมีการใช้ท่ี
สาธารณะสมบัติของแผ่นดินไปด าเนินกิจกรรมใดๆขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว หรือก าลังจะด าเนินการ
หากยังไม่ได้ด าเนินการขออนุญาตใช้ควรด าเนินการขออนุญาตใช้ให้ถูกต้องตามกฎหรือระเบียบว่าด้วยการนั้นท่ี
กระทรวงมหาดไทยก าหนด 
   (6) ทุกแผนงาน/โครงการท่ีบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของ
ความพร้อมด้านพื้นท่ีก่อนทุกครั้ง ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ผลกระทบท้ังทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการ
เงินการคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
   (7) ผู้บริหาร อาจจัดท าข้อตกลง (MOU) กับคณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรชุมชนในระดับ
หมู่บ้าน หน่วยงานต่างๆ ในพื้นท่ีท่ีมีความพร้อมกับการให้บริการ และการบ ารุงรักษา  เช่น โรงเรียน วัด สถานท่ีท่ี
เป็นสาธารณะสมบัติของหมู่บ้าน ภายในต าบล เป็นต้น เนื่องจากว่า ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการไปแล้วอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งก่อสร้าง ช ารุดขาดการบ ารุงดูแลรักษา ดังนั้น  เพื่อเป็นการสร้างระบบท่ีดีในการดูแล โดยให้
ชุมชน หมู่บ้าน วัด โรงเรียน ในทุกพื้นท่ีได้มีส่วนร่วม อาจจัดท าเป็นข้อตกลงกันขึ้นมาซึ่งจะสามารถช่วยเหลืองาน         
ตรวจตราจัดรักษาสภาพทุกสิ่งซึ่งเป็นสาธารณะประโยชน์อันต้ังอยู่ในหมู่บ้าน ต าบล และแก้ไขปัญหาเบื้องต้นต่อไปได้  

  (8) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแผนงาน          
ให้เพียงพอต่อการด าเนินการ ไม่ควรปรับลดงบประมาณท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชนโดยหลักการ
พิจารณาควรพิจารณาว่า ด้านไหนควรต้องท าก่อน ท าหลังตามสถานการณ์ และความจ าเป็นเร่งด่วน  ผลลัพธ์
จ าเป็นต้องสอดคล้องกับงบประมาณ และความเป็นไปได้ของโครงการนั้นด้วย เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหา พร้อมทั้ง
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด 
   (9) ผู้บริหารท้องถิ่นควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงต้น
ปีงบประมาณมากกว่าการท า โครงการกิจกรรม เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนต าบลจะ
ไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการ
ด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   
      (10) ผู้บริหารท้องถิ่นควรน าประเด็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวในท้องถิ่น จัดท ายุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นการเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การท่องเท่ียวของจังหวัดราชบุรี 
      (11) ผู้บริหารท้องถิ่น ควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะในต าบล ให้เป็นวาระส าคัญ 
ของต าบลและก าหนดแนวทางในการปฏิบัติให้ชัดเจน 

(12) ผู้บริหารท้องถิ่นควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดระเบียบชุมชน/สังคมแลการรักษา 
ความสงบเรียบร้อย เช่น การติดต้ังกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน/ต าบล เพื่อเป็นการป้องกันเกี่ยวกับปัญหา 
ยาเสพติด ปัญหาอาชญากรรม และการเกิดอุบัติเหตุบนท่ีอาจจะเกิดขึ้นในหมู่บ้านหรือชุมชน 
       (13) ผู้บริหารท้องถิ่นควรส่งเสริมหาแนวทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลให้มากขึ้นและท่ัวถึง โดยเฉพาะเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อประชาชน การชี้แจงรายละเอียดและ
ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางสื่อสารเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ในขั้นตอนท้ังก่อนด าเนินโครงการ                
ระหว่างด าเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 





























































ครั้งที่ 1/2564
วันที่  23 ธันวาคม  2564 เวลา  10.00 น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 



ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563
(โอนตั้งจ่ายรายการใหม่และกันเงินงบประมาณ ปี พ.ศ.2563 ไว้เบิกเหลือมปี)
แผนการด าเนินงาน ปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
จ านวน 11 โครงการ
และเงินสะสม จ านวน 1 โครงการ
จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการจากครั้งก่อน



โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวคอนกรีต 
ภายในหมู่ท่ี 2 บริเวณบ้านทุ่งนา – บ้านนายมนตรี
งบประมาณต้ังไว้  178,000  บาท 
โครงการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  178,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กุมภาพันธ์ 2564 คงเหลือ  0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี 2563/กันเงินเบิกเหลื่อมปี)









โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 4 พร้อมฝาปิด คสล. หมู่ที่ 4 
จากริมคลอง ร.1 ข คูบัว  ไปทางศาลาอเนกประสงค์ในหมู่บ้าน
งบประมาณต้ังไว้ 255,000 บาท 
โครงการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 250,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ เมษายน  2564 คงเหลือ 5,000  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี 2563/กันเงินเบิกเหลื่อมปี)









โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประชาสัมพันธ์ พร้อมติดตั้งล าโพง 
หมู่ที่ 6 ต าบลคูบัว

งบประมาณต้ังไว้  165,000  บาท                 
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 131,000 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ พฤษภาคม  2564    คงเหลือ  3,000  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี 2563/กันเงินเบิกเหลื่อมปี)









โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า คสล. หมู่ที่ 8 (ซอยหนองผ้าขาว) ซอย 1 
จากต้นซอยไปทางท้ายซอย

งบประมาณต้ังไว้ 202,000 บาท 
โครงการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง   196,658.89 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ เมษายน  2564 คงเหลือ 5,341.11 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี 2563/กันเงินเบิกเหลื่อมปี)









โครงการปรับปรุงผิวจราจรโดยปแูอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวทางตลอดสาย 
จากร้านค้านางสาลี่  วิชัยเมือง  ไปทางซุ้มป้ายวัดบ้านโพธิ์ หมู่ที่ 11 ต าบลคูบัว
งบประมาณต้ังไว้ 180,000 บาท 
โครงการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง   180,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม  2564 คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี 2563/กันเงินเบิกเหลื่อมปี)









โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 
บริเวณบ้านนางลี ยิ่งงามแก้ว ถึงบ้าน นายมาโนช คชสถิต
งบประมาณต้ังไว้ 11,000 บาท 
โครงการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง   11,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ตุลาคม 2564 คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี 2563/กันเงินเบิกเหลื่อมปี)









โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บริเวณบ้านนางสุทิน  
ยิ่งงามแก้ว ถึงบ้านนางอรุณ  รักอก
งบประมาณต้ังไว้ 38,000 บาท 
โครงการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง   38,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มีนาคม 2564 คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี 2563/กันเงินเบิกเหลื่อมปี)









โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.ข้างบ้าน นางอรุณ  สีแดงเหลือง หมูท่ี่ 13 ต าบลคบัูว

งบประมาณต้ังไว้ 61,000 บาท 
โครงการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง   61,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มิถุนายน  2564 คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี 2563/กันเงินเบิกเหลื่อมปี)









โครงการวางท่อ คสล.พร้อมถมดินหลังท่อ บริเวณหน้าบ้านนายประเมิน อ่อนแก้ว 
หมู่ที่ 13 ต าบลคูบัว

งบประมาณต้ังไว้ 15,000 บาท 
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง   15,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ พฤษภาคม 2564 คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี 2563/กันเงินเบิกเหลื่อมปี)









โครงการวางทอ่ระบายน้ า คสล.ในหมู่บา้น 
หมู่ที่ 14 บริเวณบา้นนายสมคดิ  - ถนนเกษตร
งบประมาณต้ังไว้ 271,000 บาท 
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง   270,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มิถุนายน 2564 คงเหลือ 1,000  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี 2563/กันเงินเบิกเหลื่อมปี)









โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่อจากจุดสิ้นสุดเดิม บริเวณหน้าบ้าน 
นายอาชวิศร์ ถาวรสุข  ไปเชื่อมต่อกับถนน คสล. บริเวณข้างบ้าน
นางภิรมย์ เทียมเต็ง หมู่ที่ 15 ต าบลคูบัว
งบประมาณต้ังไว้ 149,000 บาท 
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง   149,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มีนาคม 2564 คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี 2563/กันเงินเบิกเหลื่อมปี)









โครงการเชื่อมระบบท่อเมนน้ าดีจากถังเชมเปญเดมิ 
เข้าสู่ถังเชมเปญใหม่ ให้กับระบบประปาของ อบต.คูบวั หมู่ที่ 12 ต าบลคบูวั

งบประมาณต้ังไว้ 495,000 บาท 
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง   494,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ พฤษภาคม 2564 คงเหลือ 1,000  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการใช้เงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564










