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รายงานติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา ประจําป  พ.ศ. 2558 

___________________________________________________________________________________ 

    
 
 

 
 
 

______________________________  

ของ 

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว 
อําเภอเมืองราชบุรี   จังหวัดราชบุรี 
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คํานํา 

 
      ดวยระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  

ขอ 30  (5) กําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เสนอผลการติดตามและประเมินผลตอสภาทองถ่ิน 
คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนทราบโดยท่ัวไป 
อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติใหเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทํา
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 30  (5)  องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  จึงไดจัดทํา
รายงานผลการดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ  การใชจาย  และผลการดําเนินงาน รวมท้ังการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2558  เพ่ือใหประชาชนไดมีสวนรวมในการตรวจสอบ 
และกํากับการบริหารจัดการองคการบริหารสวนตําบลคูบัว  

 โดย  ในการทําหนาท่ีของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  องคการบริหารสวนตําบลคูบัว    
ไดวางแผนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาํป  พ.ศ.2558  ใชวิธีติดตามในระบบสารสนเทศ 
เพื่อการวางแผนและประเมินผลขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (e-Plan) กําหนดแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) โดยพิจารณาความสอดคลองของโครงการ
กับนโยบายของรัฐบาลตามหนังสือสั่งการ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอําเภอ  และนโยบายของนายกองคการบริหาร
สวนตําบลคูบัว ท่ีไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลคูบัว  วิสัยทัศน  และยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงสามป 
(พ.ศ. 2558 – 2560 ) และการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป สําหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรตางๆ
เพ่ือจัดทําเปนรายงานการติดตามและประเมินผลภาพรวมของความสําเร็จ ในการดําเนินงานตามโครงการพัฒนาใน
ยุทธศาสตรตางๆ  ท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําป 2558  จึงเปนการสรุปนโยบาย ของนายกองคการบริหาร
สวนตําบลคูบัว  วิสัยทัศน  และยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงสามป  (พ.ศ. 2558 - 2560) และการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  เพ่ือใหเห็นภาพรวมของทิศทางการพัฒนาท่ีองคการ
บริหารสวนตําบลคูบัว ไดกําหนดไว และไดนํามาใชเปนกรอบในการติดตาม และประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือ
ทราบจากโครงการท่ีดําเนินการแลวเสร็จ   มีจํานวน   77   โครงการ   จากท้ังหมด  109  โครงการ   เพ่ือนําขอมูล
รายงานผลการติดตาม  ในรอบ  1  ปท่ีผานมา  เสนอใหผูบริหารทองถ่ิน และผูท่ีเก่ียวของ  โดยเฉพาะประชาชน
ไดรับทราบ 

     เหนือสิ่งอ่ืนใด ผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ในรายงานเลมนี้ จะเปนประโยชน
ตอหนวยงาน และประชาชนในตาํบลคูบัว  ในการรับทราบ ผลการติดตาม  ตามท่ีตกลงไวตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  
สําหรับผลสรุป  ขอเสนอแนะท่ีไดพบจากการติดตาม ในครั้งนี้  องคการบริหารสวนตําบลคูบัว ควรจะดําเนินการ 
แกไข  ปรับปรุง  เพ่ือใหการบริหารจัดการประจําปตอไปมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดียิ่งข้ึน  
 
     คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว 
            ตุลาคม  2558 
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สารบัญ 

รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําป   พ.ศ. 2558 
 
หนาปก           หนาท่ี   1 

คํานํา           หนาท่ี   2 

สารบัญ           หนาท่ี   3  

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป  2558    หนาท่ี   4 - 7 
-นโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลคูบัว 
-วิสัยทัศน    พันธกิจ    จุดมุงหมาย   ยุทธศาสตรการพัฒนา ของ อบต.คูบัว        

โครงการท่ีติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  หนาท่ี  8 - 16 
-ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี  ๑ – ๕         

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําป  2558     หนาท่ี  17 - 20 
-มิติท่ี ๑ – 3 

บทสรุปสงทาย ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.คูบัว     หนาท่ี  21 - 22 

ภาคผนวก 
     -คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต.คูบัว  หนาท่ี  23 - 25 
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    แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจําป พ.ศ. 2558 
                  องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  ไดกําหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
ตามแผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2558 - 2560)  โดยพิจารณาความสอดคลองของโครงการพัฒนา  กับ นโยบายของรัฐบาล  
นโยบายของนายกองคการบริหารสวนตําบลคูบัว ท่ีไดแถลงตอ สภาองคการบริหารสวนตําบลคูบัว  วิสัยทัศน  และ
ยุทธศาสตรการพัฒนาในชวงสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) และการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.  2558   
สําหรับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตรตางๆ เพ่ือจัดทําเปนรายงานการติดตามและประเมินผลความสําเร็จของ 
การดําเนินงานตามโครงการพัฒนาในแตละยุทธศาสตร  เพ่ือใหเห็นภาพรวมของความกาวหนาทางการพัฒนา 
ท่ี องคการบริหารสวนตําบลคูบัว ไดดําเนินงานไปแลวท้ังหมด  ในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2558  ดังนี้ 

นโยบายของ ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลคูบัว ท่ีไดแถลงไวตอ สภาองคการบริหารสวนตําบลคูบัว  
(คร้ังแรก)  ในที่ประชุมสภาสมัยสามัญ  สมัยที่ 2  คร้ังที่ ๑  ประจําป 2556  วนัที่  21  มิถุนายน  2556 

กําหนดนโยบายไว   5   ดาน   ดังนี ้
๑. นโยบายการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน  โดยมีโครงการ 

1.1  ขุดลอกคลองกําจัดวัชพืชในแหลงน้ํา  ปรับปรุงแหลงน้ําผิวดิน 
1.2  ปรับปรุงระบบการผลิตน้ําประปา ใหครอบคลุมและครบทุกหมูบาน และขยายเขตประปา   
       เทศบาลจากขนาด  6  นิ้ว  เปน  12  นิ้ว 
1.3  ปรับปรุงแหลงน้ําเพ่ือการเกษตร  ปรับปรุงคลองไสไก 
1.4  ปรับปรุงซอมแซมถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตในตําบล 

 2. นโยบายการพัฒนาดานการสงเสริมคุณภาพชีวิต  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 
  โดยมีแนวทางการพัฒนา 
 2.1  สงเสริมสนับสนุนทํานุบาํรุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณีในชุมชน  และจริยธรรม 
                โดยมีโครงการ 
 2.1.1 สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  เชน  การแหเทียนเขาพรรษา   เปนตน 
 2.1.2 สนับสนนุประเพณีทองถ่ิน  เชน  ประเพณีการลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต 
 2.1.3 สงเสริมใหความรูความเขาใจทางดานจริยธรรมแกเด็กและเยาวชน 
 2.1.4 สงเสริมใหความเขาใจการอนุรักษศิลปะ  วัฒนธรรมทองถ่ิน  การละเลนพ้ืนเมืองประจําถ่ิน 
 2.2 สงเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และปองกันรักษา ควบคุมโรคระบาด  โดยมีโครงการ 
 2.2.1 สงเสริมสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
 2.2.2 สนับสนุนการปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
 2.2.3 จัดหางวสัดุ  เครื่องมือ  เครื่องใช ฯลฯ  ในการบริการสาธารณสุข 
 2.2.4 จัดหาแพทยใหบริการประชาชนในตําบล 
 2.3 สนับสนุนและสงเสริมการกีฬาและนันทนาการ  โดยมีโครงการ  
 2.3.1 สงเสริมสนับสนุนการแขงขันกีฬาในทุกระดับ 
 2.3.2 จัดหาวัสดุ อุปกรณกีฬา หมูบาน 
 2.3.3 สงเสริมสนับสนุนการพัฒนาการกีฬาและการออกกําลังกาย การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
 2.4 การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมีโครงการ 
 2.4.1 การจัดตั้งหนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2.4.2 จัดหาวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช สําหรับงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 2.4.3 สงเสริมและสนับสนุนการปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 2.4.4 รณรงค ประชาสัมพันธ ใหความรูปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
 2.4.5 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรม กีฬาตานยาเสพติด 
 2.5 สงเสริมสวัสดิการและสงเคราะหประชาชน  โดยมีโครงการ 
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  2.5.1 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมผูสูงอายุ  ผูดอยโอกาสและผูพิการ ใหมีอาชีพทําเปนของตนเอง 
 2.6 สงเสริมและสนับสนุนสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคม 
  2.6.1 สงเสริมสนับสนุนสรางความเขมแข็งของกลุมสตรีแมบานตําบล 
  2.6.2 สงเสริมสนับสนนุกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของ อ.ส.ม. ตําบล 
 3. นโยบายการพัฒนาดานการศึกษา  แนวทางการพัฒนา  
  3.1 พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษา เพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและการเพ่ิมพูนความรู  โดยมีโครงการ 
   3.1.1 สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย 
   3.1.2 สงเสริมสนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
      3.1.3 สงเสริมสนับสนุนการเรียนภาษาตางประเทศรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
                          หรือ AEC ( Asean Economic Community) 
   3.1.4 สรางอาคารเพ่ือการศึกษาศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และปรับปรุงสถานท่ี 
 4. นโยบายการพัฒนาดานการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  แนวทางการพัฒนา 
  4.1 กําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  โดยมีโครงการ 
   4.1.1 จัดหาอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในการกําจัดขยะ 
   4.1.2 ดําเนินการจัดเก็บขยะในตําบล 
 5. นโยบายการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  แนวทางการพัฒนา 
  5.1 พัฒนาและสงเสริมอาชีพแกราษฎร  โดยมีโครงการ 
   5.1.1 สงเสริมผลิตภัณฑพ้ืนบานภูมิปญญาทองถ่ิน  สินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ 
   5.1.2 เพ่ิมพูนความรูทักษะในการสรางงานพัฒนาอาชีพ 
   5.1.3 สงเสริมพัฒนาอาชีพ ประชาชนในทุกภาคอาชีพ 

และ  มีนโยบายใหมเพ่ิมเติม  ท่ีไดเสนอ สภาองคการบริหารสวนตําบลคูบัว   ในการประชุม สภา อบต.  
        สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2   ครั้งท่ี 2   ประจําป  2556    เม่ือวันท่ี   28  มิถุนายน  2556    ดังนี ้
๑. นโยบายการพัฒนาดานการศึกษา  (การศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา)   

1.1 โครงการสงเสริมทักษะดานภาษาตางประเทศเพ่ือเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน 
1.2 โครงการแขงขันกีฬาโรงเรียนระดับประถม  หางไกลตานภัยยาเสพติด “คูบัวเกมส” 

     1.3 โครงการสนับสนุนเทคโนโลยีท่ีมีความทันสมัยเพ่ือใชในสื่อการเรียนการสอน 
     1.4 โครงการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
     1.5 โครงการสืบสานประเพณีทองถ่ิน 
     1.6 โครงการสืบสานประเพณีสําคัญของไทย เชน  วันสงกรานต  วันลอยกระทง 
     1.7 โครงการสงเสริมและทํานุบํารุงกิจกรรมทางศาสนา 

๒. นโยบายการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม  
(การจัดสวัสดิการ  การสรางชุมชนเขมแข็ง  และการสาธารณสุข)  
2.1 โครงการจัดสวัสดิการตางๆ เพ่ือดูแลผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส 
2.2 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพในการดําเนินงานใหกับชุมชนของกลุมสตรีอาสาพัฒนา 
      กลุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  (อ.ส.ม.) 

  2.3 โครงการสงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.) 
  2.4 โครงการ ๑ แพทย ๑  โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล 
  2.5 โครงการสนับสนุนสงเสรมิกลุมอาชีพตางๆ 
  2.6 โครงการเสริมกิจกรรมจิตอาสา 
  2.7 โครงการสงเสริมโครงการตามแนวพระราชดําริ (เศรษฐกิจพอเพียง) 
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 3. นโยบายดานโครงสรางพ้ืนฐาน  (สาธารณูปโภค) 
  3.1 โครงการเพ่ิมขนาดทอเมนประปาของเทศบาลจาก 6 นิ้วเปน  12  นิว้ 
  3.2 โครงการปรับปรุงระบบประปาใหไดมาตรฐาน 
  3.3 โครงการกอสรางปรับปรุง ซอมแซม บํารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
 4. นโยบายการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
  4.1 โครงการปรับปรุง รกัษาระบบคลองซอย   (คลองไสไก)   ใหสามารถใชงานไดดี  
  4.2 โครงการเก่ียวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดลอมและกําจัดขยะ 

วิสัยทัศนและจุดมุงหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 – 2560) 

วิสัยทัศนการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคูบัว. 
    “ยกระดับคุณภาพชีวิต  สรางเศรษฐกิจครัวเรือนใหม่ันคง  มุงสูตําบลนาอยู 

  เชิดชูวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน    เนนการศึกษากาวไกล  ใสใจสุขภาพและสิ่งแวดลอม 
                 นอมนําเศรษฐกิจพอเพียง    บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 

  พันธกิจการพัฒนา 
 1.  พัฒนาระบบโครงสรางพ้ืนฐาน  และสาธารณูปโภค  
 2.  สงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน และสังคมมีความสงบสุข 
 3.  สงเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
 4.  สงเสริมการทองเท่ียว และกีฬา 
 5.  สงเสริมการมีสวนรวมในการรักษาสิ่งแวดลอมภายในตําบล 
 6.  สงเสริมการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร 

จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 
1. ประชาชนมีความรูดานวิชาการในการประกอบอาชีพและเพ่ิมมูลคาสินคา 
2. เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผูดอยโอกาสไดรับการสงเคราะหและสงเสริมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 
3. การความรูและสรางความสัมพันธระหวางเด็กและเยาวชนใหรูถึงโทษภัยยาเสพติด 
4. การปองกันและควบคุมโรคระบาดตางๆท่ีเกิดข้ึนภายในตําบล 
5. ประชาชนมีความรักใครสามัคคีกัน มีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาทองถ่ินตนเอง  
6. พัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ เนนการประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจัก 
7. เด็กนักเรียนในพ้ืนท่ีไดรับการสงเสริม สนับสนุนดานการศึกษาท่ีเพียงพอ 
8. ผูบริหาร  สมาชิกสภาฯ และประชาชนมีความรูเขาใจในดานการเมือง การบริหาร และการปกครอง 
9. บุคลากรมีศักยภาพการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล ในการใหบริการประชาชน 

           10. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีความอุดมสมบูรณ ชุมชนสะอาดปราศจากขยะและมลพิษ 
           11. การคมนาคมขนสงมีความพรอมสามารถรองรับการคมนาคมขนสงท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 

       ระบบไฟฟา ประปา มีความเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว 
          ไดกําหนดยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรไว  5  ยุทธศาสตร  ดังนี้ 

  ยุทธศาสตรท่ี  1  การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค 
   แนวทางการพัฒนา 
   1.1 พัฒนาระบบการคมนาคม 
   1.2 พัฒนาระบบระบายน้ํา 
   1.3 พัฒนาระบบประปา 
   1.4 พัฒนาระบบไฟฟาสาธารณะ และไฟฟาสองสวาง 
   1.5 พัฒนาสิ่งกอสรางชุมชน 

ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
   แนวทางการพัฒนา 
   2.1 สงเสริมและสนับสนุนสวสัดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
   2.2 สงเสริมและสนับสนุนการสรางความเขมแข็งของชุมชน 
   2.3 สงเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข 
   2.4 สงเสริมการรักษาความสงบเรียบรอยภายใน และความปลอดภัยในชีวิตและ 
          ทรัพยสินของประชาชน 

  ยุทธศาสตรท่ี  3  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
   แนวทางการพัฒนา 
   3.1 สงเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ 
   3.2 สงเสริมกิจกรรมเพ่ือเด็กและเยาวชน 
   3.3 สงเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญญาทองถ่ิน 
   3.4 สงเสริมการกีฬา และนันทนาการ 

  ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   แนวทางการพัฒนา 
   4.1 การจัดการขยะมูลฝอยภายในตําบลคูบัว 
   4.2 การจัดการสิ่งแวดลอมและมลพิษตางๆ 
   4.3 การบํารุงรักษาแหลงน้ําภายในตําบลคูบัว 

  ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร 
   แนวทางการพัฒนา 
   5.1 สงเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ 
   5.2 สงเสริมการบริหารงานองคกรใหมีประสิทธิภาพ 
   5.3 สงเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองคกร 
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โครงการ  ท่ีติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.  2558 
โครงการตามแนวทางในการบริหารและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลคูบัว  

ตามแผนพัฒนาสามป ( ป พ.ศ. 2558 - 2560)  ไดแบงยุทธศาสตรการพัฒนาออกเปน  5  ดาน    

มีโครงการท่ีดําเนินการจริงท้ังหมด  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2558  ปรากฏตามยุทธศาสตร  ดังนี้ 

ยุทธศาสตรท่ี ๑  การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  

มีการวางแผนโครงการท้ังหมด  41  โครงการ  ท่ีทําได  ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2558   

จํานวน  9  โครงการ  ดังนี้       

อบต.คูบัว งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ 

1. โครงการกอสรางประตูทางเขาโรงผลิตน้ําประปา 25,000 24,874.77 124.23 

2. โครงการเปลี่ยนแผนมีเดีย 
     (แผนจับตะกอน)  ระบบถังกรองประปา 

415,000 411,000 4,000 

3. โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง  หมูท่ี 9 90,000 89,000 1,000 

4. โครงการติดตั้งไฟฟาสองสวาง  หมูท่ี 11 380,000 300,000 80,908.45 

5. โครงการติดตั้งโคมไฟเสาสูงพรอมโคมไฟ   HPS  
    หมูท่ี 8   

130,000 85,000 45,000 

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมูท่ี 10 145,000 138,000 7,000 

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 9 135,000 128,000 7,000 

8. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี 11 206,000 196,000 10,000 

9. โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะ    หมูท่ี 15  582,000 575,500 6,500 

มีโครงการในยุทธศาสตรท่ี  1  ท่ียังไมไดทํา  ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2558   
แตไดกันงบประมาณไวเบิกเหลื่อมป  เปนท่ีเรียบรอยแลว  อยูระหวางการดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ   

ภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  จํานวน  19  โครงการ  ดังนี ้

โครงการ งบประมาณ 

1. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)    หมูท่ี 2    จํานวน    2   สาย   
    -สายท่ี ๑  เริ่มตนถนนบานทุงนา จุดสิ้นสุดบริเวณบานนายสวาท ชมม่ิง  
    กวาง 3 เมตร  ยาว  90 เมตร 
    -สายท่ี 2 จุดเริ่มตนถนนบานนายดวงจุดสิ้นสุดบานนายวิบูลย  มณีจันทร 
    กวาง 3 เมตร  ยาว  30  เมตร 

247,000 

2.  กอสรางถนน คสล. เลียบคลองจากบริเวณสะพานศาลาอเนกประสงค    หมูท่ี 3  
     ไปทางทิศตะวันตก   กวาง 3 เมตร   ยาว  160  เมตร          จํานวน   1   สาย 

329,000 

3.  โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)    หมูท่ี 4   จํานวน   3  สาย 
    -สายท่ี 1 เริ่มตนถนนบานนายสํารวย  จุดสิ้นสุดบริเวณบานนางแกว  ศรีสงคราม   
    กวาง  3  เมตร   ยาว  104  เมตร 
    -สายท่ี 2  ตอจากของเดิมปงบประมาณ 2557    กวาง  3  เมตร  ยาว  54  เมตร 
    สายท่ี 3  ตอจากของเดิม  ซอย 2     กวาง  2.50  เมตร   ยาว  25  เมตร 

369,000 

 



หนา 9 จาก 25 
 
 

โครงการ งบประมาณ 

4. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนสายซอยปลาตะเพียน       หมูท่ี 9       
   จุดเริ่มตนปลาตะเพียนจุดสิ้นสุดบานนางสาคร   ปูแอสฟลทติกคอนกรีต  
    กวาง  4  เมตร   ยาว  200  เมตร 

353,000 

5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน    หมูท่ี 12     ถนนสายบานหัวนา 
    จุดเริ่มตนบานชางตอกจุดสิ้นสุดไปทางโรงผลิตน้ําประปาคูบัว  ปูแอสฟลทติกคอนกรีต    
    กวาง   5  เมตร   ยาว   120   เมตร 

280,000 

6. ปรับปรุงผิวจราจรถนน   หมูท่ี 13  ถนนสายบานนางบุญสม ถึงบริเวณบานนายสําเริง 
    ปูแอสฟลทติกคอนกรีต   กวาง  3  เมตร    ยาว   250  เมตร 

330,000 

7. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.)    หมูท่ี 15    จํานวน    2   สาย 
     -สายที่ 1 เริ่มตนบริเวณบานนายกานไปทางบานนายบุญสง กวาง 3  เมตร ยาว  80  เมตร 

     -สายท่ี 2 สายบาน นางกลม  เริ่มตนแยกจากถนนสาย 3339  ไปทางบานนางกลม     
      กวาง  3  เมตร ยาว  80  เมตร 

330,000 

8. โครงการกอสรางทอลอดเหลี่ยม (คสล.) พรอมประตูน้ํา  หมูท่ี 2 460,000 

9. โครงการกอสรางรางระบายน้ํารูปตัวย ูพรอมฝารางคอนกรีตเสริมเหล็ก    หมูท่ี 7 
    แยกจากถนนสาย  3339   เขาซอย 4  บานใหม  ยาว 150 เมตร 

365,000 

10. โครงการวางทอระบายน้ํา      หมูท่ี 10  สายบานนายสัมฤทธิ ์ 
      จุดเริ่มตนศาลาอเนกประสงค  หมูท่ี 10   จุดสิ้นสุด บริเวณบาน นายสุรัตน อบเชย   
      ยาว   228   เมตร 

350,000 

11. โครงการวางทอระบายน้ํา     หมูท่ี 11   สายบานนางประทุมพร  
      จุดเริ่มตนบานนางประทุมพรจุดสิ้นสุดริมถนนสายบานโพธิ ์ทาชาง  ยาว  39  เมตร 

80,000 

12. โครงการกอสรางรางระบายน้ํา     หมูท่ี 14  สายบานดอนซาด  จุดเริ่มตนบาน 
       นางประยูร  องคเชษฐ  จุดสิ้นสุดบาน นางแกว เทียมวิสัย   ยาว   100  เมตร 

245,000 

13. โครงการวางทอระบายน้ํา คสล.    หมูท่ี 15     จํานวน    2   จุด 
       ถนนสายหนามพุงดอบริเวณบานนางจาํเนียร สามบุญลือ และบานนายสมชาย  เทพวัง 

128,000 

14. โครงการเปล่ียนมิเตอรนํ้าประปาเมนหลักจากขนาด 6 น้ิว เปนขนาด 12 น้ิว  หมูท่ี 1 669,000 

15. โครงการกอสรางประตูก้ันน้ํา ค.ส.ล. สระเก็บน้ําผลิตน้ําประปา   หมูท่ี 12 184,000 

16  โครงการขยายเขตประปา  หมูท่ี 6     ยาว   1,700  เมตร 350,000 

17  โครงการขยายเขตประปา  หมูท่ี 8     ยาว   1,700  เมตร 350,000 

*18. โครงการตอเติมศาลาอเนกประสงค      หมูท่ี 5   
       ขนาดกวาง 4 เมตร   ยาว 6 เมตร  สูง 3  เมตร 

 
135,000 

**19. โครงการตอเติมศาลาอเนกประสงค     หมูท่ี  14  
      ขนาดกวาง  4   เมตร   ยาว   10.50  เมตร    สูง  3  เมตร  

 
245,000 

***หมายเหตุ     โครงการท่ี 18    ไดประกาศสอบราคาไปแลว จํานวน  2  ครั้ง ไมมีผูยื่นซองเสนอราคา 
       ประกาศครั้งท่ี 3 ไดผูรับจางเรียบรอยแลว 
                  โครงการท่ี 19    ไดผูรับจางและและกอหนี้ผูกพันงบประมาณรายจายโครงการเรียบรอยแลว 
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ยุทธศาสตรท่ี  2  การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

 มีการวางแผนโครงการท้ังหมด    34  โครงการ    ท่ีทําไดภายในปงบประมาณ พ.ศ.  2558   

 จํานวน     17     โครงการ   ดังนี้      

อบต. คูบัว งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ 

1. โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุในตําบลคูบัว 11,847,900 11,385,100 462,800 

2. โครงการสงเคราะหเบี้ยยังชีพผูพิการในตําบลคูบัว 2,299,200 2,170,300 128,900 

3. โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูติดเช้ือเอดสในตาํบลคูบัว 90,000 87,000 3,000 

4. โครงการสงเสริมและสนับสนุนใหผูพิการ 
    ไดมีสวนรวมในชุมชน 

100,000 21,300 78,700 

5. โครงการเสริมสรางความสุขกายสบายใจ 
    ใหแกผูสูงอายุตําบลคูบัว 

150,000 108,400 41,600 

6. โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ 
    ของชมรมผูสูงอายุ 

75,000 72,000 3,000 

7. โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 
    ของศูนยพัฒนาครอบครัวในชุมชน 

30,000 30,000 - 

8. โครงการสงเสรมิการพัฒนาศักยภาพในการดําเนินงาน 

     ของอาสาสมคัรสาธารณสุขประจําหมูบาน (อสม.) 
200,000 200,000 - 

9. โครงการสงเสริมการพัฒนาศักยภาพในการ   
     ดําเนินงานของกลุมสตรีและแมบานตําบลคูบัว 

350,000 349,950 50 

10. โครงการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ  
      และสรางรายไดเสริมใหกับประชาชน 

100,000 21,215 78,785 

11. โครงการฝกอบรม และศกึษาดูงานของผูนําชุมชน  
      คณะกรรมการหมูบาน เก่ียวกับการจัดทํา 
      แผนชุมชนใหมีประสิทธิภาพ 

180,000 128,437.50 51,562 .50 

12. โครงการปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 100,000 61,205.60 38,794.40 

13. โครงการสงเสริมระบบการแพทยฉุกเฉิน  
      ของ อบต.คูบัว 

300,000 286,110 13,890 

14. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในตําบลคบัูว 225,000 205,490 19,510 

15. โครงการ คลินิกใกลบานรักษาโรคเฉพาะทาง  
      (ผูปวยเรื้อรัง) 

80,000 24,000 56,000 

16. โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุบนทองถนน  
      ในชวงเทศกาลสําคัญในเขตตําบลคูบัว 

50,000 45,500 4,500 

17. โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับการปองกัน 
      การเกิดสาธารณภัยแกประชาชนในตําบลคูบัว 

10,000 4,750 5,250 
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มีโครงการในยุทธศาสตรท่ี  2   ท่ียังไมไดทํา ในปงบประมาณ  พ.ศ. 2558   

แตไดกันงบประมาณไวเบิกเหลื่อมป  เปนท่ีเรียบรอยแลว  อยูระหวางการดําเนินโครงการใหแลวเสร็จ   

ภายในปงบประมาณ  2559        จํานวน      1    โครงการ      ดังนี้ 

โครงการ งบประมาณแหลงท่ีมา 

1. กลองวงจรปด (cctv)   บริเวณ    หมูท่ี 1      จํานวน  4  จุด  
    ระยะทางรวม    1,000   เมตร 

450,000 
รายไดจัดเก็บเอง, เงินสะสม 

 
โครงการท่ีไมไดทํา ในยุทธศาสตรท่ี  2   ปงบประมาณ พ.ศ. 2558        
จํานวน       9     โครงการ            ดังนี ้

โครงการ งบประมาณแหลงท่ีมา เหตุผล 

1. โครงการสงเคราะหผูยากไร และผูดอยโอกาส 
     
 

30,000 
รายไดจัดเก็บเอง 

 

โครงการมีความซํ้าซอนกับ
หนวยงานอ่ืนดําเนินการ 
จึงไมไดดําเนินการ และเพ่ือมิใหเกิด
การสิ้นเปลืองงบประมาณ 

2. โครงการสงเสริมและสนับสนนุกิจกรรม 
   ของศูนยฟนฟูผูพิการ ตําบลคูบัว 

30,000 
รายไดจัดเก็บเอง 

 

รวมกับการจัดกิจกรรมในโครงการอื่น
ซ่ึงมีกิจกรรมและมีวัตถุประสงคของ
โครงการท่ีเชื่อมโยงกัน จึงไมไดใช
งบประมาณ   

3. โครงการสงเคราะหกายอุปกรณสําหรับคนพิการ 50,000 
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
จัดเก็บและจัดสรรให 

โครงการมีความซํ้าซอนกับ
หนวยงานอ่ืนดําเนินการ 
จึงไมไดดําเนินการ และเพ่ือมิใหเกิด
การสิ้นเปลืองงบประมาณ 

4. โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ 
    ของชมรมผูพิการ 

30,000 
รายไดจัดเก็บเอง 

 

รวมกับการจัดกิจกรรมในโครงการอื่น
ซ่ึงมีกิจกรรมและมีวัตถุประสงคของ
โครงการท่ีเชื่อมโยงกัน จึงไมไดใช
งบประมาณ   

5. โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของเด็ก 
    และเยาวชน 

30,000 
เงินอุดหนุนท่ัวไป 

เนื่องจากกลุมเปาหมายในโครงการ 
ไมชัดเจน และไมไดดําเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน
ท่ีจะดําเนินกิจกรรมโครงการ
สรางสรรคเปนประโยชนในตําบลได 

6. โครงการสงเสริมการเกษตรแบบพอเพียง  
   (ตามแนวทางพระราชดําริ เศรษฐกิจพอเพียง) 

50,000 
เงินอุดหนุนท่ัวไป 

เนื่องจากโครงการนี้มีความ
สอดคลองกับโครงการการจัดอบรม
สัมมนาและศึกษาดูงานของกลุมสตรี
แมบานท่ีไปศึกษาดูงานตาม
โครงการขับเคลื่อนหมูบานเศรษฐกิจ
พอเพียงตามแนวพระราชดําริ 
จึงไมไดดําเนินการ    เวนไวปนี้  
ยังคงดําเนินการตอไป 
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โครงการ งบประมาณแหลงท่ีมา เหตุผล 

7. โครงการปองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบา 100,000 
เงินอุดหนุนท่ัวไป 

เนื่องจากโครงการนี้มีความซํ้าซอน 
กับหนวยงานอ่ืนดําเนินการ และ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินไดแจง
หนังสือเวียนทวงติง เรื่องระเบียบ 
วิธีปฏิบัติ เพราะเปนโครงการท่ีอยู
นอกเหนือหนาท่ีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  จึงไมสามารถทําได  
และตองรอหนังสือสั่งการจาก 
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
วาจะดําเนินการเรื่องนี้ไดอีก หรือไม 

8. โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัครปองกัน 
    ฝายพลเรือน (อปพร.) ของตําบลคูบัว 

100,000 
เงินอุดหนุนท่ัวไป 

มีจํานวนกลุมเปาหมาย อปพร. (ชุดแรก) 

นอยท่ีไดสมัครใจเขารวมโครงการ 
จึงตองขยายโครงการสูกลุมเปาหมาย
ใหมๆ จําเปนตองฝกอบรมหลักสูตร
จัดตั้ง อปพร. (ชุดใหม)  และตองใช
งบประมาณเพิ่มข้ึน 

9. โครงการซักซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 40,000 
เงินอุดหนุนท่ัวไป 

มีจํานวนกลุมเปาหมาย อปพร. (ชุดแรก) 

นอยท่ีสมัครใจเขารวมโครงการ 
ประกอบกับระยะเวลาดําเนินการ
กระชั้นชิดในการปดงบการเงิน
ประจาํป  จึงไมไดดําเนินการ และ 
หากดําเนินการไปแลวอาจจะไมคุม
กับงบประมาณท่ีนําไปใช 

ยุทธศาสตรท่ี 3  การพัฒนาดานการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
มีการวางแผนโครงการท้ังหมด    31  โครงการ    ท่ีทําไดภายในปงบประมาณ พ.ศ.  2558   
จํานวน      28      โครงการ     ดังนี้   

อบต. คูบัว งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ 

1. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สาํหรับโรงเรียน 
      ในสังกัด สพฐ. และสําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

1,020,000 
โอนเพิ่ม  99,000   

รวม  1,119,000  บาท 

1,079,490.96 39,509.04 

2. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับโรงเรียน 
     ในสังกัด สพฐ. 

1,710,000 1,658,100 51,900 

3. โครงการจัดซ้ืออาหารกลางวันสําหรับ 
    ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

460,000 211,260 248,740 

4. โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกโรงเรียน 
    สําหรับเด็กกอนวัยเรียน 

50,000 33,000 17,000 
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อบต. คูบัว งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ 

5. โครงการสงเสริมกิจกรรมวันวิชาการ 
     ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตําบลคูบัว 

80,000 80,000 - 

6. โครงการสงเสริมทักษะอาชีพใหแกเด็กนักเรียน  
    ระดับมัธยมโรงเรียนแคทรายวิทยา 

40,000 40,000 - 

7. โครงการสงเสริมการเรียนรูและทักษะดาน  
    ภาษาตางประเทศใหแกเดก็ เยาวชน และประชาชน 

120,000 100,010 19,990 

8. โครงการสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของ 
    ศูนยการศึกษานอกโรงเรียนชุมชนตําบลคูบัว 

50,000 38844 11,156 

9. โครงการปรับปรุงตอเติมศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
    โรงเรียนวัดแคทราย 

99,500 98,000 1,500 

10. โครงการติดตั้งเครื่องปรับอากาศสําหรับ 
      ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนามพุงดอ 

88,000 88,000 - 

11. โครงการเขาคายลูกเสือ-เนตรนารี 50,000 47,570 2,430 

12. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก 60,000 43,279 16,721 

13. โครงการเขาคายพุทธบุตร 50,000 49,984 16 

14. โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม 50,000 49,840 160 

15. โครงการบวชศิลจาริณี ถวายเปนพระราชกุศล 
      แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และ 
      สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ 

60,000 60,000 - 

16. โครงการจัดงานประเพณีแหเทียนเขาพรรษา 
       ตําบลคูบัว 

40,000 20,030 19,970 

17. โครงการจัดการประกวดทอผาพ้ืนเมือง  
      (ผาซ่ินตีนจก) ไท-ยวนตาํบลคูบัว 

50,000 28,470 21,530 

18. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทงตําบลคูบัว 50,000 49,327 673 

19. โครงการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
      ของทองถ่ิน 

150,000 107,496.95 42,503.05 

20. โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม 
      ประเพณีไท-ยวน ตําบลคูบัว 

100,000 38,950 61,050 

21. โครงการสนับสนุนอําเภอเมืองราชบุรี "ทองเที่ยวราชบุรี  
      ของดี เมืองโอง" ประจําป 2558 

10,000 10,000 - 

22. โครงการจัดการแขงขันกีฬาโรงเรียนระดบัประถม  
      หางไกลตานภัยยาเสพติด "คูบัวเกมส" 

100,000 95,990 4,010 
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อบต. คูบัว งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ 

23. โครงการจัดการแขงขันกีฬาประเพณี  
      หางไกลตานภัยยาเสพติด 

120,000 61,660 58,340 

24. โครงการจัดการแขงขันฟุตบอลประเพณี 
     อําเภอเมืองราชบุรเีมืองราชบุรี "ราชบุรีคัพ  ครั้งท่ี  18" 

100,000 99,430 570 

25. โครงการจัดการแขงขันฟุตบอลประเพณี 
      อําเภอเมืองราชบุรี  (สงนักกีฬา) 

100,000 89,400 10,600 

26. โครงการสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน 
      ฟุตบอลอาวุโส 

30,000 30,000 - 

27. โครงการจัดซ้ืออุปกรณกีฬา 150,000 97,691 52,309 

28. โครงการจัดซ้ือเครื่องออกกําลังกาย 300,000 195,000 105,000 

 
โครงการท่ีไมไดทํา ในยุทธศาสตรท่ี  3   ปงบประมาณ พ.ศ. 2558        
จํานวน    1    โครงการ           ดังนี ้
 

โครงการ งบประมาณแหลงท่ีมา เหตุผล 

1.  โครงการจัดงานวันพอ และ วันแมแหงชาติ 
     ของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

15,000 
รายไดจัดเก็บเอง 

ในปนี้ มีกิจกรรมภายในสถานศึกษา 
รวมกับกิจกรรมของทางโรงเรียน 
ครอบคลุมในโครงการ  จึงไมไดใช
งบประมาณ 

 
 
 
ยุทธศาสตรท่ี  4  การพัฒนาดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

 มีการวางแผนโครงการท้ังหมด    7    โครงการ    ท่ีทําไดภายในปงบประมาณ พ.ศ.  2558   

                      จํานวน    2    โครงการ       ดังนี้   
    

อบต. คูบัว งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ 

1. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนภายในเขตตําบลคูบัว 
    ใหสวยงามนาอยู 

40,000 28,400 11,600 

2. โครงการขุดลอกคลองซอย  หมูท่ี 6  หมูท่ี  13    
    และหมูท่ี 15 

200,000 112,900 87,100 
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ยุทธศาสตรท่ี  5  การพัฒนาการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร 

 มีการวางแผนโครงการท้ังหมด    32    โครงการ    ท่ีทําไดภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2558   

                      จํานวน     21     โครงการ    ดังนี้       

อบต. คูบัว งบประมาณ เบิกจาย คงเหลือ 

1. โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรสําหรับสํานักงาน 15,000 15,000 - 

2. โครงการจัดซื้อเคร่ืองพิมพชนิดเลเซอร ชนิด LED ดํา 5,500 5,500 - 

3. โครงการจัดซื้อเคร่ืองโทรสาร   (Fax)  
     แบบใชกระดาษธรรมดา 

36,000 28,000 8,000 

4. โครงการจัดซื้อกลองวงจรปดภายในที่ทาํการ อบต. 25,000 24,900 100 

5. โครงการจัดซื้อจอภาพแบบ LCDหรือ LED 3,500 3,500 - 

6. โครงการจัดซื้อเคร่ืองปรับอากาศชนิดตูตัง้พื้น 
    สําหรับหองประชุมเอนกประสงค 

92,000 91,500 500 

7. โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงานประมวลผล 22,000 22,000 - 

8. โครงการจัดซื้อเคร่ืองสํารองไฟฟา 3,000 2,000 1,000 

9. โครงการจัดซื้อเครื่องถายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดํา) 50,000 49,000 1,000 

10. โครงการจัดซื้อกลองถายภาพนิ่งระบบดิจิตอล 6,000 6,000 - 

11. โครงการพัฒนาและปรับปรงุระบบเว็บไซตของ อบต. 70,000 19,500 50,500 

12. โครงการจัดอบรมใหความรูแกประชาชน 
      เก่ียวกับการชําระภาษ ี

40,000 22,060 17,940 

13. โครงการจัดทาํแผนที่ภาษ ี (จางเหมาลงโปรแกรม) 100,000 81,320 18,680 

14. โครงการสนับสนุนศูนยประสานงาน 
      การดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของ อปท.  
      อําเภอเมืองราชบุรี 

17,000 17,000 - 

15. โครงการสาํรวจความพึงพอใจของประชาชน 
      ในการดําเนินงานและการใหบริการของ อบต. คูบัว 

20,000 15,000 5,000 

16. โครงการจัดทาํแผนพัฒนาตําบล   (แผนสามป) 60,000 46,533 13,467 

17. โครงการกอสรางทางเชื่อมระหวาง 
     อาคารสํานักงาน อบต.คูบวั  หลังใหม  กับ  
     อาคารเอนกประสงค อบต.คูบวั  หลังเกา  

80,000 80,000 - 

18. โครงการติดตั้งปายประชาสัมพันธของ อบต.คูบัว 80,000 53,777 26,223 

19. โครงการจัดฝกอบรมและศึกษาดูงานของ 
      พนักงานสวนตําบล   ลูกจางประจาํ  และ 
      พนักงานจางของ  อบต.คูบัว 

100,000 89,550 10,450 

20. โครงการจัดอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน 
      ของคณะผูบริหาร  สมาชิกสภา อบต.   และ 
      เจาหนาที่ที่เก่ียวของ 

200,000 156,660 43,340 

21. โครงการจัดซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอรโนตบุค 
      สําหรับงานประมวลผล 

25,000 24,900 100 
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โครงการท่ีไมไดทํา  ในยุทธศาสตรท่ี  5   ปงบประมาณ พ.ศ. 2558        
จํานวน    2    โครงการ    ดังนี้ 

โครงการ งบประมาณแหลงที่มา เหตุผล 

1. โครงการจัดซื้อเลื่อยโซยนต 8,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

เนื่องจาก เลื่อยโซยนตทีต่ั้งไว  
ขนาด 1.2 แรงมา  มีขนาดเล็ก  
ไมสามารถใชงานตามความจริง 
ตองใชขนาดใหญ และการจัดซือ้เลื่อย
โซยนตตองยืน่ขอใบอนุญาต 
จากเจาพนักงานปาไม ทําใหตองเพิ่ม
งบประมาณจัดซื้อ 

2. โครงการสํารวจขอมูลความจาํเปนพืน้ฐานของ  
    ประชาชน เพื่อใชเปนขอมูลในการพัฒนาตาํบลคูบัว 
 

40,000 
เงินอุดหนุนทั่วไป 

โครงการมีความซ้ําซอนกับหนวยงาน
อ่ืนดําเนินการ และ สตง. ไดทักทวงวา 
การจัดเก็บขอมูล  จปฐ. นั้นไมใช 
ภารกิจของ อปท. จึงไมไดดาํเนนิการ  
และตองรอหนังสือสั่งการจาก 
 กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 
วาจะดาํเนินการเร่ืองนี้ไดอีกหรือไม 

ตารางแสดงผลการดําเนินงาน โครงการพัฒนา  ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2558 
 

 
ยุทธศาสตร 

ท่ี 

จํานวนแผนพัฒนาสามป 
(พ.ศ. 2558 - 2560) 

โครงการตาม 
แผนดําเนินการ

ประจําป
งบประมาณ 

พ.ศ. 2558 

โครงการ 
ตามขอบัญญัติ
งบประมาณ

รายจายประจําป 
พ.ศ. 2558 

 
โครงการ 
ทีป่ฏบิัต ิ
เสร็จแลว 

 
อยู

ระหวาง
ดําเนินการ 

 
โครงการ 
ที่ไมไดทํา  

เห็นชอบ 
โยกยาย 
ขามป 

เพิ่มเติม 
ครั้งที่  

๑ 

เพิ่มเติม 
ครั้งที่ 
 2 

1 29 2 9 1 21 28 9 19  - 
2 33 - 1 - 24 27 17 1 9 
3 31 - - - 29 29 28 -  1 
4 6 - ๑ - 3 2 2 -  - 
5 32 - -  - 17 23 21 -  2 

รวม
ทั้งสิ้น 

131 2 11  1 

94 109 77 20 12 145 

จากการติดตามผลการดําเนินงานโครงการตางๆ  ในงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2558    พบวา  
  ๑. มีการนําแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558 - 2560) ขององคการบริหารสวนตําบลคูบัวท่ีวางไว 

ท้ังหมด   145   โครงการ   ดําเนินการเรียบรอยแลว   77   โครงการ    อยูระหวางปฏิบัติอีก   20   โครงการ    
ไมไดดําเนินการ   12   โครงการ   คิดเปนรอยละ  53.10   ของแผนพัฒนาสามป  และคิดเปนรอยละ   70.60    
ของโครงการท้ังหมดท่ีดําเนินการตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 2558   นับวา การดําเนินการของ
องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  ผานเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการโครงการ  ตามงบประมาณรายจายประจาํป  
พ.ศ. 2558   คือ  ตองอยูในเกณฑไมต่ํากวารอยละ 50  จึงจะถือวาผานเกณฑ                 

  2. มีการใชจายเงินงบประมาณสําหรับดําเนินกิจกรรมตางๆ     ท้ังสิ้น   22,712,772.33  บาท                
คิดเปนรอยละ  76.52 ของปงบประมาณ พ.ศ. 2558 ยอดรวมท่ีตั้งจายโครงการ  ท้ังสิ้น   29,681,500 บาท    
มีเงินเหลือจากการทําโครงการ     จํานวน     2,228,826.67    บาท     เงินท่ีเหลือนี้จะตกเปนเงินสะสม 
ขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว เพ่ือการลงทุนใชจายในโครงการท่ีเปนประโยชนโดยตรงกับประชาชนตอไป 
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สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ป พ.ศ. 2558 
  ของ  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องคการบริหารสวนตําบลคูบัว อําเภอเมืองราชบรีุ   จังหวัดราชบุรี 

     โครงการท่ีนําเสนอท้ังหมดนี้  เปนโครงการท่ีไดดําเนินการตามภารกิจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
ดังนั้น  การประเมิน และติดตาม  จะเปนการประเมินความสําเร็จของโครงการในแงของการดําเนินการแลวเสร็จ 
ตามแผน  ดังรายงานขอมูลท่ีไดเสนอใหทราบขางตน  ในภาพรวมและผลสําเร็จของโครงการท้ังหมดท่ีไดจากการ
ตรวจสอบขอมูลจากเอกสารท่ีเก่ียวของ  ไดแก  แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2558 - 2560)  ขอมูลโครงการท่ี 
ลงนามในสัญญา  การเบิกจายเงินตามสัญญา   และการสอบถามขอมูลจาก ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล  หัวหนาสํานักปลัด   ผูอํานวยการกองคลัง    ผูอํานวยการกองชาง   
ผูอํานวยการกองการศึกษา   ตามขอตกลงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ป  2558   เพ่ือแสดงผลงาน 
ท่ีบรรลุวัตถุประสงค  ตรงตามเปาหมาย  และคุณภาพของงาน โครงการ  กิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 
ปรากฏมิติ ในภาพรวม     3       มิติ         ดังนี้ 

มิติท่ี  ๑     ดานผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนา  ขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว         พบวา  
1)   ในทางปฏิบัติ อบต. ให ความสําคัญกับ ยุทธศาสตรท่ี  3   ดานการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม 

และกีฬา  มีโครงการท่ีทําแลว    28    โครงการ   และดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  สาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ  มีโครงการท่ีทําแลวและท่ีกําลังทยอยทํารวม    28   โครงการ   และดานการบริหารงาน 
การปฏิบัติงานของบุคลากร  ท่ีทําแลวมี   21   โครงการ    และการพัฒนาดานคุณภาพชีวิตและสังคม   
มีโครงการท่ีทําแลวและกําลังทํา   18   โครงการ     ตามลําดับ  

2)   จํานวนโครงการท่ีปรากฏในแผนพัฒนา  3  ป   มีจํานวนมาก   แตสามารถนําไปดําเนินการ 
จริงไดนอย  ทําใหไมสามารถนําไปปฏิบัติ ไดหมดทุกโครงการ   จึงตองมีการนําโครงการท่ียังไมไดทํา กลับมาทบทวน 
เพ่ือบรรจุในแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคูบัว ในปตอไป 

3)   มีโครงการกอสรางบางโครงการ  กอสรางลาชากวากําหนด  แลวเสร็จไมเปนไปตามกําหนด 
ระยะเวลาของแผนจัดซ้ือจัดจาง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558  อีกท้ังยังมีโครงการท่ียังไมไดดําเนินการ 
ใหเสร็จสิ้นทันปงบประมาณ  สาเหตุจากการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล และการดําเนินงานในการจัดซ้ือจัดจาง
ของหนวยงาน   เชน  งบประมาณ ป 2557  ท่ีตกคางมาท้ังป  มาทําในป 2558   และงบประมาณป  2558  
ท่ีกันเงินเบิกเหลื่อมปไว ตองดําเนินการตอในป 2559   ซ่ึงตอนนี้กําลังทยอยดําเนินการท้ังหมด  จึงมีจํานวน
โครงการดาน สิ่งกอสรางมากข้ึน  อีกท้ังกองงาน ท่ีรับผิดชอบมีบุคลากรไมเพียงพอตอการควบคุมงานทําใหโครงการ 
ท่ีเหลือ ตองทยอยทําใหแลวเสร็จ     

ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 
1)  ในการติดตามประเมินผลโครงการ   มีโครงการจํานวนหนึ่งตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว  

โดยภาพรวม ไมไดไปดําเนินการใดๆ  จึงเสนอใหผูบริหารโครงการ  ควรตัดสินใจวา  โครงการเหลานั้น 
ควรจะดําเนินการตอ  หรือยกเลิก   เพราะยังคงคางอยูในบัญชี   

2)  องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  ควรประสานงานจัดหางบประมาณในการดําเนินการ 
 จากหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ใหมากข้ึนและตอเนื่อง  โดยรวมมือกับหนวยงานใดไดบาง เพ่ือใหโครงการ 
 นําไปปฏิบัติไดมากท่ีสุด 

3)  เพ่ือประสิทธิภาพในการจัดทําแผนพัฒนา  ในการจัดทําแผนพัฒนาสามป  ควรปรับลด 
โครงการใหนอยลง บรรจุโครงการเฉพาะท่ีจําเปน  และองคการบริหารสวนตําบล เห็นวาสามารถดําเนินการไดจริง 
จะสามารถทําใหแผนพัฒนามีความสมดุล   และสอดคลองกับดานงบประมาณท่ีคาดวาจะตั้งจายได   หรือไดรับจริง 
ในปงบประมาณนั้น   จะทําใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ป  เกิดประสิทธิภาพอยางแทจริง 
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มิติท่ี  2   ดานการบริหารจัดการและการใชงบประมาณ 
                    พบวา  มีความเชื่อถือไดในแงของความบริสุทธิ์  ดูจากมีการตั้งงบประมาณอยางสมดุล 
และใชจายงบประมาณตามโครงการอยางประหยัด และตรงตามวัตถุประสงค   ดังนี้ 

การจัดทํางบประมาณ 
องคการบริหารสวนตําบลคูบัว     อําเภอเมืองราชบุร ี    จังหวัดราชบุรี 
ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ.  2558   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ.  2541  และแกไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับท่ี  3  พ.ศ. 2543 
โดยไดรับความเห็นชอบจากสภาองคการบริหารสวนตําบลคูบัว   เม่ือวันท่ี   20  สิงหาคม  2557        
และไดรับอนุมัติจากนายอําเภอเมืองราชบุรี  เม่ือวันท่ี   23  กันยายน  2557    และประกาศใหประชาชนทราบ
เม่ือวันท่ี   24  กันยายน   2557   
  ในระหวางการใชงบประมาณรายจายประจําป   สวนงานภายใน  องคการบริหารสวนตําบลคูบัว    
ไดมีความจําเปน ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายท่ีไดรับการจัดสรรงบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2558  
ในงบรายจายเดียวกัน และตางงบรายจาย ภายใตแผนงานเดียวกัน  ตามระเบียบฯ    ประเภทเงินเดือนพนักงาน รายจาย
คาสาธารณูปโภค  คาใชสอย  เงินชวยเหลือคารักษาพยาบาล  ในกรณีมีความจําเปนตองขออนุมัติงบประมาณ
รายจายประจําป  2558  ตามระเบียบฯ  มีจํานวน   16   ครั้ง    ครั้งท่ี 1   เม่ือวันท่ี  17 พฤศจิกายน  2557    
ครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม 2558  ครั้งท่ี 3  เม่ือวันท่ี 24 มีนาคม  2558 ครั้งท่ี 4  เม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2558   
ครั้งท่ี 5 เม่ือวันท่ี 6 พฤษภาคม 2558  ครั้งท่ี 6  เม่ือวันท่ี 4  มิถุนายน  2558  ครั้งท่ี  7  เม่ือวันท่ี  10  
มิถุนายน  2558  ครั้งท่ี  8  เม่ือวันท่ี  30  มิถุนายน  2558  ครั้งท่ี  9  เม่ือวันท่ี 10  กรกฎาคม  2558   
ครั้งท่ี 10  เม่ือวันท่ี  22  กรกฎาคม  2558   ครั้งท่ี  11  เม่ือวันท่ี  6  สิงหาคม  2558   ครั้งท่ี 12  เม่ือวันท่ี 7 
สิงหาคม  2558   ครั้งท่ี  13  เม่ือวันท่ี  13  สิงหาคม  2558  ครั้งท่ี  14  เม่ือวันท่ี  31  สิงหาคม  2558  
ครั้งท่ี 15  เม่ือวันท่ี  7  กันยายน  2558   และครั้งท่ี  16  เม่ือวันท่ี  10  กันยายน  2558 
  และ ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลคูบัว   ไดขออนุมัติจายขาดเงินสะสม จากสภาองคการ
บริหารสวนตําบลคูบัว  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย การรับเงิน  การเบิกจายเงิน  การเก็บรักษาเงิน   
การตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี  2)  พ.ศ. 2548  ในการขอจายขาดเงินสะสมตาม ขอ  29   
จํานวน    1    ครั้ง    เม่ือวันท่ี   17   มิถุนายน  2558 
  สําหรับการดําเนินโครงการตามนโยบายของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดรับการจัดสรรเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ และ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงคท่ีรัฐบาลจัดสรรใหมาดําเนินการ ตามโครงการโดยไมตองตรา
ขอบัญญัติงบประมาณรายจายรองรับ    ไดแก   เงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนยพัฒนาเด็กเล็ก   เงินอุดหนุนปองกันแกไข
ปญหายาเสพติด   เงินอุดหนุนโครงการเสริมสรางสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ หรือทุพพลภาพ    
โครงการสรางหลักประกันดานรายไดใหแกผูสูงอายุ  เพ่ือนํางบประมาณมาใชในการดําเนินโครงการภายใต 
แผนพัฒนาสามป  (พ.ศ. 2558 – 2560)  

 โครงการในแผนพัฒนาสามป  ท่ีนําไปจัดทําขอบัญญัติประมาณรายจายประจําป  2558 (e-plan)   
มีจํานวนท้ังหมด  109  โครงการ    งบประมาณ     31,367,500    บาท        จําแนกตามยุทธศาสตร      ดังนี้ 

ยุทธศาสตร โครงการ อนุมัติงบประมาณ 

1. การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 28 8,631,000 

2. ดานคณุภาพชีวิตและสังคม 27 16,096,000 

3. ดานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 29 5,302,500 

4. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 2 240,000 

5. ดานการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกร 23 1,098,000 

รวม 109 31,367,500 
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การจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 2558 
องคการบริหารสวนตําบลคูบัว   อําเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี   ไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ    
พ.ศ.  2558    จํานวนทั้งสิ้น    34,677,500    บาท    โดยแยกเปนงบประมาณรายจายประเภทตาง ๆ    ดังนี ้
ตารางแสดงการจัดสรรงบประมาณรายจายแตละประเภทตามหมวดรายจายมวยจาย งบประ 

หมวดรายจาย 
งบประมาณ พ.ศ. 2558 

คงเหลือ ประมาณการ จายจริง 
1. งบกลาง 1,060,000 1,006,758.81 53,241.19 
2. งบบุคลากร  
(หมวดเงินเดือน  คาจางประจํา  และคาจางชั่วคราว) 

11,078,500 10,936,939.87 1,447,760.13 

3. งบดําเนนิการ 
(หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ,และหมวดคาสาธารณูปโภค) 

16,122,000 13,518,362.17 2,585,682.83 

4. งบลงทนุ  
(หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง) 

4,216,000 4,211,892.13 12,667.87 

5. งบรายจายอ่ืน  
(หมวดรายจายอื่น) 

- - - 

6. งบเงินอุดหนุน 
(หมวดเงินอุดหนุน) 

2,201,000 2,148,614.67 52,385.33 

 รวมทั้งสิ้น  34,677,500 31,822,567.65 2,8,54,932.35 

เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลให   ป  2558                           ดังนี้ 
1. เงินอุดหนุนการสรางหลักประกันรายไดแกผูสูงอายุ                          11,847,900     บาท 
2. เงินอุดหนุนสวัสดิการทางสังคมใหแกผูพิการ             2,299,200     บาท 
3. เงินอุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็ก                  1,195,365     บาท 
4. เงินอุดหนุนปองกันแกไขปญหายาเสพติด             70,000     บาท 
5. เงินอุดหนุนการดําเนินการจัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ              -              บาท 

 รวมท้ังสิ้น         15,412,465     บาท 

รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค                     14,794,736    บาท     
                    คงเหลือตกเปนเงินสะสม            617,729     บาท                       

มีการจายเงินสะสมเพ่ือดําเนินการตามอํานาจหนาท่ี       จํานวน  5,467,292.50    บาท 
 
ขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนตอการปฏิบัติงาน 

๑) เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมรองรับการใชจายงบประมาณ พ.ศ. 2559  ตั้งแตตน 
ปงบประมาณ และเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพการเบิกจาย  ผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลคูบัว ควรเรงรัดให
กองงานท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจางดําเนินการตามแผนงาน/โครงการ ของปงบประมาณ พ.ศ. 2559   
เพ่ือเปนมาตรการท่ีกําหนดระยะเวลาท่ีตองดําเนินโครงการ ไดทันทีสําหรับโครงการท่ีมีความพรอม  และ 
ใหกองงานชางท่ีเปนเจาของโครงการ  ดําเนินการดานการมีสวนรวมกับประชาชนในพ้ืนท่ีท่ีจะทําโครงการ  
เชน  งานจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน   การรื้อยายสาธารณูปโภค  หรือตนไมท่ีอาจเปนอุปสรรคตอการกอสราง  
โดยสามารถประสานการดําเนินงานลวงหนา กับหนวยงานภายนอก  กับผูนําชุมชน  หมูบาน  ตําบล 
เพ่ือใหการดําเนินการมีความพรอมในการใชพ้ืนท่ีกอสรางกอนท่ีจะดําเนินโครงการ 

  2)  เพ่ือประโยชนตอสาธารณะ  การดําเนินงานพัสดุ  ควรเรงรัดงานกอสรางใหเปนไป 
ตามเวลาท่ีสัญญาจางกําหนด   เพ่ือไมใหงานกอสรางลาชาจนไมสามารถสงมอบงานไดทันตามกําหนด  
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3)   เพ่ือใหการใชจายงบประมาณรายจายประจําป ทันภายในปงบประมาณ ขอเสนอแนะใหมี 
การประกาศหาผูรับจางโครงการกอสรางไวกอน โดยกําหนดเง่ือนไขไววา การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเม่ือ 
อบต. มีเงินงบประมาณหรือไดรับการจัดสรรงบประมาณแลวเทานั้น และหากไมมีเงินงบประมาณ อบต. ก็จะ
ยกเลิกการประกาศครั้งนี้  ซ่ึงหากไมแนใจวากําหนดเง่ือนไขดังกลาวทําไดหรือไม ใหทําหนังสือหารือไปยังทองถ่ินอําเภอ 
เพ่ือจะไดตอบขอหารือเปนลายลักษณอักษร 
             4) การปฏิบัติเก่ียวกับการติดตามประเมินผลโครงการ รอบปตอไป  ขอให อบต. มีการ
ประเมินความคุมคาของโครงการ หลังจากที่ทําโครงการไปแลว หมายถึง การติดตามผลลัพธที่เกิดขึ้นวา มี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล  เกิดผลประโยชนตอประชาชนมาก หรือนอยกวาคาใชจายท่ีเกิดข้ึนเพียงใด และ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนมีเทาใด  เพราะวา การเขาตรวจสอบการใชงบประมาณตอไปนี้  ทาง สตง. จะใชแนวทางการตรวจสอบ
ความคุมคา  ความสมประโยชน  และความประหยัด ภายหลังโครงการเสร็จสิ้นท้ังหมด 

       5) ผูบริหาร อาจจัดทําขอตกลง (MOU) กับ คณะกรรมการหมูบาน องคกรชมุชนในระดับ 
หมูบาน หนวยงานตางๆในพ้ืนท่ี ท่ีมีความพรอมกับการใหบริการและการบํารุงรักษา  เชน  โรงเรียน วัด สถานท่ี 
ท่ีเปนท่ีสาธารณะสมบัติของหมูบาน ภายในตําบล เปนตน เนื่องจากวา ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการไปแลวอาจจะมี
การเปลี่ยนแปลงสภาพสิ่งกอสรางชํารุดขาดการบํารุงดูแลรักษา ดังนั้นเพ่ือเปนการสรางระบบท่ีดีในการดูแลโดยให
ชุมชน หมูบาน วัด โรงเรียน  ในทุกพ้ืนท่ี ไดมีสวนรวม  อาจจัดทําเปนขอตกลงกันข้ึนมาซ่ึงจะสามารถชวยเหลือ
งานตรวจจัดรักษาสิ่ง ซ่ึงเปนสาธารณประโยชนอันตั้งอยูในหมูบาน ตําบล  และแกไขปญหาเบื้องตนตอไปได    

     6)  สภาองคการบริหารสวนตําบล ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแผนงาน ใหเพียงพอ 
ตอการดําเนินการ ไมควรปรับลดงบประมาณท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอประชาชน  โดยหลักการพิจารณาวา 
ดานไหนควรตองมากอน  หลังตามสถานการณ  และความจําเปนเปาหมาย   หรือผลท่ีจะไดรับจะตองสอดคลอง 
กับงบประมาณ  และความเปนไปได   เพ่ือใหมีงบประมาณเปนคาใชจายในโครงการท่ีตอบสนองความตองการ 
ของประชาชนอยางเพียงพอ 

มิติท่ี 3  ดานการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายท่ีแถลงไวตอสภาองคการบริหารสวนตําบลคูบัว 
     องคการบริหารสวนตําบลคูบัว  ไดปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีแหงพระราชบัญญัติสภาตําบล และ 

องคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537  แกไขเพ่ิมเติม  (ฉบับท่ี 5)  พ.ศ. 2546  และนโยบายของผูบริหาร 
ท่ีไดแถลงนโยบายดังกลาวตอท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลคูบัวเพ่ือใหทราบถึงเจตนารมณ  
ยุทธศาสตร  และนโยบาย ท่ีมุงม่ันท่ีจะสรางเสถียรภาพ และความม่ันคงกาวหนาในการพัฒนาทองถ่ิน ตําบลคูบัว   
เพ่ือประโยชนสุขของประชาชนชาวตําบลคูบัว ผูบริหารไดวางแนวนโยบายท่ีจะดําเนินการภายใต  “คุณธรรมนําบริหาร”   
สรางศรัทธาใหกับเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงาน  และประชาชน ทําใหเห็นถึงความจริงใจ  จริงจัง   ท่ีจะแกปญหาตางๆ   
ในตําบลดวยความโปรงใส สรางความมีสวนรวมในการทํางาน ใหการบริหารจัดการ และการดําเนินกิจการตางๆ  
โดยยึดแนวทางในระบอบประชาธิปไตย ซ่ึงจากการติดตาม  ประจาํป   พ.ศ. 2558 พบวา มีการดําเนินการตาม
นโยบายรัฐบาลท่ีสําคัญ เชน สามารถแกไขปญหาความเดือดรอนในดานโครงสรางพ้ืนฐาน และสาธารณูปโภค   
สาธารณูปการตางๆ เชน เสนทางคมนาคม  ระบบระบายน้ํา  คลองซอย ไฟฟาสาธารณะ และระบบประปาใน
ตําบลคูบัว ไดเนนโครงการใหประชาชนเขาถึงน้ําประปาท่ีมีคุณภาพดี มีการสงเสริมอาชีพผลิตภัณฑกลุม OTOP  
การสงเสริมการทองเท่ียวในทองถ่ิน ไท - ยวน วัดโบราณสถาน  การจัดกิจกรรมประเพณี การสงเสริมการศึกษา  
การกีฬา การกําจัดขยะมูลฝอย การปองกันและบรรเทาความเดือดรอนของประชาชน การสงเสริมพัฒนาความรู
ใหแกบุคลากรพนักงานทองถ่ิน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล  ผูนําชุมชน  ผูนําสตรี  การใหความรูเพ่ือ
การพัฒนาครอบครัวแกประชาชนในพ้ืนท่ี การสงเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนชรา คนพิการ และ
ผูดอยโอกาส การสงเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน การสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนระดับหมูบาน ระดับตําบล การจัดทําแผนพัฒนาตําบล  การสนับสนุนกิจกรรม 
bike for MOM ปนเพ่ือแมจังหวัดราชบุรี การใหความสนับสนุนการดําเนินการตามมาตรการสงเสริมความเปนอยู
ระดับตําบล (นโยบายตําบลละ  5  ลานบาท)  ดานการออกแบบงานสิ่งกอสรางเพ่ือความคลองตัวในการดําเนินงานท่ี
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ตองบูรณาการการดําเนินงาน ท้ังหมด 15 หมูบาน  รวบรวมโครงการของหมูบาน เสนอใหอําเภอเมืองราชบุรี 
ดําเนินการใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเขาถึงระบบสารสนเทศมีการจัดตั้งเว็บไซด
ขององคการบริหารสวนตําบลคูบัวเพ่ือบริการขาวสารใหกับประชาชนท่ัวไปไดรับทราบผานทาง http://www.kubua.go.th   
และมีกลองจดหมายไปรษณียอิเล็กทรอนิกสรับเรื่องราวรองทุกขรองเรียน ผานชองทาง E-mail : kubua@kubua.go.th  
มีเฟสบุค www.facebook.com/kubua.go.th บริการบนอินเทอรเน็ตท่ีจะทําใหผูใชสามารถติดตอสื่อสารและ 
รวมทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งหรือหลายๆ กิจกรรมกับทาง อบต. ได และมีสายดวนนายกองคการบริหารสวน
ตําบลคูบัว  โทรศัพทหมายเลข 0-8630-6832-0 ซ่ึงกระบวนงานท้ังหมดนี้มีการปฏิบัติงานบริการประชานตาม
พระราชบัญญัติการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพ่ืออํานวยความสะดวก
แกประชาชนลดตนทุนของประชาชน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร สรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  
ลดการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ี  เปดเผยข้ันตอน  ระยะเวลาใหประชาชนทราบ   

บทสรุปสงทายสําหรับผูบริหาร 
    โดยสรุปทั้งหมด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ที่ไดนําเสนอมานั้น ใหเห็นถึงการ

ปฏิบัติงานซ่ึงเปนประโยชนสําหรับการดําเนินการ เนนที่ประสิทธิผลทางการบริหาร และเก่ียวของกับการพัฒนาแกไข
ปญหาในพื้นที่  โดยใชโครงการที่เปนประโยชนตอการบริหาร และจัดการเชิงยุทธศาสตร   ซึ่งทุกโครงการมีกลวิธีในการ
ปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จไดดี    โครงการทุกโครงการไดรับความเห็นชอบ  ไดรับอนุมัติงบประมาณ  ผูบริหารได
ดําเนินการบริหาร  และพนักงานเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโครงการ ไดดําเนินการตั้งแตตนปงบประมาณจนแลวเสร็จ ผลของ
ความสําเร็จที่นําเสนอไวเลมนี้ เชื่อวาจะเปนการผลักดันใหผูบริหารมีแนวทางในการพัฒนาเตรียมการจัดการโครงการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ไปสูความสําเร็จ  ทั้งจํานวนโครงการ  งบประมาณ  และคุณภาพของโครงการโดยยึด
ประชาชนเปนศูนยกลางการพัฒนา ใหมุงเนนบริการเชิงรุกที่มีปฏิสัมพันธโดยตรงกับประชาชน  รวมทั้ง ใหพัฒนาระบบการ
จัดการขอรองเรียนและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนอยางจริงจัง   เชื่อวา ประชาชนจะมีความพึงพอใจตอ
คุณภาพการใหบริการ และ องคการบริหารสวนตําบลคูบัว จะนําไปสูความเปนเลิศเปนระบบบริหารคุณภาพแบบองครวมที่ดี   
(TQA : Organizational Excellence Model) 

คุณภาพการใหบริการ  ประจาํป พ.ศ. 2558   โดยวัดจากความพึงพอใจของผูรับบริการที่มีตอคุณภาพการใหบริการ   
ของ   องคการบริหารสวนตําบลคูบัว   อําเภอเมืองราชบุรี   จงัหวัดราชบุรี   
    แสดงถึงผลการปฏิบัติงานเพื่อนํากลับมาทบทวนวิธีปฏิบัติงานและนาํไปสูการพัฒนากระบวนงานดานตางๆ  
เพื่อยกระดับการใหบริการประชาชน วิจัยโดย สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง ราชบุรี   
ดําเนินการสํารวจ  ภายในเดือน  กันยายน  2558   โดยเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางประชาชนในตาํบลคูบัว 
จํานวน  15  หมูบาน   ประเมนิผลงาน   4   งาน   ดังนี ้

๑.  งานดานกองชาง  (เร่ืองการขออนุญาตกอสราง)    ใชกลุมตัวอยาง   196  คน      ผลการศึกษา  
พบวา   คุณภาพการใหบริการในภาพรวม  ผูรับบริการมีคาเฉลีย่ความพึงพอใจเทากับ  4.62   จากคะแนน  5.00   
คิดเปนรอยละ  92.40  ซึ่งเปนความพึงพอใจในระดบัมากทีส่ดุ  โดยในดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  
ไดคาเฉลี่ยรอยละ 92.20  ดานชองทางการใหบริการ ไดคาเฉลี่ย 93.20 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  ไดคาเฉลี่ย 93.20  
และดานสิ่งอํานวยความสะดวก   ไดคาเฉลี่ย 92.00  

2. งานดานจัดเก็บรายไดและภาษ ี   ใชกลุมตัวอยาง   208   คน       ผลการศึกษา  
พบวา   คุณภาพการใหบริการในภาพรวม  ผูรับบริการมีคาเฉลีย่ความพึงพอใจเทากับ  4.64   จากคะแนน  5.00   
คิดเปนรอยละ  92.80  ซึ่งเปนความพึงพอใจในระดบัมากทีส่ดุ  โดยในดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  
และ ดานชองทางการใหบริการ ไดคาเฉลี่ย 92.80 เทากัน  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  ไดคาเฉลี่ย 93.00   
และดานสิ่งอํานวยความสะดวก   ไดคาเฉลี่ย 92.60 

3. งานดานพฒันาชุมชนและสวสัดิการสังคม    ใชกลุมตัวอยาง   234  คน       ผลการศึกษา  
พบวา   คุณภาพการใหบริการในภาพรวม  ผูรับบริการมีคาเฉลีย่ความพึงพอใจเทากับ  4.67   จากคะแนน  5.00   
คิดเปนรอยละ  93.40  ซึ่งเปนความพึงพอใจในระดบัมากทีส่ดุ  โดยในดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  
และดานชองทางการใหบริการ  ไดคาเฉลี่ย 93.60  เทากัน  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ  ไดคาเฉลี่ย 94.00   
และดานสิ่งอํานวยความสะดวก   ไดคาเฉลี่ย 93.00 

http://www.kubua.go.th/
mailto:kubua@kubua.go.th%20%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5
mailto:kubua@kubua.go.th%20%20%E0%B8%A1%E0%B8%B5
http://www.facebook.com/kubua.go.th
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4. งานดานสาธารณสุขและสิง่แวดลอม ใชกลุมตัวอยาง   217   คน        ผลการศึกษา  
พบวา   คุณภาพการใหบริการในภาพรวม  ผูรับบริการมีคาเฉลีย่ความพึงพอใจเทากับ  4.66  จากคะแนน  5.00   
คิดเปนรอยละ  93.20  ซึ่งเปนความพึงพอใจในระดบัมากทีส่ดุ โดยในดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ  
ไดคาเฉลี่ยรอยละ 93.40  ดานชองทางการใหบริการ ไดคาเฉลี่ย 93.00 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ไดคาเฉลี่ย 93.20  
และดานสิ่งอํานวยความสะดวก   ไดคาเฉลี่ย 93.40 

สรุปคุณภาพการใหบริการในภาพรวม  ท้ัง   4  งาน   พบวา   ผูรับบริการมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ 
เทากับ  4.65   จากคะแนน  5.00   คิดเปนรอยละ  93.00   ซึ่งเปนความพงึพอใจในระดบั  มากที่สุด 
โดยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจ ในแตละดาน    ดังนี้   

 ๑.  ดานกระบวนการข้ันตอนการใหบริการ        ในระดับ   4.65   คิดเปนรอยละ  93.00  
 2.  ดานชองทางการใหบริการ      ในระดับ 4.65    คิดเปนรอยละ  93.00  
 3.  ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ      ในระดับ  4.67   คิดเปนรอยละ  94.40   
 4.  ดานสิ่งอํานวยความสะดวก      ในระดับ  4.65   คิดเปนรอยละ  93.00 

ขอเสนอแนะในการนําผลการการศึกษาประจําป พ.ศ. 2558  ไปใช 
๑. ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว  ควรใชผลการศึกษาในคร้ังนี้เทียบเคียงกับแนวทางการ 

บริหารจัดการที่ดี  (good local govermance)  และปรับปรุงคุณภาพการใหบริการเพื่อการบริการสาธารณะ 
ใหเปนไปตามมาตรฐานที่ประชาชนมุงหวัง และคุมครองประโยชนประชาชนในทองถ่ิน 

๒. ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว  ควรกําหนดระบบการกํากับดูแลภายในใหเหมาะสม  
และทนักับการขยายตัวของภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีความรับผิดชอบกวางขวางตามที่มีกําหนด 
ไวในรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้เพื่อเปนการปองกันการดําเนนิการทีผ่ิดพลาด เสียหาย ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ และ 
สรางความเขมแข็งในการปฏิบัติงานใหเพิ่มข้ึน 

๓. ผูบริหารและผูเก่ียวของทุกฝาย  ควรดําเนินการกําหนดมาตรฐานดานคุณภาพการใหบริการ  
กําหนดใหมีฝายบุคลากรและบทบาทหนาที่เฉพาะในการติดตาม กํากับดูแลการบริหารงานและคุณภาพ 
ของการใหบริการสาธารณะของทองถ่ิน 

๔. ผูบริหารและผูที่เก่ียวของทุกฝาย  ควรดําเนินการเผยแพรขาวสารและใหความรูแกประชาชนเก่ียวกับ 
การมีสวนรวมในการควบคุม ตรวจสอบการบริหารกิจการสาธารณะของทองถ่ิน  รวมทั้งกําหนดแนวทางดังกลาว 
อยางเปนรูปธรรม เพื่อใหการบริหารและการใหบริการดําเนินไปดวยความเรียบรอยและเปนประโยชนตอประชาชน 
ในทองถ่ิน 

๕. ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว ควรดาํเนินการเร่ืองการบริการสาธารณะใหเปนไปตาม 
หลักการ  (good local govermance)  ในเร่ืองความโปรงใสในการปฏิบัตงิาน  การยึดหลักนติิธรรม  
หลักการมีสวนรวมของประชาชน  และหลักประสิทธิภาพและประสทิธิผล 

๖. จากผลการศึกษาที่พบวา  ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการใหบริการนั้น  แสดงถึงคุณภาพในการ 
ใหบริการขององคการบริหารสวนตําบลคูบัวที่สามารถดําเนนิการตามภารกิจและตอบสนองความคาดหวัง 
ของผูรับบริการ  จึงควรนาํผลการศึกษาดังกลาวไปใชสาํหรับการรายงานผลการปฏิบัติราชการตอหนวยงานตนสงักัด 
ประชาสัมพนัธแกประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย 

๗. ผูรับบริการขององคการบริหารสวนตาํบลคูบัว  ควรนาํผลการประเมินดังกลาวไปใชในการจัดทํา 
แผนพัฒนา โดยใชผลการสาํรวจเปนสารสนเทศสาํหรับการพัฒนางานหรือโครงการทีป่ระสบผลสําเร็จ 
ยกระดับประสิทธิภาพการดําเนนิงาน และปรับปรุงแกไขขอบกพรองในการบริการ รวมทั้งควรวางแผน 
เพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการอยางสอดคลองกับบริบทดานทรัพยากร งบประมาณและบุคลากร 
เพื่อสรางกระบวนการ การทาํงานที่เปนมาตรฐาน มีกระบวนการติดตาม ประเมินผลและพฒันาอยางตอเนื่อง  
รวมทั้งสรางนวัตกรรมการบริหารจัดการที่นําไปสูการประหยัดคาใชจาย  เวลา  และแรงงาน 

๘. ผูบริหารขององคการบริหารสวนตําบลคูบัว  ควรริเร่ิมกิจกรรมอ่ืนๆ เพื่อจะไดดําเนนิการตอบสนองความ 
ตองการและความคาดหวังของผูรับบริการตามขอเสนอแนะ และความคิดเห็นของประชาชน 
 



หนา 23 จาก 25 
 
 

 

คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลคูบัว 
ท่ี  13 / ๒๕๕8 

เรื่อง   แกไขคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคูบัว 
-------------------------------------------------------------- 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลคูบัวไดมีคําสั่งท่ี  681/2557  ลงวันท่ี  30 ธันวาคม  2557  
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน ซ่ึงคณะกรรมการดังกลาวประกอบดวย
ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 2 ทาน และผูแทนหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของจํานวน 1 ทาน ซํ้ากับคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลคูบัว เพ่ือใหการปฏิบัติเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนา
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๘  จึงขอยกเลิกคําสั่งท่ี 681/๒๕๕7  ลงวันท่ี 30 ธันวาคม  ๒๕๕7 
และแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคูบัว   ประกอบดวย 

๑.  นางสาวณัชสุดา   ยิ่งงามแกว    สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 13     กรรมการ 
๒.  นายจารุวัฒน  คลายเคลื่อน    สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 2 กรรมการ 
๓.  นายบังเอิญ   พจนารถ    สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 11 กรรมการ 
๔.  นายพรพรหม   ไสยจิตร     ผูแทนประชาคม           กรรมการ 
๕.  นายอรุณ    รักผกา     ผูแทนประชาคม                   กรรมการ 
6.  นายสมาน  ชมม่ิง     ผูทรงคุณวุฒิ                     กรรมการ 
7.  นายวิล  สีแดงเหลือง    ผูทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
8.  นางปยนุช  แกวเรือง    ผอ.รพ.สต.บานคูบัว       กรรมการ 
9.  นายวิเชิญ  คําประดิษฐ    ผอ.โรงเรียนวัดหนามพุงดอ กรรมการ 
10. ปลัดองคการบริหารสวนตําบลคูบัว    หัวหนาสวนการบริหาร           กรรมการ 
๑1. หัวหนาสํานักงานปลัดฯ     หัวหนาสวนการบริหาร    กรรมการ 

  ๑2. เจาหนาท่ีวิเคราะหนโยบายและแผน            ผูชวยเลขานุการ 

ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี       ดังนี้ 
1. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามประเมินผลตอผูบริหารทองถ่ิน 

เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม ของทุกป ท้ังนี้ใหปด
ประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
คําสั่ง/ประกาศใดท่ีขัดหรือแยงกับประกาศนี้ใหใชประกาศนี้แทน 
 
 
             /ท้ังนี้... 



หนา 24 จาก 25 
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ท้ังนี้  ตั้งแตวันท่ี  30  ธันวาคม  พ.ศ. 2557   เปนตนไป 

 สั่ง  ณ  วันท่ี   19   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕8 
 

 
 (นายพจฐณศล   ธนิกกุล) 

    นายกองคการบริหารสวนตําบลคูบัว 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนา 25 จาก 25 
 
 

 

คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลคูบัว 
 ท่ี    25 /  ๒๕๕8 

                                   เรื่อง   แตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
               และประเมินผลแผนองคการบริหารสวนตําบลคูบัว 

        -------------------------------------------------------------- 

ตามท่ีไดมีคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลคูบัว ท่ี 13/๒๕๕8  ลงวันท่ี 19  มกราคม ๒๕๕8 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคูบัวไปแลว นั้น 

เพ่ือปฏิบัติ ให เปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘ ขอ ๒๘ และมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคูบัว เม่ือวันท่ี  27  มกราคม  ๒๕๕8  จึงแตงต้ังประธานและเลขานุการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลคูบัว ประกอบดวย 

1. นางสาวณัชสุดา ยิ่งงามแกว สมาชิกสภา อบต.  หมูท่ี 13 ประธานกรรมการ 
2. นายชัยวัฒน   อิฏฐมนากูล ปลัด อบต.คูบัว     กรรมการและเลขานุการ 

ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

                                                สั่ง  ณ  วันท่ี  28  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕8 

 

     (นายพจฐณศล  ธนิกกุล) 
                         นายกองคการบริหารสวนตําบลคูบัว 
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