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ค ำน ำ 
 

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ (3) ข้อ 30 (5)  ได้ก าหนดให้มีการ
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี     

 
ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  
(ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้
จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงานผลการติดตาม
ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
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 ๑  
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี 2 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึง  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

ส่วนท่ี  ๑ 
 

บทน ำ 
 

ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 6 
พ.ศ.2552  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ 
ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทและอ านาจหน้าที่ต่างๆ เพ่ิมมากข้ึน ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด้าน
งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน 
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมี
อ านาจหน้าที่เพ่ิมมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ยังคงมีทรัพยากรจ ากัด ทั้งทรัพยากรบุคคล 
งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์  เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมี
ความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน  จึงก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินงานได้
ตามเป้าหมายที่วางไว้ จึงจ าเป็นต้องมีการก าหนดแผนพัฒนาที่สามารถตอบสนอง ต่อการท างานเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถบ่งชี้ความส าเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลทีมี่การวางแผนมีความส าคัญ ๕ ประการ คือ  

๑)  เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  
๒)  ท าให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร  
๓)  ท าให้การด าเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา  
๔)  เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ าซ้อน และ  
๕)  ท าให้เกิดความแจ่มชัดในการด าเนินงาน  

 

ดังนั้น  การวางแผนคือ  ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับอนาคต  เพ่ือให้องค์การบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้  ก็ไม่
สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้  “ระบบติดตำม” จึงเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการด าเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการด าเนินงาน
เป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพ่ือน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต 
หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน   

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จ าเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
โครงการที่ด าเนินการอยู่โดยที่ “กำรติดตำม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา 
เพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการด าเนินงานโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของ
วิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงานให้ลุล่วง 
ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่ก าหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่
ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการ
ปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในทางตรงกัน
ข้ามหากโครงการมีระบบติดตามที่ดีแล้ว จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุน (cost-effective) ด าเนินงาน 

 
/ด้านต่างๆ ... 



 ๒  
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี 2 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึง  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

ด้านต่างๆ  เป็นการให้ข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการต่างๆ  การระบุปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการและการเสนอทางแก้ปัญหา  การติดตามดูความสามารถในการเข้าถึงโครงการของกลุ่มเป้าหมาย       
การติดตามดูประสิทธิภาพในการด าเนินงานของส่วนต่างๆ ในโครงการ และการเสนอวิธีการปรับปรุงการ
ด าเนินงานโดยส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารโครงการมักจะไม่ให้ความส าคัญกับการวางระบบติดตามโครงการ  
เนื่องจากว่าเป็นสิ่งที่ต้องใช้เทคนิคเชิงวิชาการค่อนข้างสูง จึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานระดับสูงกว่าเป็น
ผู้ด าเนินการ นอกจากนี้ยังเสียค่าใช้จ่ายสูง และก่อให้เกิดความยุ่งยากซับซ้อนในทางปฏิบัติ อย่างไรก็ตามในความ
เป็นจริงแล้วขึ้นอยู่กับความจ าเป็นและทรัพยากรที่มีอยู่ในแต่ละโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าการวางระบบ
ติดตามไม่จ าเป็นที่จะต้องแบกรับภาระต้นทุนที่สูงหรือมีความซับซ้อนแต่อย่างใด บางโครงการมีระบบติดตามที่
อาศัยพนักงาน ชั่วคราว (part-time) เพียงคนเดียว โดยมีหน้าที่จัดท ารายงานการติดตามประจ าไตรมาส หรือใน
บางโครงการอาศัยพนักงานเต็มเวลา (full-time)  เพียงจ านวนหนึ่งที่มีความเชี่ยวชาญในการท าการศึกษาติดตาม
เพ่ือจะเลือกใช้วิธีติดตามท่ีก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้ต้นทุนสูงสุดในส่วนของ “กำรประเมินผล” นั้น เป็นสิ่ง
หนึ่งที่จ าเป็นส าหรับการด าเนินการเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการประเมินจะใช้ในการปรับปรุง 
แก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการซึ่งขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมิน การประเมินผล
แผนงานจึงเป็นสิ่งที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่  อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือ
โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการ
ติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร  (งบประมาณ) เพียงใด     
ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถน าไปในการปรับปรุงและ
การตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมี
หลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม   

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะด าเนินการต่อ
หรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น   เพราะว่าการ
ด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเม่ือมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้แล้วและที่ได้
จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจากการติดตาม
การประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในท้องถิ่น
ล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิต  การบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการวางแผน       
ซ่ึงประกอบไปด้วย แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนาสามปี  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  จึงต้องการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ครั้งที่  2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 
๒๕๖๐ (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕60 ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) ตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  
หมวด 6  ข้อ 28 และ  ข้อ 29  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ   

 (๑)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (๒) ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  (๓)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วัน  

 
/รายงานผล... 



 ๓  
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี 2 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึง  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อย   
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี   

  

ดังนั้น  เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  เป็นไปด้วย
ความถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐  ครั้งที่  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือนเมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึง กันยายน ๒๕๖๐) ขึ้น  
โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
 

 
เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการด าเนินโครงการ  กิจกรรม  ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง

แผนงาน  นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏบิติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนยุทศาสตร์และแนวทางที่
ถูกก าหนดไว้ในรูปแบบของแผนนั้นด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่  สนองตอบต่อความต้อ งการของ
ประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่  การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ไช่การตรวจสอบเพ่ือการจับผิด     
แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการท างานเพ่ือให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย
เพียงไร  เป็นการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพฒันา  แผนพฒันาสามปี ว่าเป็นไปตามความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่  นโยบายสาธารณะที่ก าหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบมีส่วนร่วมของประชาชน
หรือการประชาคมท้องถิ่นได้ด าเนินการตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ระยะเวลาในการด าเนินการสอดคล้อง
กับงบประมาณและสภาพพ้ืนที่ของท้องถิ่นหรือไม่  การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับความส าเร็จหรือ
ล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments 
or contexts)  การประเมินปัจจัยน าเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผล
กระบวนการน านโยบายไปปฏิบัติ ( implementation process) การประเมินผลิตนโยบาย (policy outputs) 
การประเมนิผลลัพธ์นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะ
ได้รับหรือสนองตอบกลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยท าให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าไปเป็นเครื่องมือใน
การปรับปรุงนโยบาย  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  และการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่และนโยบายของ
รัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะกระท าหรือไม่กระท าหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่เห็นว่าไม่เกิด
ความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ  ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผน  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชนในพ้ืนที่  องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทาง
สังคม  องค์กรเอกชน  หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่ก ากับดูแลหน่วยงานราชการอ่ืนๆ  และที่ส าคัญที่สุดคือ
ผู้รบัผิดชอบโครงการโดยตรง   
 
 
 

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาสามปี  
และการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม  การจ่าย
ขาดเงินสะสม  งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอ่ืนๆ  เมื่อมีการใช้จ่าย
งบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผลการใช้จ่ายงบประมาณว่าด าเนินการไปอย่างไรบ้าง  บรรลุวัตถุประสงค์มาก
น้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

/การน าแผน... 

๑.  ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผล 

๑.  ควำมหมำยของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ 



 ๔  
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี 2 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึง  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

การน าแผนไปจัดท างบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการ
จัดท างบประมาณ  ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดท างบประมาณการรายรับ  และประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้า
หน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพ่ือใช้ประกอบการค านวณขอตั้ง
งบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๔  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจตั้งงบประมาณให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุนได้ภายใต้หลักเกณฑ์  
ดังนี้ 

๑)  ต้องเป็นภารกิจที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนตาม
กฎหมาย  และต้องไม่มีลักษณะเป็นเงินทุนหมุนเวียน 

๒)  ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการ   
ที่จะให้เงนิอุดหนุน 

๓)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องให้ความส าคัญกับโครงการอันเป็นภารกิจหลักตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นท่ีจะต้องด าเนินการเอง และสถานะทางการคลังก่อนที่จะพิจารณาให้เงินอุดหนุน 

๔)  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควรให้เงินอุดหนุนหน่วยงานที่ขอรับเงินอุดหนุน ให้น า
โครงการขอรับเงินอุดหนุนของหน่วยงานดังกล่าวบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงิน
อุดหนุนของงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม ห้ามจ่ายจากเงินสะสมทุนส ารองเงิน
สะสม หรือเงินกู้ 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบ
ในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม  รวมทั้งวางแนวทางเพ่ือให้มีการปฏิบัติ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี   

กล่าวอีกนัยหนึ่งความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบ
การด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) 
จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา  โครงการ  
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร  บุคลากร  สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน
ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและน าไปสู่
การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบ     
จุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการ  ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็น
จุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องตั้ง
รับให้มั่นรอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป  
เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดถอยปัญหาลงให้ได้  ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น  ตั้งรับให้มั่นเพ่ือรอโอกาสและ
สุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผนงาน  โครงการ งานต่างๆ พร้อม
การปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น  โดยการติดตามและ
ประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน  เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ได้อย่างดียิ่ง     
 
 

/2. วัตถุประสงค์... 



 ๕  
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี 2 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึง  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

 
 

๑)  เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการและการบริหาร 
๒)  เพ่ือการปรับปรุงแผนงาน   
๓)  เพ่ือประเมินความเหมาะสมของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับโครงการ 
๔)  เพ่ือระบุแนวทางที่จะปรับปรุงมาตรการที่จะน าไปใช้ให้เหมาะสม 
๕)  เพ่ือความกระจ่างชัดของแผนงาน 
๖)  เพ่ือการพัฒนาแผนงาน 
๗)  เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้ให้การสนับสนุนทางการเงิน 
๘)  เพ่ือทดสอบแนวความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่น 
๙)  เพ่ือการตัดสินใจที่จะขยายโครงการหรือยุติโครงการ 

 
 
 

ขั้นตอนที่ ๑   
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙   
ข้อ ๒๘  ดังนี้   

ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น ประกอบดว้ย  
๑)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
๒)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๓)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
๔)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
๕)  ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่ง

คนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   
ขั้นตอนที่ ๒    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๒๙ (๑)   

ขั้นตอนที่ ๓    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ ๒๙ (๒)   

ขั้นตอนที่ ๔    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จาก

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และ 
 

/คณะกรรมการพัฒนา... 

๒.  วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

๓.  ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 



 ๖  
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี 2 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึง  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕48  แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 29 (๓)    

ขั้นตอนที่ ๕    
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕4๘ แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  ข้อ 30   

  
 
 

 
 
   
     

 
 
 

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/4. กรอบและแนวทาง... 

ผังขั้นตอนการด ำเนนิกำรตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอต่อสภำท้องถิ่น 
คณะกรรมกำรพัฒนำท้องถิ่น 

       ประกำศผลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำให้ประชำชนในท้องถิ่นทรำบในที่
เปิดเผยภำยในสิบห้ำวันนับแต่วันที่ผู้บริหำรท้องถิ่นเสนอผลกำรติดตำมและประเมินผล
ดังกล่ำวและต้องปิดประกำศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่ำสำมสิบวัน โดยอย่ำงน้อยปีละสองครั้ง
ภำยในเดือนเมษำยนและภำยในเดือนตุลำคมของทุกปี 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

รำยงำนผลและเสนอควำมเห็น ซ่ึงได้จำกกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำต่อผู้บริหำรท้องถิ่น 

ด ำเนินกำรติดตำมและ 
ประเมินผลแผนพัฒนำ 

ก ำหนดแนวทำง วิธีกำรในกำรติดตำมและ
ประเมินผลแผนพัฒนำ 



 ๗  
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี 2 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึง  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

 
 
 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ได้ก าหนดกรอบ
และแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว โดยอาศัยหนังสือ
กระทรวงมหาดไทยและคู่มือของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ดังนี้     

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  พฤศจิกายน  
๒๕๕๖  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๖๐) ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๕๗๙๗  ลงวันที่ ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  ซักซ้อมแนวทางการจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔)  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ 

  คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 

 

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยและคู่มือดังกล่าวคณะกรรมการจึงได้ก าหนดกรอบและแนวทางใน
หารติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

๔.๑  กรอบเวลำ (time & timeframe)  ควำมสอดคล้อง (relevance) ควำมพอเพียง 
(adequacy)  ควำมก้ำวหน้ำ  (progress)  ประสิทธิภำพ (efficiency)  ประสิทธิผล (effectiveness)  
ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร 
(process evaluation)  มีรายละเอียดดังนี้ 

(๑)  กรอบเวลำ (time & timeframe) 
 การด าเนินโครงการเป็นไปตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงานหรือไม่  

และเป็นห้วงเวลาที่ด าเนินการเหมาะสมต่อถูกต้องหรือไม่  มีความล่าช้าเกิดข้ึนหรือไม่    
(๒)  ควำมสอดคล้อง (relevance) 

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะ
รักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.)  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์
การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด   แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน          
แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา  
แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา  ความต้องการของประชาคมและชุมชน  
 
 
 
 

/(3) ความพอเพียง... 

๔.  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
 



 ๘  
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี 2 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึง  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

(๓)  ควำมพอเพียง (adequacy)   
   การบรรจุโครงการในแผนพัฒนาเป็นโครงการที่มีความจ าเป็นต่อประชาชนในหมู่บ้าน  

สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในหมู่บ้าน และสามารถด าเนินการได้ตามอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  โดยค านึงถึง
งบประมาณของท้องถิ่น   

 
(๔)  ควำมก้ำวหน้ำ  (Progress)  

พิจารณาถึงความก้าวหน้าในอนาคตของท้องถิ่น  โดยพิจารณา 
๑)  ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่ดี  มีถนนในการสัญจรไปมาได้สะดวก  ปลอดภัย  ประชาชน 
มีน้ าใช้ในการอุปโภค-บริโภคทุกครัวเรือน  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ครบทุกครัวเรือน และมีไฟฟ้าสาธารณะครบทุกจุด  
มีแหล่งน้ าในการเกษตรพอเพียง   

๒)  ด้ำนงำนส่งเสริมคุณภำพชีวิต 
เด็กได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์  ผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงกลุ่มอาชีพมีความแข้งแข็ง  โรคติดต่อ  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ลดลง  สภาพความ
เป็นอยู่ดีข้ึน  มีที่อยู่อาศัยที่มีสภาพมั่นคงแข็งแรง  ประชาชนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

๓)  ด้ำนกำรจัดระเบียบชุมชนและกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 
ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ชุมชน/หมู่บ้านปลอดยาเสพติด  

ปลอดการพนัน  อบายมุข  การทะเลาะวิวาท            
๔)  ด้ำนเศรษฐกิจ พำณิชยกรรมและกำรท่องเที่ยว 

      มีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การพาณิชยกรรมเพ่ิมมากขึ้น มีการ ท่องเที่ยว        
ในท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน  ประชาชนมีรายไดเ้พ่ิมข้ึนและเพียงพอในการด ารงชีวิต   

๕)  ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
      ทรัพยากรธรรมชาติไม่ถูกท าลาย  สภาพแวดล้อมในชุมชน/หมู่บ้าน ดีขึ้น ปราศจาก

มลภาวะที่เป็นพิษ ขยะในชุมชนลดลงและถกูก าจัดอย่างเหมาะสม  ปริมาณน้ าเสียลดลง  การระบายน้ าดีขึ้น     
๖)  ด้ำนศิลปะ  วัฒนธรรม  จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ศิลปะ  วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นยังคงอยู่และได้รับการ
ส่งเสริมอนุรักษ์สู่คนรุ่นต่อไป  ประชาชน  เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีจิตส านึก เกิดความตระหนัก และเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานภูมิปัญญาและคุณค่าความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งที่เป็นชีวิต 
ค่านิยมที่ดีงาม และความเป็นไทย  รวมทั้งได้เรียนรู้ความส าคัญ รู้จักวิถีชีวิต รู้ถึงคุณค่าของประวัติศาสตร์          
ในท้องถิ่น ความเป็นมาและวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่น อันจะสร้างความภูมิใจและจิตส านึกในการรักษา
วัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป 

(๕)  ประสิทธิภำพ (efficiency) 
  ติดตามและประเมินโครงการที่ด าเนินการว่าสามารถด าเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์

หรือไม่  มีผลกระทบเกิดขึ้นหรือไม่  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจหรือไม่  การด าเนินโครงการสามารถแก้ไข
ปัญหาของชุมชน/ หมู่บ้าน ได้หรือไม่  งบประมาณถูกใช้ไปอย่างประหยัดและคุ้มค่า ทรัพย์สินของ เช่น วัสดุ  
อุปกรณ์  ครุภัณฑ์ ถูกใช้ไปอย่างคุ้มค่า  มีการบ ารุงรักษาและซ่อมแซม  มีการปรับปรุงหรือไม ่

(๖)  ประสิทธิผล (effectiveness)   
  ประชาชนมีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด  ปัญหาของชุมชน/หมู่บ้าน  ประชาชนได้รับ

การแก้ไขหรือไม่  มีผลกระทบต่อประชาชนในหมู่บ้านหรือไม ่
/(7) ผลลัพธ์และผลผลิต...   



 ๙  
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี 2 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึง  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

(๗)  ผลลัพธ์และผลผลิต (outcome and output)   
  ประชาชน  ชุมชน/หมู่บ้าน  ได้รับอะไรจากการด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วน

ต าบล  ซ่ึงส่งผลไปถึงการพัฒนาจังหวัด  ภูมิภาคและระดับประเทศ        
(๘)  กำรประเมินผลกระทบกำรประเมินผลกระบวนกำร (process evaluation) 

   เป็นการประเมินถึงผลกระทบต่อชุมชน/หมู่บ้าน และสังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
โดยพิจารณาถึงผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน  สังคม  สภาพแวดล้อม  สิ่งแวดล้อม  ธรรมชาติ  เศรษฐกิจ 
ว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นอย่างไร  สาเหตุจากอะไร  ประเมินผลกระบวนการการด าเนินงานโครงการ กระบวนการ
เหมาะสม ถูกต้องหรือไม่  

๔.๒  กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมของท้องถิ่น 
    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  

ในระดับชุมชน/หมู่บ้านและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้งต าบล  อ าเภอ  และเขต อปท.
ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้งระบบเปิดมากกว่าระบบปิด       
ในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคระห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายใน  ดังนี้  

(๑) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม

ภายนอก  เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น  เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี  การเมือง  กฎหมาย  สังคม  สิ่งแวดล้อม  วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการ  
บูรณาการ (integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์
สภาพภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปญัหาที่เกิดข้ึน 

(๒) กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน   
เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น 

ปัจจัยใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรค      
ที่อาจจะเกิดขึ้นได้  ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  สามารถท า
ได้หลายแนวทาง  เช่น  การวิเคราห์ห่วงโซ่แห่งคุณค่าภายในท้องถิ่น (value-chain analysis)  การวิเคราะห์
ปัจจัยภายในตามสายงาน (scanning functional resources)  เป็นการวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึงจุดแข็งและจุดอ่อน   

๔.๓  กำรติดตำมประเมินผลแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว  
  ติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) รวมทั้งที่

เปลี่ยนแปลง  
  ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง 

และเพ่ิมเติม   
๔.๔  ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง

ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่

๔.๕  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
๔.๖  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
๔.๗  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาละปีปัจจุบัน 
๔.๘  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
/5. ระเบียบ วิธีการ... 



 ๑๐  
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี 2 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึง  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

 
 

ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งต้อง
ก าหนดวิธีการติดตามและประเมิน  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ  ๒  
ประการ  ดังนี้ 

๕.๑  ระเบียบในกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  มีองคป์ระกอบ  ๔  ประการ  ดังนี้ 
     (๑)  ผู้ เข้ำร่วมติดตำมและประเมินผล   ได้แก่  คณะกรรมการติดตามและประเมิน  
ผู้รับผิดชอบแผนพัฒนา  สมาชิกสภา  ประชาชนในท้องถิ่น  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  และผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholders) 
ในท้องถิ่น  ผู้รับผิดชอบโครงการ   
     (๒)  ขั้นตอนในกำรติดตำมและประเมินผล (รายละเอียดตามหัวข้อที ่๓ ข้างต้น) 
     (๓)  ห้วงระยะเวลำในกำรติดตำมและประเมินผล 
           คณะกรรมการต้องด าเนินการติดตามรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา     
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี โดย
สามารถติดตามเป็นรายไตรมาสและรายหกเดือนได้  ดังนี้ 

    รำยไตรมำส 
           (๑)  ไตรมาสที่  ๑  (เดือน  ตุลาคม – ธันวาคม)  

         (๒)  ไตรมาสที่  ๒   (เดือน  มกราคม – มีนาคม) 
           (๓)  ไตรมาสที่  ๓   (เดือน  เมษายน – มิถุนายน)  

         (๔)  ไตรมาสที่  ๔   (เดือน  กรกฎาคม – กันยายน) 
    ระยะ  ๖  เดือน 

         ครั้งที่ ๑  เมษายน   (เดือน  ตุลาคม  –  มีนาคม )     
         ครั้งที่ 2  ตุลาคม    (เดือน  เมษายน – กันยายน)   

(๔)  เครื่องมือ  อันได้แก่   
เครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใช้ในการ

รวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  
และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  
เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือ
น าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น   

(๕)  กรรมวีธี  อันได้แก่  
  เป็นเป็นวิธีการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  

ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่เป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ  อันได้แก่แผนพัฒนา  แผนการด าเนินการ  ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย  การลงนามในสัญญา  การเบิกจ่ายงบประมาณ  เอกสารการด าเนินโครงการ  ทรัพย์สินต่างๆ 

/มีอยู่จริงหรือไม่...  

๕.  ระเบียบ  วิธีกำรในกำรติดตำมและประเมินผล 
 



 ๑๑  
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี 2 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึง  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

มีอยู่จริงหรือไม่  สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นอย่างไร อันได้แก่  ครุภัณฑ์  ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ 
เพ่ือตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับผลตามที่ตั้งไว้หรือไม่ โดยการเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูล (data analysis)  

๕.๒  วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
(๑)  กำรออกแบบกำรติดตำมและประเมินผล   

ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า
ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา  

(๒)  วิธีกำรเก็บรวมรวมข้อมูลกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  แผนพัฒนาสามปี  แผนการ

ด าเนินการ  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการ
ด าเนินโครงการจากผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพื้นที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 

 
   

     
สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนินการติดตาม

ประเมินผลตามท่ีกล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณาเครื่องมือที่ใช้ใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ดังนี้   

๖.๑  กำรประเมินผลในเชิงปริมำณ 
(๑)  แบบตัวบ่งชี้ในกำรปฏิบัติงำน  ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท

๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

(๒)  แบบอ่ืนๆ : ตำมคู่มือกรมกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
แบบท่ี  ๑  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 

    ท้องถิ่น 
แบบที่  ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๓)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
๖.๒  กำรประเมินผลในเชิงคุณภำพ   

เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มี
การประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบท่ี  ๓/๒  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
                ต าบลคูบัวในภาพรวม 
แบบท่ี  ๓/๓  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน 
                ต าบลคูบัวในแต่ละยุทธศาสตร์ 
แบบท่ี  ๓/๔  แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการในงานบริการขององค์การ 
                 บริหารส่วนต าบลคูบัว   (ให้หน่วยงานภายนอกด าเนินการ) 

/6.3 การติดตาม... 

๖.  เครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล 
 
 

http://www.dla.go.th/


 ๑๒  
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี 2 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึง  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

๖.๓  กำรติดตำมประเมินผลรำยโครงกำร   
   ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ

โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือ คณะกรรมการ  หรือ คณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 
 
 
 

๑)  ท าให้รู้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด 
๒)  เห็นจุดส าคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน  ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน  ขั้นตอนการ

ปฏิบัติ  ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระท าให้เสร็จ  ซึ่งจะท าให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๓)  ท าให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม  ระดับการเปลี่ยนแปลงมาก
น้อยแค่ไหน  การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง  อาทิ  เช่น  การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน 
การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ  หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการน าโครงกาไปปฏิบติ เป้นต้น 

๔)  ท าให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจาก
สาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผลเพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไป
ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น 

๕)  ท าให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค  และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุ
อะไร  เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด  การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการท างานของ
แผนงานให้มีความกระจ่างชัด  เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป 

๖)  ท าให้ทราบว่าแผนงานที่น าไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (strength) และจุดอ่อน (weakness)  อะไรบ้าง 
และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร  เมื่อได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการ
วิเคราะห์จะน าไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

๗)  ท าให้ผู้ให้การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการ
น านโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด  มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่   
(ผู้สนับสนุนทางการเงินมี  ๒ ส่วน  คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพ่ือให้การน าโครงการไป
ปฏิบัติประสบผลส าเร็จ  และส่วนที่สอง  คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อท าการประเมินผลโครงการ  ทั้งผู้ให้
การสนับสนุนการน าโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน  เพื่อท าการประเมินผลต่างๆ)      

๘)  การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบ
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหา
อุปสรรคเหล่านี้ไดผ้ลเพียงใด  และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง       

๙)  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยาย
โครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา
ของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง  หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการ
ประเมินผลจะท าให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณะชนสมควรสนับสนุนให้
ด าเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก กค็วรยกเลิกท้ิงเสีย    
 
 

/8. คณะกรรมการติดตาม... 
 

๗.  ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล  
 
 



 ๑๓  
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี 2 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึง  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

 
 
 

 
๑) นายสมาน   ชมม่ิง          ผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้านสาธารณสุข  ประธานกรรมการ 
2) นายจรัญ    พิมเพราะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 2  กรรมการ 
3) นายเฉลิม   คฤหบดี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 4 กรรมการ 
4) น.ส.ณัชสุดา  ยิ่งงามแก้ว สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หมู่ที่ 13 กรรมการ 
5) นายอรุณ    รักผกา ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 13 บ้านต้นแหน  กรรมการ 
6) นายพรพรหม  ไสยจิตร์ ผู้แทนประชาคม หมู่ที่ 15 บ้านไร่ต้นมะม่วง กรรมการ 
7) ผู้อ านวยการ รพ.สต.บ้านคูบัว           ผู้แทนหน่วยงานราชการ  กรรมการ 
8) ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดหนามพุงดอ    ผู้แทนหน่วยงานราชการ  กรรมการ 
9) รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว     กรรมการ 
10) นายฉลวย    แก้วจ าปาส ี  ผู้ทรงคุณวุฒิ  ด้านอาชีพช่าง                      กรรมการ 
11) นักวิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  กรรมการ/เลขานุการ 
12) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนองค์การบริหารส่วนต าบลคบูัว กรรมการ/ผูช้่วยเลขานุการ 

 
 

    
 

1. นายสมภพ  ธนิกกุล    รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       ประธานอนุกรรมการ 
2. นายเฉลิม   คฤหบดี  สมาชิกสภา อบต.คูบัว หมู่ท่ี 4         อนุกรรมการ 
3. นางสาวณัชสุดา   ยิ่งงามแก้ว สมาชิกสภา อบต.คูบัว หมู่ท่ี 13         อนุกรรมการ 
4. นางพนอจิตร์   นาราภิรมย ์ หัวหน้าส านักปลัด อบต.คูบัว         อนุกรรมการ 
5. นางลักขณา   รักศิลป ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารท่ัวไป          อนุกรรมการ 
6. นายศิณวงศ์   มาตกฤษ  ผู้อ านวยการกองการศึกษา         อนุกรรมการ 
7. นางสาวสุรางค์รัตน์   สระเกตุ ครูผู้ดูแลเด็ก  คศ.๑            อนุกรรมการ 
8. นายชาญชัย   ผาแสนเถิน  ผู้อ านวยการกองช่าง          อนุกรรมการ 
9. สิบเอกสุนทร   เจริญวงษา  นายช่างโยธาช านาญงาน              อนุกรรมการ 
10. นางสาวกุลนิษฐ์  ดาเชิงเขา ผู้อ านวยการกองคลัง          อนุกรรมการ 
11. นางอ าพร  ฝอยทอง  หัวหน้าฝ่ายทะเบียนทรัพย์สินฯ         อนุกรรมการ 
12. นางภัคภร  แก้วมรกต     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ    อนุกรรมการและเลขานุการ 
13. นายสุเมธ  พระแก้ว  ผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายฯ     อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 

********************************** 
 

๘.  คณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 
 
 

๙.  คณะอนุกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลคูบัว 
 
 



๑๔ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

  
ส่วนท่ี ๒ 

 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น  จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนว่า  
มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์และนโยบายของ
คณะรักษาความสงบลแห่งชาติ (คสช.) ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  
แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคม
และชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าวมีรายละเอียดดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
1. แนวทางการพัฒนาของประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ  20  ปี  (พ.ศ.2560 – 2579) 
  “ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ด้านความม่ันคง 
   มีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศ สังคม 
ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคลมีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
   ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่
เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองมีความมั่นคงเป็นกลไกที่น าไปสู่การ
บริการประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใส 
   สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น 
   ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงของอาหาร พนังกวา และน้ า 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
   สามารถสร้างรายได้ท้ังภายในและภายนอกประเทศ สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต 
เป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงภูมิภาคทั้งการคมนาคมและขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน การท าธุรกิจ         
มีบทบาทส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 
 
 

/ยุทธศาสตร์ที่ 3... 

แผนยุทธศาสตร์  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จดุมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 

แผนยุทธศาสตร์ 



๑๕ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
   มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนเพ่ือ
การพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
   ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างโอกาสความเสนอภาคและเท่าเทียนกันทางสังคม 
   ประเทศไทยมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง  ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มประเทศ
รายได้สูง ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรรับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมมากข้ึน 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
   การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
จนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์    
   การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคม
โลกซึ่งเป็นที่ยอมรับร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพ่ือการพัฒนา
ในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน 
 
2.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับท่ี ๑๒   

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลา 
ของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  
โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง  เกิด
ภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ  ยั่งยืน 
ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ 
(สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผนแม่บท หลักของการ
พัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญ
กับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ  ระดับประเทศในทุก
ขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่องเพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ  ทิศทางการพัฒนาประเทศ 
รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” การพัฒนาประเทศ
ในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีในลักษณะ
การแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนด
ประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญท่ีต้องด าเนินการให้ เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถ
ปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการ
ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจนเพ่ือก ากับให้ การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ 
น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ   
ฉบับที ่๑๒  ประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

/ยุทธศาสตร์ที่ 1 



๑๖ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค ์
  2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 
  3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
  5) เพ่ือประสิทธิภาพการบริการจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน
สุขภาพ 
  6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมผู้สูงวัย 
  7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลี่ยมล ้าทางสังคม 
  1) เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้สามารถเข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 
  2) กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง 
  3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน
รากตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองให้มีสิทธิในการจัดหาทุน ที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม 
  2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขนของภาคการผลิตและบริการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4:  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม 
  2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน 
  3) แก้ปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
  4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  6) บริการจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัต ิ
  7) พัฒนาระบบการบริการจัดการและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 

1) การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ 
2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคาม 

ทั้งการทหารและภัยคุกคาม 
 
 

/3) การส่งเสริมความร่วมมือ… 



๑๗ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

  3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคงเพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร
ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ 
  4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลซึ่งคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิ
อธิปไตยในเขตทางทะเล 
  5) การบริการจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนา เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับแผนงานการพัฒนาอ่ืนๆ ภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 : การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
  1) ปรับปรุงโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส ทันสมัย 
คล่องตัวมีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
  2) ปรับปรุงขบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ 
  3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
  4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  5) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับ
สากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 : การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง 
2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง 
3) การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
4) การพัฒนาด้านพลังงาน 
5) การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 
6) การพัฒนาระบบน้ าประปา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 8 : การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 
2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาซาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

 ยุทธศาสตร์ที่ 9 : การพัฒนาภาคเมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง 
2) การพัฒนาเมือง 
3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 10 : ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
  1) ขยายความร่วมมือทางการค้า และการลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้า
และการบริการของไทย 
  2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ
อนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS  , ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC  และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความ
สะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 
 
 

/3) พัฒนาและส่งเสริม… 



๑๘ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

  3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์ของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดยเด่นใน
ภูมิภาค 
  4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Outward investment) ของผู้ประกอบการไทย 
  5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์
ทั้งในระดับอนุภูมิภาค และภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
  6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ 
  7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
  8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคง 
  9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ 
  10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
 
3.  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน   

รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศไปสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม
ของประชาชน  เพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้เพ่ิมมากขึ้น  รวมทั้งจะ
มุ่งเพ่ิมประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการแผ่นดินและการให้บริการประชาชน  
ทั้งนี้  เพ่ือสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 
 นโยบายที่  ๑  นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มด าเนินการในปีแรก     
 นโยบายที่  ๒  นโยบายความม่ันคงแห่งรัฐ     
 นโยบายที่  ๓  เศรษฐกิจ      
 นโยบายที่  ๔  นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต      
 นโยบายที่  ๕  ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      

 นโยบายที่  ๖  วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม  
 นโยบายที่  ๗  การต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ     

 นโยบายที่  ๘  การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
  

4.  ค่านิยมหลักของคนไทย   
ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง  มีทั งหมด ๑๒ ประการ  ดังนี  

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  เรียนรู้  การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
๙)  มีสติ  รู้ตัว  รู้คิด  รู้ท า  รูป้ฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 
 

/๑๐) รู้จักด ารงตน… 



๑๙ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑๐) รู้จักด ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  และขยายกิจการ 
เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุ้มกันที่ดี 

๑๑) มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส มีความละอาย 
เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒) ค านงึถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 
5.  นโยบายของรัฐบาล   

5.๑  นโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐ 
      พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชารัฐขึ้นเพ่ือเป็น

แนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยกฝ่ายและไม่กันใครออกไป
จากสังคมอีกท้ังยังเป็นจิตส านึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันในการปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตราย
ทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน  ประสานพลังการสร้าง
ชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพ่ือให้เกิดความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดใน
เรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและประชาสังคมเพ่ือร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุก
มิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า ประชารัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศท่ีมีรูปแบบเครือข่าย โยง
ใยสัมพันธ์กันเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจาก
การหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน  ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า “ประเทศไทยรวม
เลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

5.๒  นโยบายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา   
      ประกอบด้วยนโยบาย  ๑๑  ด้าน  ดังนี  

๑)  การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒)  การรักษาความมั่นคงของรัฐบาลและการต่างประเทศ 
๓)  การลดความเหลื่อมล้ าของสังคม และการสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐ 
๔)  การศึกษาและเรียนรู้ การทะนุบ ารุงศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 
๕)  การยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน 
๖)  การเพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ 
๗)  การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
๘)  การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา

และนวัตกรรม 
๙)  การรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรและการสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์กับการใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
๑๐)  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
๑๑)  การปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

5.๓  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
๑)  การแก้ไข ปัญหายาเสพติด  โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้าผู้มี

อิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบโดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน าแนวนโยบาย
ของรัฐบาล/คสช. ไปปรับใช้ตามอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

/๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม… 



๒๐ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๑.๑)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทุกหน่วยด าเนิน 
การปราบปรามและจับกุมผู้ผลิตผู้ค้า ผู้น าเข้า และส่งออกรวมทั้งผู้สมคบและสนับสนุนช่วยเหลือให้ได้ผลอย่าง
จริงจัง 

๑.๒)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ดูแล ควบคุมตรวจสอบสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการที่พักอาศัยเชิงพาณิชย์สถานที่  ที่จัดให้มีการเล่นบิลเลียด สนุกเกอร์ รวมทั้งโรงงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรงงานและสถานประกอบการมิให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการปล่อยปละละเลยให้มีการซุกซ่อนหรือค้ายา
เสพติดหากพบให้ด าเนินการลงโทษตามกฎหมาย 

๑.๓)  สนับสนุน ส่งเสริม หน่วยงานที่ รับผิดชอบน าผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบ าบัดรักษาโดย
ทันท ีและตดิตามดูแลให้ความช่วยเหลือให้สามารถกลับมามีชีวิตอย่างปกติสุข 

๑.๔)  ด าเนินการลงโทษเจ้าหน้าที่รัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง) 
ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดหลัก ผู้เสพคือผู้ป่วยที่ต้องได้รับการบ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของ
สังคม พร้อมทั้งมีกลไกติดตามช่วยเหลือ อย่างเป็นระบบ ด าเนินการ อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการ
แสวงหาความร่วมมือเชิงรุกกับองค์กรภาครัฐต่างๆ ในการควบคุมและสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นใน
การผลิตยาเสพติด ที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศภายใต้การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพรวมทั้ง
ด าเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยงและประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดด้วยการรวมพลังทุกภาคส่วน
เป็นพลังแผ่นดินในการต่อสู้กับยาเสพติด 

๒) มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
โดยเสริมสร้าง จิตส านึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติ

หน้าที่การปลูกจิตส านึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน ร่วมรวมพลังแผ่นดินป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่  ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการ
ป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑) ท าการส ารวจ  ศึกษารูปแบบการกระท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกิด
หรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัวเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบและ
วิธีการกระท าผิด 

๒.๒) ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุกขั้นตอนที่มีความเสี่ยง 
๒.๓) ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังกับการกระท า

ผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ด าเนินการใดๆเพราะรับ
ผลประโยชน์ 

๒.๔) ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงาน
พร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕) จัดท าข้อมูลบุคคลนิติบุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจ้างย้อนหลัง  ๕  ปี 
๒.๖) จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับผู้กระ ท าผิด

ตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้น าแนวทางดังกล่าวมาจัดท ายุทธศาสตร์หรือ
แนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็นมาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 
 
 

/6. แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด... 



๒๑ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื นที่ภาคกลางตอนล่าง ๑ 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง  ๑  (ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม  กาญจนบุรี  ราชบุรี  สุพรรณบุรี)   

ควร เน้นพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนสินค้าเกษตรอุตสาหกรรมด้วยระบบการผลิตที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

วิสัยทัศน์  (Vision) กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (ประกอบด้วย จังหวัดนครปฐม กาญจนบุรี 
ราชบุรี สุพรรณบุรี) 

“เป็นแหล่งผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้มาตรฐาน พัฒนาการค้าชายแดน และการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์” 

พันธกิจ (Mission) 
 1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเพื่อน าไปใช้พัฒนาการผลิต การแปรรูป การตลาด และการท่องเที่ยว 
 2) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับการผลิต การแปรรูป และการท่องเที่ยว  

3) จัดหาและพัฒนาปัจจัยการผลิตให้มีคุณภาพและปริมาณเพียงพอต่อการผลิตแปรรูปและกา 
ท่องเที่ยว 

 4) ผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรและการบริหารท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในและต่างประเทศ 

 5) แสวงหาตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ ตลอดจนเสริมสร้างช่องทางการจัดท าหน่ายที่
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การส่งเสริมความปลอดภัยและคุณภาพในการผลิต และส่งออกสินค้าเกษตร 

และเกษตรอุตสาหกรรมทีได้มาตรฐาน 
1) พัฒนากลไกในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ให้ได้มาตรฐาน    
2) เสริมสร้างศักยภาพด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์สินค้าการเกษตร 
3) ส่งเสริม สนับสนุนการน านวัตกรรมมาใช้ในการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การเพ่ิมศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างสร้างสรรค์ 
1) พัฒนาบุคลาการด้านการท่องเที่ยว 
2) พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานสินค้าบริการ อย่างมีคุณภาพ 
3) พัฒนาการตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
4) พัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวและเสริมสร้างความปลอดภัย 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ส่งเสริมการค้าชายแดนและพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
1) สนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 
2) ส่งเสริมพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการค้าชายแดน  
3) พัฒนาผู้ประกอบการและบุคลากรด้านการค้าชายแดน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน 
1) สร้างแรงจูงใจในการปรับปรุงพัฒนาการผลิตที่ปลอดภัย 
2) ส่งเสริม สนับสนุนในการเข้าถึงแหล่งทุนและโอกาสในการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 

/ทิศทางการพัฒนา... 
 



๒๒ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 ทิศทางการพัฒนาที่ส้าคัญรายจังหวัด  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 
 จังหวัดกาญจนบุรี 

1) ฐานผลิตสินค้าเกษตร & แหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
2) ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์
3) ยกระดับการค้าชายแดนให้เป็นระดับสากลและพัฒนาโลจิสติกส์รองรับเชื่อมโยงโครงการทวาย 
4) จัดระเบียบแรงงานต่างด้าว 
5) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติโดยเฉพาะป่าไม้ 

 จังหวัดราชบุรี 
1) ฐานผลิตสินค้าเกษตร & แหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
2) พัฒนาอุตสาหกรรมโดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (สินค้าหัตถกรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น) 
3) คลัสเตอร์อุตสาหกรรมต่อตัวถึงรถยนต์ 
4) ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

 จังหวัดนครปฐม 
1) ฐานผลิตสินค้าเกษตร & แหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
2) ควบคุมการใช้ที่ดินและวางโครงสร้างพ้ืนฐานให้ทันต่อการพัฒนา 
3) พัฒนาคุณภาพแหล่งน้ า 
4) เพ่ิมประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์ 
5) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ ์

 จังหวัดสุพรรณบุรี 
1) รักษาพ้ืนที่เกษตร / ฟื้นฟูดิน 
2) ฐานผลิตสินค้าเกษตร & แหล่งอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร 
3) แก้ไขปัญหาความยากจน เนื่องจากยังมีสัดส่วนคนจนสูงกว่าระดับประเทศ 

 
7.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจงัหวัดราชบุรี 

แผนพัฒนาจังหวัดราชบุรี (พ.ศ. ๒๕57 – ๒๕๖0 ฉบับทบทวน ประจ้าปี 2559)  
วิสัยทัศน์  (Vision) 

“ ผู้น้าเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์” 

พันธกิจ (Mission) 
1) ด าเนินการยกระดับสินค้าการเกษตรให้มีคุณภาพ และมาตรฐานสินค้าและบริการให้เป็น 

สินค้ามีคุณภาพ ปลอดภัย และเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัด 
2) พัฒนาครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างวินัยทางสังคม ตลอดจนการพัฒนา 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือการเมืองที่น่าอยู่ 
3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างรายได้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  ๑  :  พัฒนาสินค้าเกษตรปอลดภัย เพ่ือเพ่ิมมูลค่าการผลิต 

1) พัฒนาประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
2) พัฒนากระบวนการเพิ่มมูลค่าและความเชื่อมั่นสินค้าเกษตรปลอดภัย 

 
/3)ส่งเสริมการ... 



๒๓ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

3) ส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตและแปรรูป 
4) จัดตั้งศูนย์บริหารการตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและพัฒนาการเชื่อมโยงการตลาด 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  :  การส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและเพ่ิมมูลค่าผลผลิตเชิง
สร้างสรรค ์

1) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและสินค้า OTOP ให้ได้มาตรฐาน 
2) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและการรักษาความปลอดภัยทางการท่องเที่ยวเพื่อรองรับ 

การขยายตัวด้านการท่องเที่ยวจากการเปิดประชาคมอาเซียน 
3) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  :  พัฒนาสังคมคุณธรรมและชุมชนเข้มแข็ง 
1) พัฒนาคุณภาพและระบบสวัสดิการทางสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
2) พัฒนาคุณภาพการศึกษาและเพ่ิมโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพทั้งใน – นอกระบบ  

และตามอัธยาศัย 
3) ป้องกัน ปราบปรามและสร้างเครือข่ายการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  : พัฒนาความอุดมสมบูรณ์และคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติแล 
สิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 

1) ปราบปรามและร้างเครือข่ายเฝ้าระวังทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน พร้อมส่งเสริมการ  
ปลูกป่าในพื้นที่เสื่อมโทรม 

2) พัฒนากลไกการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการทุกระดับ 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน 

ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5  :  การเสริมสร้างความมั่นคงของพ้ืนที่ 

1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
2) พัฒนาพื้นที่ชายแดน 
3) ส่งเสริมงานด้านมวลชน 

8. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี 
   วิสัยทัศน์  (VISION) 
    “เมืองน่าอยู่ เกษตรสู่สากล ชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาการศึกษาและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” 
   พันธกิจ (Mission) 

1) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
2) ส่งเสริมระบบการวางผังเมืองรวมจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
3) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
4) ส่งเสริมและพัฒนาระบบการก าจัดขยะมูลฝอยและระบบบ าบัดน้ าเสีย 
5) การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
6) ส่งเสริมการด าเนินงานตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง 
7) สนับสนุนและเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตรแลบเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร 
8) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
9) ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
 

10) ส่งเสริมคุณธรรม... 



๒๔ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

10) ส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม 
11) ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา 
12) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพและสรา้งความเข้มแข็งของภาคพลเมือง 
13) ส่งเสริมการมี่สุขภาพที่ด ี

 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy) 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 : ดา้นพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1) พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ 
2) พัฒนาแหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภคและเกษตร ตลอดจนการป้องกันน้ าท่วมและภยัแล้ง 
3) พัฒนาการวางผังการใช้ที่ดินใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่  

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวติ 
    1) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการแก้ไขปัญหาสังคม 
    2) ส่งเสริมการศึกษาและกีฬา 
    3) ส่งเสริมการสาธารณสุข สวสัดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ 
    4) ส่งเสริมอาชีพและการด าเนนิงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบรอ้ย 

1) สนับสนนุการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
2) ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชนเพื่อความ 

เป็นพลเมือง    
3) การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 :  ด้านการวางแผนและการท่องเที่ยว    
1) การวางแผน การประสานแผนและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 

ท้องถิ่น       
2) ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการค้าชายแดน 
3) พัฒนาศักยภาพการผลิต การขนส่ง การแข่งขันและการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการ 

เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)  
4) ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในภาคการเกษตร 
5) การพัฒนาองค์การและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
สิ่งแวดล้อม 

1) พัฒนาระบบการก าจัดและการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
2) พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย 
3) การบริหารจัดการและอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 :  ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
1) การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์     

 
 

/9. แผนพัฒนาต าบล...                                                                                       



๒๕ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

9.  แผนพัฒนาต้าบลองค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว (แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 – 2562) 
 วิสัยทัศน์ต้าบล (vision) 

  “ยกระดับคุณภาพชีวิต  สร้างเศรษฐกิจครัวเรือนให้มั่นคง  มุ่งสู่ต าบลน่าอยู่ 
          เชิดชวูัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   เน้นการศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 
                 น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 
 

พันธกิจ (Mission) 
  1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  และสาธารณูปโภค  
 2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และสังคมมีความสงบสุข 
 3) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4) ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา 
 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในต าบล 
 6) ส่งเสริมการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

 1)  พัฒนาระบบการคมนาคม 
2)  พัฒนาระบบระบายน้ า 
3)  พัฒนาระบบประปา 
4)  พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าส่องสว่าง 
5)  พัฒนาสิ่งก่อสร้างชุมชน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2 : ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
 1)  ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
 2)  ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 3)  ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข 
 4)  ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที ่ 3 :  ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา 
 1)  ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ 
 2)  ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือเด็กและเยาวชน 
 3)  ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4)  ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 

 ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4 :  ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 1)  การจัดการขยะมูลฝอยภายในต าบลคูบัว 
 2)  การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
 3)  การบ ารุงรักษาแหล่งน้ าภายในต าบลคูบัว 

 
/ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5... 



๒๖ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5 :  ด้านการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
 1)  ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
 2)  ส่งเสริมการบริหารงานองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
 3)  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 
 
๑0.  แผนชุมชน  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทาง
และหลักเกณฑ์การจั ดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  ๒๕๕๓  เรื่อง  การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผน
ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ  ได้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริม  สนับสนุน  ให้ทุก
หมู่บ้าน  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 าเนินการเองได้พิจารณา

บรรจุไว้ในแผนพัฒนา แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล ให้เสนอปัญหา ความต้องการไปยัง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดตามอ านาจหน้าที่  แผนชุมชนจะต้องมีอย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการ
ปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ ๑  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้  
  

๑)  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  เช่น  รางระบายน้ า  ไฟฟ้าส่องสว่าง 
๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ  เช่นการขุดลอกคูคลอง  จัดหาแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 
๓)  ด้านการเกษตร  เช่น  การอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร  อาชีพต่างๆ   
๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา  เช่น ส่งเสริมกิจกรรมให้มี

การท่องเที่ยว  การจัดท าการแข่งขันกีฬา 
๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชีวิต  เช่น  ในชุมชนมีแหล่งมั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 
๖)  ด้านการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีส่วนร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 
๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
๘)  ด้านการศึกษา เช่น  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ 
๙)  ด้านสุขภาพชุมชน  เช่น ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน  โรคระบาด  โรคอุบัติใหม่ 
๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุ่นละออง  กลิ่นเหม็น  
๑๑) ด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๑๒) ยุทธศาสตร์ด้านการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด การติดตั้ง

สัญญาณไฟกระพริบ ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ การจัดฝึกอบรม อปพร. 
 

/11. แผนเศรษฐกิจ... 



๒๗ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

   
๑1.  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน ้า) (Local Sufficiency Economy  Plan : LSEP) 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  
แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และหนังสือ  
จังหวัดราชบุรี  ด่วนที่สุด ที่ รบ ๐๐๒๓.๓/ว ๒5227  ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน ๒๕๕๙  เรื่อง  การส ารวจข้อมูล
เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy         
Plan : LSEP) โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น
โดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลด้านเกษตร  เช่น ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/
หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  
แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างข้ึน เป็นต้น โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาเพ่ือประกอบการสนับสนุน ส่งเสริม
การประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่น  โดยได้เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตร
และแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  องค์การบริหารส่วนต าบลจึงต้องประชาคม
ท้องถิ่นในการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น  เพ่ือให้ชุมชนได้เสนอโครงการด้านเกษตรและแหล่งน้ าเพ่ือ
องค์การบริหารส่วนต าบลจะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีต่อไป โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       
ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย  สมาคม
องค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
พอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP)โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลปัญหาความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน รวมทั้งข้อมูลในการแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนาท้องถิ่น
เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ต้องส ารวจมีดังนี้  
 ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 
 ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลด้านการเกษตร 
 ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 
 ส่วนที่ ๔ : ข้อมูลด้านแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรือน้ าเพ่ือการอุปโภค บริโภค) 
 ส่วนที่ ๕ : ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บ้าน/ชุมชน และโครงการที่หมู่บ้าน/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 
(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 
(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

 
 
 
 

๑.  วิสยัทัศน์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision)  เพ่ือแสดงสถานการณ์ในอุดมคติ  ซึ่งเป็น

จุดมุ่งหมายความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อนถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นใน
อนาคตอย่างรอบด้าน  ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่างๆ จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์  คาดหวังที่จะให้
เกดิขึ้นในอนาคต  ดังนี้ 

 
/”ยกระดับคุณภาพ... 

วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมาย  และแนวทางการพัฒนา 



๒๘ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

“ยกระดับคุณภาพชีวิต  สร้างเศรษฐกิจครัวเรือนให้ม่ันคง  มุ่งสู่ต้าบลน่าอยู่ 
เชิดชูวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น   เน้นการศึกษาก้าวไกล  ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 

น้อมน้าเศรษฐกิจพอเพียง  บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล” 
 
๒.  พันธกิจการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว 
 1) พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน  และสาธารณูปโภค  
 2) ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน และสังคมมีความสงบสุข 
 3) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 4) ส่งเสริมการท่องเที่ยว และกีฬา 
 5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมภายในต าบล 
 6) ส่งเสริมการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

 
๓.  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา   

1) ประชาชนมีความรู้ด้านวิชาการในการประกอบอาชีพและเพ่ิมมูลค่าสินค้า 
2) เด็ก สตรี คนชรา คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการสงเคราะห์และส่งเสริมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
3) การความรู้และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเด็กและเยาวชนให้รู้ถึงโทษภัยยาเสพติด 
4) การป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่างๆที่เกิดข้ึนภายในต าบล 
5) ประชาชนมีความรักใครสามัคคีกัน มีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตนเอง  
6) พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ส าคัญ เน้นการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก 
7) เด็กนักเรียนในพ้ืนที่ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนด้านการศึกษาที่เพียงพอ 
8) ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และประชาชนมีความรู้เข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการ

ปกครอง 
9) บุคลากรมีศักยภาพการท างานตามหลักธรรมาภิบาล ในการให้บริการประชาชน 
10) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์  ชุมชนสะอาด  ปราศจากขยะและ

มลพิษ 
11) การคมนาคมขนส่งมีความพร้อมสามารถรองรับการคมนาคมขนส่งที่จะเกิดข้ึนในอนาคตได้

ระบบไฟฟ้า ประปา  มีความเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
 

๔.  แนวทางการการพัฒนา   
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1 :  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  สาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ 

แนวทางการพัฒนา 
1) พัฒนาระบบการคมนาคม 
2) พัฒนาระบบระบายน้ า 
3) พัฒนาระบบประปา 
4) พัฒนาระบบไฟฟ้าสาธารณะ และไฟฟ้าส่องสว่าง 
5) พัฒนาสิ่งก่อสร้างชุมชน 

 
 

/ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2... 



๒๙ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  2 :  ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
3) ส่งเสริมและสนับสนุนการสาธารณสุข 
4) ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อยภายใน และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ

ประชาชน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  3 : ด้านการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  และกีฬา 
แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทุกระดับ 
2) ส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือเด็กและเยาวชน 
3) ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
4) ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  4  : ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1) การจัดการขยะมูลฝอยภายในต าบลคูบัว 
2) การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
3) การบ ารุงรักษาแหล่งน้ าภายในต าบลคูบัว 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  5 :  ด้านการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 
แนวทางการพัฒนา 
1) ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ 
2) ส่งเสริมการบริหารงานองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
3) ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 

   
๕.  นโยบายของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต้าบลคูบัว 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว (ครั้งแรก) 
ในที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2556วันที่ 21 มิถุนายน 2556 ก าหนดนโยบายไว้      
5  ด้าน  โดยมีสาระส าคัญที่จะยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล  ในการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนและเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ  ดังต่อไปนี้ 

 
๑. นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  โดยมีโครงการ 

1.1  ขุดลอกคลองก าจัดวัชพืชในแหล่งน้ า  ปรับปรุงแหล่งน้ าผิวดิน 
1.2  ปรับปรุงระบบการผลิตน้ าประปา ให้ครอบคลุมและครบทุกหมู่บ้าน และขยายเขตประปา   

 เทศบาลจากขนาด 6 นิ้ว เป็น 12 นิ้ว 
1.3  ปรับปรุงแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร  ปรับปรุงคลองไส้ไก่ 
1.4  ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง  ถนนคอนกรีตในต าบล 

 
/2. นโยบายการพัฒนา... 



๓๐ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

2.  นโยบายการพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต  ศิลปะ  วัฒนธรรม  ประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยมีแนวทางการพัฒนา 
 2.1  ส่งเสริมสนับสนุนท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะ วัฒนธรรม  ประเพณีในชุมชน  และจริยธรรม
โดยมีโครงการ 
        1) สนับสนุนกิจกรรมทางศาสนา  เช่น  การแห่เทียนเข้าพรรษา   เป็นต้น 
 2) สนับสนุนประเพณีท้องถิ่น  เช่น  ประเพณีการลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์ 
 3) ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านจริยธรรมแก่เด็กและเยาวชน 
 4) ส่งเสริมให้ความเข้าใจการอนุรักษ์ศิลปะ  วัฒนธรรมท้องถิ่น  การละเล่นพ้ืนเมืองประจ าถิ่น 

2.2  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน และป้องกันรักษา ควบคุมโรคระบาด  โดยมีโครงการ 
 1) ส่งเสริมสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 
 2) สนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
 3) จัดหางวัสดุ  เครื่องมือ  เครื่องใช้ ฯลฯ  ในการบริการสาธารณสุข 
 4) จัดหาแพทย์ให้บริการประชาชนในต าบล 
  2.3  สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ  โดยมีโครงการ  
 1) ส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ 
 2) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์กีฬา หมู่บ้าน 
 3) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาการกีฬาและการออกก าลังกาย การกีฬาเพ่ือสุขภาพ 
  2.4  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  โดยมีโครงการ 
  1) การจัดตั้งหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  2) จัดหาวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ส าหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  3) ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  4) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 
  5) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรม กีฬาต้านยาเสพติด 
   2.5  ส่งเสริมสวสัดิการและสงเคราะห์ประชาชน  โดยมีโครงการ 
    1) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ ให้มีอาชีพท าเป็นของตนเอง 
   2.6  ส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสังคม 
    1) ส่งเสริมสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มสตรีแม่บ้านต าบล 
   2) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพของ อ.ส.ม. ต าบล 
   3.  นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา  แนวทางการพัฒนา  
     3.1  พัฒนาประสิทธิภาพทางการศึกษา เพ่ิมศักยภาพสถานศึกษาและการเพ่ิมพูนความรู้  โดยมีโครงการ 
      1) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาปฐมวัย 
      2) ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
         3) ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนภาษาต่างประเทศรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
  หรือ AEC (Asean Economic Community) 
      4)  สร้างอาคารเพ่ือการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปรับปรุงสถานที่ 
   4.  นโยบายการพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  แนวทางการพัฒนา 
     4.1  ก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  โดยมีโครงการ 
      1) จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการก าจัดขยะ 
 

/2) ด าเนินการ... 



๓๑ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

      2) ด าเนินการจัดเก็บขยะในต าบล 

   5.  นโยบายการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ  แนวทางการพัฒนา 
    5.1  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพแก่ราษฎร  โดยมีโครงการ 
      1) ส่งเสริมผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  สินค้าหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ 
      2) เพ่ิมพูนความรู้ทักษะในการสร้างงานพัฒนาอาชีพ 
      3) ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ประชาชนในทุกภาคอาชีพ 

และ มีนโยบายใหม่เพ่ิมเติม  ที่ได้เสนอ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   ในการประชุม สภา อบต.  
สมัยสามัญ  สมัยที่ 2  ครั้งที่ 2  ประจ าปี  2556  เมื่อวันที่  28  มิถุนายน  2556  ดงันี้ 

๑. นโยบายการพัฒนาด้านการศึกษา  (การศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา)   
  1.1  โครงการส่งเสริมทักษะด้านภาษาต่างประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
  1.2  โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนระดับประถม  ห่างไกลต้านภัยยาเสพติด “คูบัวเกมส์” 

        1.3  โครงการสนับสนุนเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยเพ่ือใช้ในสื่อการเรียนการสอน 
       1.4  โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
        1.5  โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่น 
        1.6  โครงการสืบสานประเพณีส าคัญของไทย  เช่น  วันสงกรานต์  วันลอยกระทง 
        1.7  โครงการส่งเสริมและท านุบ ารุงกิจกรรมทางศาสนา 

๒. นโยบายการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม (การจัดสวัสดิการ  การสร้างชุมชนเข้มแข็ง  และ 
การสาธารณสุข)  

2.1  โครงการจัดสวัสดิการต่างๆ เพื่อดูแลผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส 
2.2  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการด าเนินงานให้กับชุมชนของกลุ่มสตรีอาสาพัฒนา 

       กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน  (อ.ส.ม.) 
   2.3  โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
   2.4  โครงการ ๑ แพทย์ ๑ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
   2.5  โครงการสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ 
   2.6  โครงการเสริมกิจกรรมจิตอาสา 
    2.7  โครงการส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ  (เศรษฐกิจพอเพียง) 
  3. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน  (สาธารณูปโภค) 
    3.1  โครงการเพิ่มขนาดท่อเมนประปาของเทศบาล  จาก 6 นิ้วเป็น  12  นิ้ว 
    3.2  โครงการปรับปรุงระบบประปาให้ได้มาตรฐาน 
    3.3  โครงการก่อสร้างปรับปรุง ซ่อมแซม บ ารุงรักษาระบบสาธารณูปโภค 
  4. นโยบายการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    4.1  โครงการปรับปรุง รักษาระบบคลองซอย  (คลองไส้ไก่)  ให้สามารถใช้งานได้ดี  
    4.2  โครงการเกี่ยวกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และก าจัดขยะ 

 
 

**************************** 



๓๒  
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
ส่วนท่ี ๓ 

 
 
 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล โครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ้โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ครั้งที่  2  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง
กันยายน ๒๕๖๐)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยไช้แบบการติดตามและประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การ
ปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี้   
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ  ซึ่งสามารถแสดงผล
การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพ่ือสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  ซึ่ง
สามารถ เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/แผนงาน  
ซึ่งตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (processes)  ผลผลิต 
(output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดขึ้น  ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงการท างานต่อไปเงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งชี้การปฏิบัติก็คือ การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key 
stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งชี้ เพราะจะเป็นการสร้างความเข้าใจร่วมกัน  ตลอดจนการใช้ตัวบ่งชี้เหล่านั้นใน
การด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานจะเริ่มจาการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติ
และแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า 
(eariy warning system)  เพ่ือให้ทราบข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดขึ้นว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้
หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก (in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๒.๑  ท าให้ทราบไดว่าสิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้นมีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จ
เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  

๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น  ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหลานั้น
จะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดขึ้นไดทันตอ เหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการประเมิน 

/ตัวชี้วัด… 

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
(Performance  Indicators) 

 



๓๓  
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ตัวชี้วัดที่ไดจะเปนประโยชนในการวางแผนการ ปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไปประสบผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพ่ือน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีดีขึ้น 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณาในการ

จัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวาจะเปนเครื่องมือกระตุน 
ใหขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  

 
๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพ่ือให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพ่ือให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติ 
๓.๓  เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ     

 
๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  

๔.๑  ก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบ่งชี้ 
 

 
 
 
 
 
 
๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
 (๑)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8–๒๕๖2)  ดังนี้ 
               ตัวบ่งชี้ที่  ๑  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒  :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ (๕  คะแนน)     
 (๒)  แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)  และท่ีเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ ๑   

ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี (๕  คะแนน)    
(๓)  การน าแผนไปปฏิบัติ 

ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
/4.2 ก าหนดเกณฑ์... 

 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 



๓๔  
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังนี้ 
คะแนน  ๓๐  คะแนน    =  ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ขึ้นไป  =  พอใช้ 
ต่ ากว่า  ๒๐     =   ต้องปรับปรุง 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น  ส่วนราชการและ
รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น  รับทราบปัญหา  
ความต้องการ  ประเด็นการพัฒนา  และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความ
ช่วยเหลือทางวิชาการ  และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ เพ่ือ
น ามาก าหนดแนวทางการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  โดยให้น าข้อมูล
พ้ืนฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และข้อมูลในแผนชุมชนมา
พิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพัฒนา    
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ และ

ข้อมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 

๔ มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนยุทธศาสตร์  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนมิถุนายน 
พ.ศ. ๒๕๕7   

 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
/ตัวบ่งชี้ที่ 2... 



๓๕  
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐    คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙   คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาตร์ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   4   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนยุทธศาตร์การพัฒนา 
(พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

9๐  คะแนน 4 

 
 

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 

๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ 8 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒3 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๕9 
๓.๑  วิสยัทัศน ์ (๕) (๕) 
๓.๒ พันธกิจ (๕) (๕) 
๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๐) (๑๐) 
๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร ์ (๕) (4) 
๓.๕  ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๕) (๑3) 
๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยทุธศาสตร ์ (๑๐) (8) 
๓.๗  บัญชรีายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร ์ (๑๕) (๑4) 

รวม ๑๐๐ 9๐ 

 
 
 

 
 
 

/ตัวบ่งชี้ที่ 3... 
 
 



๓๖  
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน (๑๐ ขั้นตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ขั้นตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ขั้นตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ขั้นตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๓ : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

ล าดับที่ การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่นมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดรวมทั้งวิสัยทัศน์  พันธกิจ  
จุดมุ่งหมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากท่ีประชาคมท้องถิ่น  
๖ มีการพิจารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพัฒนา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพัฒนา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพิจารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพัฒนาได้ทันภายในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
  
 
 
 
 
 
 

/ตัวบ่งชี้ที่ 4... 



๓๗  
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  
เกณฑ์ตัวช้ีวัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐    คะแนน    ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙  คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙   คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐   คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๔   :  คุณภาพแผนพัฒนาสามปี 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๔   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนที่ได้ 
แผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนา
เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ 

๙0  คะแนน ๔ 

 
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  

เพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และโครงการ 
ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนน 

ที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 53 
   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ (4) 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ (4) 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มคีวามเหมาะสมกับโครงการ  ๓ (2) 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนาไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกต้อง  ๕ (4) 
   ๕.๕ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาป ี(๓ ปี)  ๓ (๓) 
   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลติของโครงการ)  ๔ (3) 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถกูต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ (๕) 
   ๕.๘ มีงบประมาณที่ผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ (๓) 
   ๕.๘ โครงการแตล่ะโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ (๕) 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวช้ีวัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดวา่จะได้รับ  ๕ (๕) 
   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกตอ้งตามหลักของการจดัท าโครงการ  ๔ (๔) 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ (๕) 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะไดร้ับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ (๕) 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผดิชอบหลกัสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ ยท. ๐๔ ๓ (๓) 

รวม ๑๐๐ ๙0 

 
/ตัวบ่งชี้ที่ 5... 



๓๘  
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ  

เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึน้ไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

     
ผลการติดตามและประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   5   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๒) 164 - - 

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 

112 68.29 - 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

83 ๑๐๐ - 

การด าเนินงานจริง ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง 
มีนาคม ๒๕๖๐) 

74 55.42 5 

 
หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาสามปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ตัวบ่งชี้ที่ 6... 



๓๙  
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ตัวบ่งชีท้ี ่ ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ      ได้  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได้  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  
ผลการติดตามประเมิน 

ตัวบ่งชี้ท่ี  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนที่ได้   ๕   . 

โครงการที่ด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ผลกระทบ  

โครงการที่ด าเนินการ 
(เมษายน  ๒๕60   ถึง กันยายน  ๒๕๖๐)   

48 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับที่ ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนทีไ่ด้ 

๑ ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ๕ 4 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ๕ 4 
๓ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี ๕ ๕ 
๔ คุณภาพแผนพัฒนาสามปี ๕ ๔ 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ 5 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒7 
 
 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  ๒7  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  30  คะแนน    
โดยคะแนนตามตัวบ่งชี้ ดังนี้ 

 ตัวบ่งชี้ที่ 1 : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์   ได้คะแนน  5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 : คุณภาพของแผนยุทธศาสตร์    ได้คะแนน  4  คะแนน   
ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี   ได้คะแนน  5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 4 : คุณภาพของแผนพัฒนาสามปี    ได้คะแนน  4  คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : การด าเนินโครงการ     ได้คะแนน  5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินการ ได้คะแนน  5  คะแนน 

/ข้อเสนอแนะ... 



๔๐  
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง เดือน  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
ข้อเสนอแนะ   

เพ่ือให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ในแผนพัฒนา  
จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ  ที่ยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จในแผนด าเนินงานเพ่ิมเติม ให้แล้วเสร็จถ้า
เกิดการล่าช้า  อาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน   
 
 

************************** 
 
 
 
   



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
 ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  เดือน กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐) 
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ส่วนท่ี  ๔ 

 
 
 

 
 
 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น  ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  แบบบันทึก
ข้อมูล  แบบรายงาน  เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของ
ท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ครั้งที่ 2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๖๐)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ  ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : 
ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการ
ติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แบบที่  ๑... 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
 ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  เดือน กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

42 
แบบท่ี  ๑  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ......องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว............................................................. 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
๑  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
๑.๑  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

  

๑.๒  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   เพ่ือ
จัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

  

๑.๓  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
๑.๔  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคูบัว 

  

๑.๕  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัว 

  

๑.๖  มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ร่วมกับประชาคม
ท้องถิ่น และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

๒  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
๒.๑  มีการรวมรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  
มาจัดท าฐานข้อมูล 

  

๒.๒  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
๒.๓  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (SWOT) เพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

๒.๔  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัว  ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

๒.๕  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลคูบัว  ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

๒.๖  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   
๒.๗  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   
๒.๘  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
๒.๙  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๐ มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
๒.๑๒ มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
๒.๑๓ มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

/แบบที่  ๒...   



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
 ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  เดือน กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

43 
แบบที่ ๒  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ  ๓  เดือน (รายไตรมาส)  และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่ม
ตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ – กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน (เดือน เมษายน  ๒๕60 – กันยายน  ๒๕๖๐) 

   
ส่วนที่  ๒  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ผลการติดตาม... 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
 ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  เดือน กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

44 
ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)   

สรุปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดราชบุรี 
(ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕59  ถึง กันยายน  ๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี ๒๕๕๙ (ต.ค.58- ก.ย.59) ปี ๒๕๖๐ (เม.ย.60 – ก.ย.60) ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒ 
โครงการ 

(เป้าหมาย) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
โครงการ 

(เป้าหมาย) 
ผลการ

ด าเนินงาน 
ยังไม่ถึงปีงบประมาณ 

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

30 17 64 12 
  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 38 15 35 15   

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา  ศาสนา  
     วัฒนธรรม  และกีฬา 

36 29 27 13 
  

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

11 4 10 4 
  

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารงาน และ 
    การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

35 18 28 4 
  

       
รวมท้ังสิ้น 150 83 164 48   

คิดเป็นร้อยละของยุทธศาสตร์การพัฒนา  55.33        29.27    
 

 
/แบบที่  ๓/๑... 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
 ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  เดือน กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

45 
แบบท่ี  ๓/๑  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ 
               การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ ๕  ปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  โดยมีก าหนด
ระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๓ เดือน (รายไตรมาส) และ ทุกๆ ๖  เดือน  โดยเริ่ม
ต้ังแต่สิ้นสุดโครงการ  เดือน  เมษายน  ๒๕60 – กันยายน  ๒๕๖๐ 
 
ส่วนที่  ๑    ข้อมูลทั่วไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน  (เดือน เมษายน  ๒๕60 – กันยายน  ๒๕๖๐) 

 
ส่วนที่  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  
     

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุใน
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
     สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

64 12 18.75 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 35 15 42.86 
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการศึกษา  ศาสนา  
     วฒันธรรม  และกีฬา 

27 13 48.15 

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ 
     ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 4 40.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ด้านการบริหารงาน และ 
    การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

28 4 14.29 

รวม 164 48 29.27 
 

 
 
 

/การติดตาม... 
 
 
 
 
 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
 ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  เดือน กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

46 
 
 

 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖  ข้อ ๒๙ (3) และข้อ 30 (5) ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย 
หนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ เรื่อง แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการการวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 
๒๕๕๙ – ๒๕๖๓)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) เพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    
 

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินแผนแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เป็นไปด้วย
ความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  ตามระเบียบและหนังสือสั่งการดังกล่าว   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  จึงได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – 
๒๕๖2)  และการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

๑.  สรุปผลการวัดคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)     

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๗๐๓  ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘  
เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ส่งมาด้วย 
๔  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ ๗  การวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๔๘๓๐  ลงวันที่  ๒๒  
พฤศจิกายน  ๒๕๕๖  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(๑) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสารค าอธิบาย
แนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔   

(๒)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพ
ของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม เพ่ือ
รวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ได้ด าเนินการวัดคุณภาพ
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  ภายใน ๑๕ วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว  
โดยได้ด าเนินการวัดคุณภาพแผนเมื่อวันจันทร์ที่  29  ธันวาคม  ๒๕๕7   เวลา ๐๙.๐๐ น.  ณ  ส านักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลคูบัว  ตามแบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา  โดยสรุปผลการวัดคุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 

/การประเมินคุณภาพ... 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 



 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
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การประเมินคุณภาพของแผน 

แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๐ 8 
๒.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ ๒๕ ๒3 
๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ 59 
      ๓.๑  วิสัยทัศน์ (๕) (๕) 
      ๓.๒  พันธกิจ (๕) (๕) 
      ๓.๓  ประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (๑๐) 
      ๓.๔  เป้าประสงค์ของแต่ละยุทธศาสตร์ (๕) (4) 
      ๓.๕  ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑3) 
      ๓.๖  กลยุทธ์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๐) (8) 
      ๓.๗  บัญชีรายการชุดโครงการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (๑๕) (๑4) 

รวม ๑๐๐ 90 
 
 

๒.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพื่อความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ    

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่  ๒๙  มกราคม  ๒๕๕๙  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่ ส่งมา
ด้วย ๒  หน้า ๒๐  ข้อ ๔.๓  วรรค ๓  ให้ใช้แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ  ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาโดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕  วัน นับแต่วันที่ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี     
(แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  หน้า ๑4) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  เพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  ภายใน ๔๕  วัน  นับแต่วันประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี  โดยได้ด าเนินการติดตามและประเมินผล        
เมื่อวันพธุที่  31  สิงหาคม  ๒๕๕๙  (เวลา  ๐๙.๐๐ น.)  ณ  ส านักงานองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   ตามแนวทาง
การพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปีเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และ
โครงการ  โดยสรุปผลติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 
 
 

/สรุปการติดตาม... 
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สรุปการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  
เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 
๒. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 
๓. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาสามปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  ๑๐ ๙ 
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ 9 
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 53 
   ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ  ๕ (4) 
   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ (4) 
   ๕.๓ จ านวนวัตถุประสงค์มีความเหมาะสมกับโครงการ  ๓ (2) 
   ๕.๔ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง  

๕ (4) 

   ๕.๕ เป้าหมาย(ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง ต่อเนื่องกับระยะเวลาปี 
(๓ ป)ี  

๓ (๓) 

   ๕.๖ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  ๔ (3) 
   ๕.๗ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  ๕ (๕) 
   ๕.๘ มีงบประมาณท่ีผ่านมา ๓ ปีย้อนหลัง ตามความเป็นจริง  ๓ (๓) 
   ๕.๘ โครงการแต่ละโครงการครอบคลุมระยะเวลา ๓ ปี ทุกโครงการ  ๕ (๕) 
   ๕.๑๐ มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาด
ว่าจะได้รับ  

๕ (4) 

   ๕.๑๑ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  ๔ (3) 
   ๕.๑๒ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับโครงการ  ๕ (๕) 
   ๕.๑๓ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ (๕) 
   ๕.๑๔ หน่วยงานรับผิดชอบหลักสอดคล้องกับ แบบ ยท. ๐๓ และ แบบ  
ยท. ๐๔ 

๓ (๓) 

รวม ๑๐๐ ๙0 
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ส่วนท่ี  ๕ 
 
 

 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. 
๒๕๔๘  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ หมวด ๖  ข้อ ๒๙ (3)  ข้อ 30 (5)  ประกอบกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นในฐานะหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการ
บ้านเมือง  ที่ดี ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความ
ต้องการประชาชน  เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการ
ระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน ทั้งนี้ ได้มี
การด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

 เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๐  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ – มีนาคม ๒๕๖๐) เป็นไปด้วยความ
ถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จึงได้ด าเนินการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐  ในระบบ e-plan  และได้น าข้อมูลในระบบอีแพลนดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและ
ประเมินผลแผนครั้งนี้  รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน e-plan ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ครั้งที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐   

(ระหว่างเดือน เมษายน ๒๕60 – ตุลาคม ๒๕๖๐) 
(www.dla.go.th) 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 

 

http://www.dla.go.th/
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รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนา 3 ปี  (พ.ศ.2560 – 2562) 
อบต.คูบัว เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี 

ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1) พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

64 23,871,400.00 17 7,419,500.00 8 1,437,500.00 

2) พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 35 20,916,000.00 33 25,421,000.00 32 18,521,000.00 
3) พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และกีฬา 

27 6,000,000.00 27 5,400,000.00 27 5,300,000.00 

4) พัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 7,288,300.00 8 2,690,000.00 8 2,690,000.00 

5) พัฒนาการบริหารงานและ  
การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

28 4,900,500.00 16 4,822,000.00 15 2,322,000.00 

รวม 164 62,976,200.00 101 45,752,500.00 90 30,270,500.00 
 

 

 

 



๕๑ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ส่วนท่ี  ๖ 
 
 

 
 
 กรรมวิธีการติดตามและประเมินผล  คือจะต้องศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นการ
ตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่น  โดยด าเนินตรวจสอบทรัพย์สินต่างๆ มีอยู่จริงหรือไม่ สภาพของทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร รวมทั้ง  ถนนราง
ระบายน้ า  หนอง  คลอง  สระ  สวนสาธารณะ  เป็นต้น  วิธีการติดตามและประเมินผลเช่นนี้ต้องมีการเก็บ  
วิเคราะห์ข้อมูล (data analysis)  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ดังนี้ 
 
๑. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   
 ๑.๑  ที่ดิน  มีจ านวน  2  แปลง  ดังนี้ 

(๑)  ที่ดินมีโฉนดเลขท่ี  49928  (หมูที่ ่12 ต าบลคูบัว) 
(๒)  ที่ดินมีโฉนดเลขที่  41639  (หมู่ท่ี ๑2 ต าบลคูบัว) 

   ผลการติดตามและประเมินผล 
  -  ที่ดินแปลงที่ (๑) – (2) ยังสามารถใช้ประโยชน์ตามปกติ   
 ๑.๒  สิ่งก่อสร้าง 
  (๑)  โรงจอดรถหลังที่  1 

(๒)  โรงจอดรถหลังที่ 2 
(๓)  ปรับปรุงศูนย์ อปพร. 
(๔)  โรงเก็บรถและห้องเก็บพัสดุ 

  (๕)  ปรับปรุงห้องประชุมอาคารหลังเก่า 
  (๖)  อาคารส านักงาน  (สิ่งอ านวยความสะดวกคนพิการ) 
  (๗)  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.2) 
  (๘)  อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) 
  (๙)  อาคารส านักงาน (อาคารศูนย์หัตถกรรมพ้ืนบ้าน) 
  (๑๐) อาคารส านักงาน (ที่ท าการ อบต.คูบัว) 
  (๑๑) อาคารส านักงาน (ต่อเติมทางเชื่อมระหว่างอาคารเก่า – ใหม่) 
  (๑๒) อาคารผลิตน้ าประปาผิวดินอัตโนมัติ หมู่ที่ 12  
  (๑๓) อาคารส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (รับโอนจาก อบจ. 4 กค.2546) 
  (๑๔) อาคารส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (รับโอนจาก อบจ. 4 กค.2546) 
  (15) อาคารส่งเสริมอาชีพและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (รับโอนจาก อบจ. 4 กค.2546) 
  (16) ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 
  (17) ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 6 
 

/(18) ศาลาเอนกประสงค์  หมู่ที่ 7 

ผลการติดตามและประเมินผลทรพัย์สิน 



๕๒ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 

  (18) ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 7 
  (19) ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14 
  (20)  ศาลาเอนกประสงค์ประจ าต าบลคูบัว  หมู่ที่  5 
  (21)  ศาลาเอนกประสงค์ประจ าต าบลคูบัว  หมู่ที่  14 
  (22)  ศาลาที่พักผู้โดยสาร  หมู่ที่  8 

  ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  อาคารทั้งหมด ยังสามารถใช้ประโยชน์ตามปกติ   
  ถนนและรางระบายน้ าในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๑)  ถนนแอสฟัลท์ติก  จ านวน  3๕  สาย 
  (๒)  ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  จ านวน  14๙  สาย   
  (๓)  ถนนดิน  จ านวน 6 สาย 

(๔)  รางระบายน้ า  จ านวน  29 ราง 
   ผลการติดตามและประเมินผล 

   -  ถนน จ านวน 190  สาย  สามารถสัญจรไปมาได้ตามปกติ     
   -  รางระบายน้ าจ านวน  29  ราง  สามารถใช้ระบายน้ าได้ตามปกติ 
๒.  ครุภัณฑ์   
 ๒.๑  ครุภัณฑ์ส านักงาน 
  (๑)  ป้ายเตือนเขตโรงเรียน จ านวน 4  ป้าย 
  (๒)  ลูกกรงใส่ทีวี  จ านวน  ๑  อัน 
  (๓)  ป้ายแนะน าสถานที่   จ านวน  ๕  ป่าย 
  (๔)  ป้ายประชาสัมพันธ์  จ านวน  5  ป้าย 
  (๕)  เครื่องพิมพ์ดีด  จ านวน  2  เครื่อง 
  (๖)  เครื่องปรับอากาศ  จ านวน  24  เครื่อง 
  (๗)  เครื่องชุมสายโทรศัพท์  จ านวน  ๑ เครื่อง 
  (๘)  เครื่องโทรศัพท์  จ านวน  8  เครื่อง 
  (๙)  เครื่องโทรสาร  จ านวน  3  เครื่อง 
  (๑๐)  พัดลมติดผนัง  จ านวน  24   ตัว 
  (๑๑)  ถังเก็บน้ าไฟเบอร์กลาส  จ านวน  2  ถัง 
  (๑๒)  ชุดรับแขก  จ านวน  1  ชุด 
  (๑๓)  ชั้นวางหนังสือ  2  หลงั 
  (๑๔)  ชั้นเก็บของเอนกประสงค์ แบบ ๓ ชั้น  จ านวน  3  หลัง 
  (๑๕)  ชั้นเก็บของเอนกประสงค์ แบบ 4 ชั้น  จ านวน  ๑  หลัง 
  (๑๖)  เหล็กเก็บเอกสาร  จ านวน  65  หลัง 
  (๑๗)  โต๊ะท างาน/คอมพิวเตอร์/อื่น  จ านวน  ๑๔4  ตัว 
  (๑๘)  โพเดียมไม้  จ านวน  2  ตัว  
   (19)  เก้าอ้ีต่างๆ  จ านวน  ๓00  ตัว 
 
 

/  ผลการติดตามและประเมินผล… 



๕๓ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
  ผลการติดตามและประเมินผล 

   -  ครุภัณฑส์ านักงานรายการที่ (1) – (19)   สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
 
 ๒.๒  ครุภัณฑ์การศึกษา   
   (1)  เครื่องเล่นเด็ก  จ านวน  4  เครื่อง 

  ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  ครุภัณฑก์ารศึกษา   สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
 ๒.๓  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง   
  รถยนต์และรถจักรยานยนต์   
  (๑)  รถยนต์ จ านวน  5  คัน   
  (๒)  รถบรรทุกหกล้อ   จ านวน  1  คัน  
  (๓)  เรือท้องแบน   จ านวน  ๑  ล า   
   (4)  รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์  จ านวน  ๑  คัน   
   (5)  รถบรรทุกขยะมูลฝอย(ใหญ่)  จ านวน  ๑  คัน 
  (6)  รถบรรทุกขยะมูลฝอย (เล็ก)  จ านวน  ๑  คัน      
  (7)  รถกระเช้าไฟฟ้า  จ านวน  1  คัน 
  (8) รถฟาร์มแทรกเตอร์  จ านวน  1 คัน 
  (9) รถจักรยานยนต์  จ านวน 1  คัน 

  ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รายการที่ (1) – (9)   สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
 ๒.๔  ครุภัณฑ์การเกษตร 
  (๑)  ปั้มน้ า  จ านวน  1  เครื่อง 
  (๒)  เครื่องสูบน้ าพร้อมอุปกรณ์  จ านวน  1  เครื่อง 
  (๓)  เครื่องพ่นละอองฝอย  จ านวน  ๑  เครื่อง 
  (๔)  เครื่องพ่นหมอกควัน  จ านวน  2  เครื่อง 

  ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  ครุภัณฑ์การเกษตรรายการที่ (1) – (4)   สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
 ๒.๕  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
  (๑)  เครื่องตบดิน จ านวน  ๑  เครื่อง 

  ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  ครุภัณฑ์ก่อสร้าง  สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
 ๒.๖  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  
  (๑)  เครื่องกระจายเสียงแบบไร้สาย  จ านวน  ๑  ชุด 
  (๒)  ชุดลูกข่ายระบบกระจายเสียง  จ านวน  ๑  ชุด 
  (๓)  หอกระจายข่าว  จ านวน  1๒  ชุด 
  (๔)  กล้องวงจรปิด  จ านวน  8  ตัว 
 

/(5) กล้อง CCTV … 



๕๔ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 

  (5) กล้อง cctv  จ านวน  4  ตัว 
   (๖)  โทรโข่ง  จ านวน  ๒  ตวั 
  (๗)  ไมค์ลอยพร้อมอุปกรณ์  จ านวน  ๑  ชุด 
  (๘)  ตู้ล าโพง  จ านวน  4  ตัว 
  (๙)  ชุดไมค์ประชุมประธาน  จ านวน  1 ตัว 
  (๑๐) ชุดไมค์ประชุมผู้ร่วมประชุม   จ านวน  10 ตัว  
  (๑๑)  เครื่องบันทึกเสียงระบบดิจิตอล  จ านวน 1 เครื่อง 
  (๑๒)  เครื่องขยายเสียงแบบพกพา (แบบกระเป๋าหิ้ว)  จ านวน  2  เครื่อ่ง 
   (13)  ขาตั้งไมโครโฟน  จ านวน  ๒  ชุด 
   (14)  จานรับสัญญาณดาวเทียม  จ านวน  ๑  จาน 

  ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ รายการที่ (1) – (14)   สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
 ๒.๗  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
  (๑)  เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์  จ านวน  ๒  เครื่อง 
  (๒)  กล้องถ่ายรูป  จ านวน  1  หลัง 

  ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ รายการที่ (1) – (2)   สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
 ๒.๘  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
  (๑)  เครื่องวัดความดันโลหิต  จ านวน  ๒4 เครื่อง 
  (๒)  เครื่องชั่งน้ าหนัก  จ านวน  9  เครื่อง 
  (๓)  หูฟังเครื่องวัดความดัน จ านวน 9  อัน 
  (๔)  ห้องสุขาเคลื่อนที่ จ านวน 1 หลัง 

  ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ รายการที่ (1) – (4)   
                                  สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
 ๒.๙  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว  
  (๑)  เครื่องตัดหญ้าสะพายข้อแข็ง จ านวน  1  เครื่อง   
   (๒)  ตู้เย็น  จ านวน  1  หลัง 

  ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว รายการที่ (1) – (2)   สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
 ๒.๑๐  ครุภัณฑ์โรงงาน 
  (๑)  เลื่อยโซ่ยนต์  จ านวน  ๑  เครื่อง 

  ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  ครุภัณฑ์โรงงาน สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
 ๒.๑1  ครุภัณฑ์กีฬา 
  (๑)  เครื่องออกก าลัง  58  เครื่อง  

   ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  ครุภัณฑ์กีฬา   สามารถใช้งานได้ตามปกติ   

/ ๒.๑2 ครุภัณฑ์ส ารวจ..  



๕๕ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 ๒.๑2 ครุภัณฑ์ส ารวจ 
  (๑)  กล้องส ารวจ  จ านวน  ๓  หลัง 
  (๒)  เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม GPS  จ านวน  ๑  เครื่อง 
  (๓)  กล้องวัดมุม จ านวน  ๑  หลัง 

  ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  ครุภัณฑ์ส ารวจ รายการที่ (1) – (3)   สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
 
 ๒.๑3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
  (๑)  เครื่องคอมพิวเตอร์  จ านวน  2๘  เครื่อง   
  (๒)  โน๊ตบุ๊ค  จ านวน  4  เครือ่ง 
  (๓)  จอคอมพิวเตอร์  จ านวน  1  จอ 
  (๔) เครื่องส ารองไฟ  จ านวน  8  เครื่อง 
  (๕)  เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จ านวน   1๑  เครื่อง 
  (๖)  เครื่องแสกนเนอร์  จ านวน  1  เครื่อง 

  ผลการติดตามและประเมินผล 
   -  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายการที่ (1) – (6)   สามารถใช้งานได้ตามปกติ     
 
    ผลการติดตามและประเมินผล 
  ครุภัณฑ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   มีจ านวน  26  รายการที่ช ารุด  เสื่อมสภาพไม่
สามารถใช้งานได้ตามปกติ  การตรวจสอบครุภัณฑ์ดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ที่ 444 /2559  ลงวันที่    19 
กันยายน  2559 และได้รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ตามบันทึกข้อความ (กองคลัง)  ลงวันที่  29  
ธันวาคม  2559   และแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีพัสดุครุภัณฑ์ช ารุด  ตามค าสั่งองค์การบริหาร
ส่วนต าบลคูบัว ที่ 598/2559  ลงวันที่  29  ธันวาคม  2559  และได้รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงพัสดุ
ครุภัณฑ์ช ารุด เสื่อมสภาพ ตามบันทึกข้อความ (กองคลัง)  ลงวันที่ 31  มกราคม  2560   โดยได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ   ดังนี้ 
  คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี   ดังนี้ 
    (๑)  นายชาญชัย        ผาแสนเถิน    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง  
    (๒)  นางสาวชินานาฎ  วงศ์ทวีทรัพย์        ต าแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    (๓)  นายฐิติพล          แสงลอย      ต าแหน่ง  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ 
  คณะกรรมการได้ตรวจสอบพัสดุดังกล่าวแล้วพบว่า มีพัสดุที่ช ารุด  ๒6  รายการ  ดังนี้ 
    ก. พัสดุ ครุภัณฑ์ที่ช ารุดใช้การไม่ได้ หากซ่อมแซมใช้ต่อจะท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  
จ านวน 8  รายการ  ดังนี้ 
    (๑)  กล้องถ่ายรูปดิจิตอล  หมายเลขครุภัณฑ์ 452-47-0002 (จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2547) 

(๒)  กล้องดิจิตอล  หมายเลขครุภัณฑ์ 452-51-0004(จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2551) 
(๓)  เครื่องปรับอากาศ     หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0008(จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2547) 
(๔)  เครื่องปรับอากาศ     หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0011(จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2547) 

/(5) เครื่องปรับอากาศ... 



๕๖ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐) 

(๕)  เครื่องปรับอากาศ     หมายเลขครุภัณฑ์ 420-47-0012(จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2547) 
   (๖)  เครื่องโทรศัพท์         หมายเลขครุภัณฑ์ 423-39-0001(จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2539) 
   (7) เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม GPS หมายเลขครภุัณฑ์ 089-55-0001(จดัหาเมื่อปี พ.ศ.2555) 
   (8) เครื่องคอมพิวเตอร์     หมายเลขครุภัณฑ์ 416-50-0013(จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2550) 
   ข. พัสดุ ครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งานและสูญไปตามธรรมชาติ         
จ านวน 18  รายการ  ดังนี้ 
 (1)  โคมไฟ                  หมายเลขครุภัณฑ์ 082-40-0001(จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2540) 
   (2) โต๊ะท างานไม้  หมายเลขครุภัณฑ์400-39-0030 (จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2539) 
   (3) โต๊ะเขียนแบบ หมายเลขครุภัณฑ์400-40-0036 (จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2540) 
   (4) โต๊ะเอนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 400-56-0148 (จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2556 
   (5) โต๊ะเอนกประสงค์ หมายเลขครุภัณฑ์ 400-56-0154 (จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2556) 
   (6) เก้าอี้สีน้ าตาลขาเหล็กโครเมยีม หมายเลขครภุัณฑ์ 401-39-0074 (จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2539) 
   (7) เก้าอี้สีน้ าตาลขาเหล็กโครเมยีม หมายเลขครภุัณฑ์ 401-39-0098 (จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2539) 
   (8) เก้าอี้สีน้ าตาลขาเหล็กโครเมียม หมายเลขครภุัณฑ์ 401-40-0168 (จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2540) 
   (9) เก้าอ้ีเขียนแบบ หมายเลขครุภัณฑ์ 401-40-0178 (จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2540) 
   (10) เก้าอี้เด็กเล็ก(เก้าอีพลาสติก) หมายเลขครุภณัฑ์ 401-53-0315(จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2553) 
   (11) เก้าอ้ีส านักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 401-54-0416 (จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2554) 
   (12) เก้าอ้ีส านักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 401-57-0528 (จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2557) 
   (13) เก้าอ้ีส านักงาน หมายเลขครุภัณฑ์ 401-57-0536 (จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2557) 
   (14) กล้องถ่ายรูปดิจิตอล หมายเลขครุภัณฑ์ 452-49-0003 (จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2549) 
   (15) เครื่องฉีดน้ าแรงดันสูง หมายเลขครุภัณฑ์ 618-57-0001(จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2557) 
   (16) เครื่องตัดหญ้าแบบสะพานแบบข้อแข็ง หมายเลขครุภณัฑ์ 711-49-0003 
                                            (จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2549) 
   (17) เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น 4 ล้อ สีแดง หมายเลขครุภัณฑ์ 711-50-0004 
                                      (จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2550) 
   (18) เครื่องโทรสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 424-44-0001 (จัดหาเมื่อปี พ.ศ.2544) 
 
   คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงกรณีพัสดุครุภัณฑ์ช ารุด  ดังนี้  
    (๑)  นายศิณวงศ์  มาตกฤษ       ผอ.กองการศึกษาฯ     เป็นประธานกรรมการ 
    (๒)  จ่าเอกสมชาย  แก้วมรกต   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน           เป็นกรรมการ 
    (๓)  สิบเอกสุนทร   เจริญวงษา  นายช่างโยธาช านาญงาน                 เป็นกรรมการ 
  คณะกรรมการได้ด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพทั้ง  ๒6  รายการแล้ว
ปรากฎว่าพัสดุทั้ง  ๒6  รายการเป็นพัสดุที่ช ารุดจริงและไม่สามารถซ่อมให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  เห็ นควร
ด าเนินการจ าหน่าย  
 
 
 

************************************* 



๕๗ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

ส่วนท่ี  ๗ 
 
 

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จะต้องมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของท้องถิ่น  
ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมท้องถิ่น  ในระดับชุมชนและทั้งในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และรวมทั้ง
ต าบล  อ าเภอ  และเขต อปท.ข้างเคียง  ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันกับสภาพแวดล้อมภายใต้สังคมที่เป็นทั้ง
ระบบเปิดมากกว่าระบบปิดในปัจจุบัน  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมเป็นการวิเคระห์สภาพแวดล้อมทั้งภายนอก
และภายใน โดยผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมีดังนี้ 

  
๑.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก   
 เป็นการตรวจสอบ  ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
ท้องถิ่น เช่น สภาพเศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง กฎหมาย สังคม สิ่งแวดล้อม วิเคราะห์เพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 
(integration) ร่วมกันกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  การวิเคราะห์สภาพ
ภายนอกนี้ เป็นการระบุถึงโอกาสและอุปสรรคที่จะต้องด าเนินการและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียด    
ผลการวิเคราะห์ดังนี้ 

๑.๑  โอกาส (O : Opportunity) 
   (1) ระบบบริหาร 
  - ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เน้นความส าคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนเข้า

มามีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินโครงการต่างๆ และสนับสนุนการน าแนวทางไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
ชัดเจน 
  - การสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างผู้น าหมู่บ้าน และภาคประชาชน เกิด
การพัฒนาพ้ืนที่อย่างบูรณาการร่วมกัน ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีการ
เชื่อมโยงบูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนระดับต่างๆ ในระดับอ าเภอ และจังหวัด สามารถให้บริการสาธารณะ
ต่างๆ ที่ได้มาตรฐานตอบสนองความเป็นต าบลน่าอยู่ มีความสะอาด สะดวก สวยงามและปลอดภัยของชุมชนและ
ประชาชน 
  (2) ระบบข้อมูล 
 - เนื่องจากขณะนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล ยังไม่มีข้อมูลแผนชุมชนไว้ที่แหล่งเดียวกันส าหรับการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน ที่จะต้องมีระบบข้อมูลเพื่อความสะดวกต่อการสืบค้น และสามารถน า
ข้อมูลดิบจากทุกชุมชนหมู่บ้านมาท าการวิเคราะห์  จึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ที่
ส่วนราชการของอ าเภอ และจังหวัด ได้ส่งเสริมให้ผู้น าหมู่บ้านด าเนินการจัดท าข้อมูลแผนชุมชน ให้เป็นปัจจุบัน 
ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ท าให้ระบบข้อมูลท้องถิ่นใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือการบูรณาการประสานแผน
ระดับท้องถิ่น อ าเภอ  และจังหวัดต่อไป 
 
 
 

/(3) อัตราก าลัง... 

ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 



๕๘ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

  (3) อัตราก าลัง  
   - พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้สอดคล้องตามสมรรถนะในการปฏิบัติงานและความต้องการในการฝึกอบรม (Traning Needs) 
  - ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอก 
   (4) การเงิน/งบประมาณ  
  - พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง 
วิธีการงบประมาณ และการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ทันสมัย และประชาชนมีส่วนร่วม 
   (5) ศักยภาพชุมชน 

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และสามารถจัดการตนเอง
เกี่ยวกับความเป็นอยู่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครอง และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้
ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่สันติสุขอย่างยั่งยืน 

    - นโยบายรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนด้านการเกษตร การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 - ภารกิจถ่ายโอน เพ่ือความสะดวกของประชาชน  เช่น  การจดทะเบียนพาณิชย์               
การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 

              - การปฏิรูประบบราชการใหม่ ภายในทุกส่วนราชการจะต้องจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมโดยให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ของงาน โดยให้ยึดหลักความพึงพอใจของผู้ที่มาติดต่อราชการ หรือผู้รับบริการ น ามาเป็นตัวชี้วัดในการปรับปรุง
ระบบงานต่างๆ อาทิ ระบบจัดการพัฒนาบุคลากร การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ระบบมาตรฐานในการให้บริการ
และระบบการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ซึ่งจากการบริหารงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพ และ
บรรลุผลส าเร็จในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลได้ 
 

๑.๒  อุปสรรค (T : Threat) 
  (1) ระบบบริหาร 
        - ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนน้อย ที่เป็นการท าลายก าลังใจในการท างาน ซึ่ง

อาจเป็นเพราะการไม่เข้าใจของประชาชนบางส่วนที่มีความขัดแย้งทางความคิดและการไม่เข้าใจในอ านาจหน้าที่
ของ อบต. ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาต่อการด าเนินงานของทางราชการ แต่จะเกี่ยวกับทางด้านการบริหารงานภายใต้หลัก
ธรรมาภิบาล โดยต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมือง ท าให้ประชาชนยอมรับ  และเชื่อมั่นใน
การบริหารจัดการที่ดี ตามหลักคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานและมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้มากที่สุด  
  (2) ระบบข้อมูล 
         - หน่วยราชการส่วนกลางที่ต้องการข้อมูลในระดับท้องถิ่นไม่มีความเข้าใจกระบวนการท างาน 
อย่างแท้จริงของท้องถิ่น ท าให้ไม่สามารถด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากส่วนราชการร้องขอ
ข้อมูลแต่ ในบางเรื่อง อบต. ไม่ได้มีการจัดเก็บหรือไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนนั้นอย่างต่อเนื่อง  
     - ความไม่เป็นระบบของข้อมูลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีข้อมูลกระจัดกระจาย ไม่มี
การบูรณาการภายในองค์กร  ท าให้ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 

 

/(3)อัตราก าลัง... 



๕๙ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

 (3) อัตราก าลัง   
     - หน่วยงานยังขาดบุคลากรที่มีเชี่ยวชาญในเรื่องเฉพาะทั้งทางด้านวิชาการและในทาง
ปฏิบัติที่ต้อง ใช้เทคนิคชั้นสูง อีกท้ังขาดการสนับสนุนข้อมูลในด้านวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในเชิงปฏิบัติ 
  (4)การเงิน/งบประมาณ  

      - การด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ความรับผิดชอบเพ่ิม
มากขึ้น ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจาก
จ ากัดด้วยอ านาจหน้าที่ และจ านวนงบประมาณที่จ ากัด 
  (5) ศักยภาพชุมชน 
     - อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลท าการเกษตร รายได้หลักจึงมาจากการขายผลผลิตทาง
การเกษตรท าให้รายได้ไม่แน่นอน เพราะราคาผลผลิตในปัจจุบันตกต่ าท าให้ขาดทุนจากสภาวะทางเศรษฐกิจของ
ประเทศไม่คงที่ การลงทุนมีการชะลอตัว ทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม สภาวะขาดแคลนน้ า ไม่สามารถท านา
ปรังได ้ท าให้เกษตรกรขาดรายได้ และว่างงาน  ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น 

        -การอยู่ใกล้ตัวเมือง และการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตก ตลอดจนสินค้าและบริการ  
ท าให้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป  ประชาชนมีความสันโดษ  มีการยึดถือประโยชน์
ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม  อาศัยอยู่แบบครอบครัวเดี่ยว  หันมาสู่การบริโภคนิยมมากขึ้น  จึงท าให้ขาดจิตส านึกในเรื่อง
ของการออม ขาดวิถีชีวิตพอเพียง และเกิดภาระหนี้สินเพ่ิมขึ้น   
    
๒.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน   

เป็นการตรวจสอบ ประเมินและกรองปัจจัยหรือข้อมูลจากสภาพแวดล้อมในท้องถิ่น ปัจจัยใดเป็น   
จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแสวงหาโอกาสพัฒนาและหลีกเลี่ยงอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้  
ซึ่งการติดตามและประเมินผลโดยก าหนดให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน  โดยคณะกรรมการได้ด าเนินการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในโดยวิเคราะห์  ตราวจสอบ  ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือวิเคราะห์ถึง  
จุดแข็งและจุดอ่อน  โอกาส  ข้อจ ากัด  ซึ่งมีรายละเอียดผลการวิเคราะห์ดังนี้  

๒.๑  จุดแข็ง (S : Strength) 
 (1) ระบบบริหาร  

         - มีโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ  
    - มีการพัฒนาระบบบริการประชาชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
    - มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่ท่ีรับผิดชอบชัดเจน  
 (2) ระบบข้อมูล  
 - มีเครื่องมือ ระบบสื่อสาร และระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมมาช่วย 

ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ  การติดตามข้อมูลข่าวสาร  ระเบียบ หนังสือสั่งการ ส่งผลให้สามารถปฏิบัติ
ราชการตามระเบียบหนังสือสั่งการได้อย่างรวดเร็ว 

 (3) อัตราก าลัง   
 - มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ชัดเจน  
 - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

ศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามต าแหน่งที่ทางราชการจัดอย่างต่อเนื่อง  
 
 

/(4) การเงิน/งบประมาณ… 



๖๐ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

 (4) การเงิน/งบประมาณ  
 - การบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบฯ  
 - การพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 

ต่างๆ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย 
 (5) ศักยภาพของชุมชน  
 - พิกัดที่ตั้งของต าบลมีความเหมาะสมและสะดวกแก่การคมนาคมมีเส้นทางหลักเส้นทางรอง 

ใกล้ตัวเมืองราชบุรี  มีสถานีรถไฟบ้านคูบัว ท าให้มีการกระจายความเจริญจากเมืองสู่ต าบล  มีการพัฒนาพ้ืนที่ทาง
การเกษตรเป็นที่อยู่อาศัย ท าให้เกิดขยายบ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ และธุรกิจต่างๆ เป็นจ านวนมาก  สภาพ
การจราจรปลอดภัย สาธารณูปโภค สาธารณูปการสะดวกครบ  ประชาชนมีการศึกษาสูงขึ้น มีพลังความคิด
สร้างสรรค์  การศึกษาสาธารณะสุขมูลฐานดี  สุขภาพอนามัยแข็งแรง  มีความพร้อมในการพัฒนาหลายๆ ด้าน 

 - มี วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ตั้งอยู่ใน 
เขตชุมชน มีอาคารอเนกประสงค์ของ วัด  โรงเรียน  โรงพยาบาล รพ.สต. ที่มั่นคง สามารถให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนได้อย่างเพียงพอ 

   -  มีสถานศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในเขตต าบล รวมถึงมี 
ศูนย์การเรียนนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีความพร้อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษาทั่วถึง  

 - มีทุนทางสังคมที่ด ีคือ ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลคูบัวมีเชื้อสาย ไท-ยวน ซึ่งมีวัฒนธรรม 
ประเพณีท่ีเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นประจ าท้องถิ่น  คือ  ภาษาพูดที่เป็นภาษาเฉพาะถิ่น และการแต่งกายด้วยผ้าซิ่น
หลากหลายลวดลายที่แตกต่างกันไป อีกทั้งยังมีหัตถกรรมพ้ืนบ้านท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์  คือ การทอผ้าซิ่นตีนจก ซึ่ง
เป็นสินค้าหัตถกรรมพ้ืนบ้านที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมจากคนในจังหวัดราชบุรี  และจากนักท่องเที่ยว 
ปัจจุบันหน่วยงานราชการมีการส่งเสริมให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักอย่าง
แพร่หลาย 
 - ในต าบลคูบัวมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หรือที่รู้จักกันในนาม “เมืองโบราณคูบัว     
ซ่ึงแต่เดิมเคยเป็นเมืองท่าท่ีเจริญรุ่งเรืองในยุคสมัยทราวดี พุทธศตวรรษที่ 11-15 และในปัจจุบันอยู่ในความดูแล
ของกรมศิลปกร  และมีจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ  ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นสถานที่จัดแสดงวัตถุโบราณในสมัยทวารวดี ที่ขุดพบได้  มีอายุกว่า 2,000 ปี รวมถึงมีการจัดแสดง
เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ การด ารงวิถีชีวิต ของชาว ไท-ยวน  เมื่อครั้งสมัยอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากอยู่ที่
ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
 - ต าบลคูบัวมีสภาพพ้ืนที่ ที่เอ้ืออ านวยแก่การท าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ท าให้มีผลผลิตทาง
การเกษตรที่เพียงพอสามารถเอ้ืออ านวยในการพัฒนาด้านเกษตรกรรมและการพาณิชย์ 

 
๒.๒  จุดอ่อน (W : Weakness) 

  1. ระบบบริหาร  
  - กฎระเบียบข้อบังคับทางราชการปัจจุบัน มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ ท าให้บุคลากร 

ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และต้องท าการศึกษายกระดับการท างานตามรูปแบบที่ภาครัฐต้องการ 
2. ระบบข้อมูล  

 - ขาดบุคลากรที่ท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเก็บข้อมูล 
  - ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วนครอบคลุมทุกด้าน 
 

/3.อัตราก าลัง... 



๖๑ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  กันยายน พ.ศ.  ๒๕๖๐) 

 3. อัตราก าลัง  
 - ในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังสามปีของ อบต. ยังขาดบุคลากรในระดับปฏิบัติการ 

 - พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง มีปัญหาเกี่ยวกับความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ ติดต่อสื่อสาร 
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน 

 - วัสดุ ครุภัณฑ์ในส านักงานยังไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
  4. การเงิน/งบประมาณ  

 - ประชาชนมีความต้องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ต้องการมีจ านวนมาก แต่งบประมาณ 
ในการพัฒนาไมเ่พียงพอต่อความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนในพ้ืนที่ได้ทั่วถึง 

  5. ศักยภาพชุมชน  
      - ประชาชนตั้งรกรากเป็นชุมชนดั้งเดิม แต่ขาดการวางแผนที่ดี  ไม่มีระบบระบายน้ าที่ดี  

การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังไม่เข้มแข็ง  การด าเนินงานยังไม่ชัดเจน เนื่องจากผลของภาวะเศรษฐกิจของประชาชน  
 - แหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลคูบัว ปัจจุบันยังอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร จึงท าให้ 
อบต. หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ ที่จะเข้าไปท านุบ ารุงรักษา หรือพัฒนาให้ดีขึ้น เป็นเรื่องที่ท าได้ยาก 
 - พืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ าในขณะที่ต้นทุนสูง  

  - พ้ืนที่ทางการเกษตรยังขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง  
  - พ้ืนที่ทางการเกษตรยังคงได้รับผลกระทบทางธรรมชาติ  
  - ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่  
 - การขาดการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   - ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย  
  - การรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ยังขาดความเข้มแข็ง  เช่น  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ 

 - ในการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว      
ยังขาดการส่งเสริมให้มีการวิจัย และผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ความรู้ด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
 - ประชาชนยังขาดความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น 
  

******************************** 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี 2  เดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒560  ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

ส่วนท่ี  8 
 
 

 
 
 
 
 
๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕๖2)  และ 
    ที่เปลี่ยนแปลง ฉบับท่ี  

๑.๑  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๑  : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้  4  คะแนน  โดยมีการด าเนินการ        
9   ขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนที ่ ๓  หน้า  ๓4) 

(๒)  แบบที่  ๑  :  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยมีการ
ด าเนินการครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  ๔2) 

๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี ้ 
(๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๒  : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้  4  คะแนน  (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓  หน้า  ๓5) 
(๒)  แบบประเมินคุณภาพแผนพัฒนา :  แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ได้  9๐  คะแนน   (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  ๔7) 
 ๑.๓  ผลการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ 

(๑)  แบบที่  ๒  :  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์
การพัฒนา (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  ๔4)  โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   ๑64  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน     48  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  29.27   ของยุทธศาสตร์การพัฒนา         
  
๒.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒)  

๒.๑  กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาสามปีเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
  (๑)  ตัวบ่งชี้ที่  ๓  :  ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  โดยมีการด าเนินการ
ครบทุกขั้นตอน  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  ๓6) 

๒.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผน สรุปได้ดังนี้  
(๑)  แบบประเมินคุณภาพแผน  :  แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับ

แผนพัฒนาสามปี เพ่ือสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ ได้  ๙0  คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า 37) 
 (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๔  : คุณภาพแผนพัฒนาสามปี  ได้  ๔  คะแนน (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓  หน้า  ๓7) 

 
 

/2.3 ผลการด าเนินการ 

สรุปรายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ครั้งที่ 2  เดือน ตุลาคม  ๒๕๖๐  

(ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60 ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
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 ๒.๓  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาสามปี 
(๑)  แบบที่  ๓/๑  :   แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๔  หน้า  ๔5)  โดยสรุปได้ดังนี้               
  โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน   164  โครงการ 
  โครงการที่บรรจุข้อบัญญัติ  จ านวน     96  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  58.54  ของแผนพัฒนาสามปี 
  (๒)  ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  ได้  5 คะแนนเต็ม  (รายละเอียดดูส่วนที่ ๓ หน้า  ๓8)     

(๓)  ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan :  รายงานสรุปผลการด าเนินงาน      
ปี ๒๕๖๐  (รายละเอียดดูส่วนที่  ๕  หน้า  ๕0)   

  โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   164  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน   74  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  45.12  ของแผนพัฒนาสามปี 

๓.  ผลการติดตามและประเมินผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น 
 ๓.๑  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
     ๓.๑  ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  ๕  คะแนนเต็ม  
เนื่องจากไม่มีผลกระทบในการด าเนินโครงการ (รายละเอียดดูส่วนที่  ๓  หน้า  39)     

๔.  ผลการติดตามและประเมินผลทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 
 ๔.๑  ครุภัณฑ์ที่ช ารุดมี  จ านวน  26  รายการ 

๔.๒  เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ   
 ๔.๓  เป็นครุภัณฑ์ที่สามารถจะด าเนินจ าหน่ายได้ตามระเบียบพัสดุ 

๕.  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 
 ๕.๑  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีโอกาส (O : Opportunity) ในการพัฒนา  ดังนี้ 
  (1) ระบบบริหาร 
  - ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เน้นความส าคัญกับการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามา

มีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนินโครงการต่างๆ และสนับสนุนการน าแนวทางไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน 
  - การสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างผู้น าหมู่บ้าน และภาคประชาชน เกิดการ
พัฒนาพื้นที่อย่างบูรณาการร่วมกัน ได้รับการสนับสนุนการด าเนินงานเป็นระบบที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส มีการเชื่อมโยง
บูรณาการแผนพัฒนาท้องถิ่น แผนระดับต่างๆ ในระดับอ าเภอ และจังหวัด สามารถให้บริการสาธารณะต่างๆ ที่ได้
มาตรฐานตอบสนองความเป็นต าบลน่าอยู่ มีความสะอาด สะดวก สวยงามและปลอดภัยของชุมชนและประชาชน 
  (2) ระบบข้อมูล 
 - เนื่องจากขณะนี้ องค์การบริหารส่วนต าบล ยังไม่มีข้อมูลแผนชุมชนไว้ที่แหล่งเดียวกันส าหรบัการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน ที่จะต้องมีระบบข้อมูลเพ่ือความสะดวกต่อการสืบค้น และสามารถน าข้อมูล
ดิบจากทุกชุมชนหมู่บ้านมาท าการวิเคราะห์  จึงเป็นโอกาสที่เหมาะสมส าหรับองค์การบริหารส่วนต าบล ที่ส่วน 

/ราชการของอ าเภอ... 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
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ราชการของอ าเภอ และจังหวัด ได้ส่งเสริมให้ผู้น าหมู่บ้านด าเนินการจัดท าข้อมูลแผนชุมชน ให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งจะ
เป็นโอกาสที่ท าให้ระบบข้อมูลท้องถิ่นใช้ประโยชน์ในการเชื่อมโยงข้อมูล เพ่ือการบูรณาการประสานแผนระดับท้องถิ่น 
อ าเภอ  และจังหวัดต่อไป 
 
  (3) อัตราก าลัง  
   - พัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะของบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ให้สอดคล้องตามสมรรถนะในการปฏิบัติงานและความต้องการในการฝึกอบรม (Traning Needs) 
  - ส่งบุคลากรไปอบรมภายนอก 
   (4) การเงิน/งบประมาณ  
  - พัฒนาขีดความสามารถการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในด้านการคลัง วิธีการ
งบประมาณ และการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  ทันสมัย และประชาชนมีส่วนร่วม 
   (5) ศักยภาพชุมชน 

 - ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ มุ่งเน้นให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข และสามารถจัดการตนเอง
เกี่ยวกับความเป็นอยู่ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การปกครอง และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้ทุก
ภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่สันติสุขอย่างยั่งยืน 

    - นโยบายรัฐบาล/จังหวัด ที่สนับสนุนด้านการเกษตร การศึกษา การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 - ภารกิจถ่ายโอน เพ่ือความสะดวกของประชาชน  เช่น  การจดทะเบียนพาณิชย์               
การเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือดูแลเด็กก่อนวัยเรียน และแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง 

              - การปฏิรูประบบราชการใหม่ ภายในทุกส่วนราชการจะต้องจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมโดยให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงาน 
โดยให้ยึดหลักความพึงพอใจของผู้ที่มาติดต่อราชการ หรือผู้รับบริการ น ามาเป็นตัวชี้วัดในการปรับปรุงระบบงาน
ต่างๆ อาทิ ระบบจัดการพัฒนาบุคลากร การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ระบบมาตรฐานในการให้บริการและระบบ
การใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ซึ่งจากการบริหารงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลส าเร็จใน
การน านโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลได้ 
และมีอุปสรรค (T : Threat)  ในการพัฒนา  ดังนี้ 

    (1) ระบบบริหาร 
      - ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม ซึ่งเป็นส่วนน้อย ที่เป็นการท าลายก าลังใจในการท างาน ซึ่งอาจ

เป็นเพราะการไม่เข้าใจของประชาชนบางส่วนที่มีความขัดแย้งทางความคิดและการไม่เข้าใจในอ านาจหน้าที่ของ อบต. 
ซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาต่อการด าเนินงานของทางราชการ แต่จะเกี่ยวกับทางด้านการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
โดยต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในทางการเมือง ท าให้ประชาชนยอมรับ และเชื่อมั่นในการบริหารจัดการ
ที่ดี ตามหลักคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานและมีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลให้มากที่สุด  
  (2) ระบบข้อมูล 
         - หน่วยราชการส่วนกลางที่ต้องการข้อมูลในระดับท้องถิ่นไม่มีความเข้าใจกระบวนการท างาน 
อย่างแท้จริงของท้องถิ่น ท าให้ไม่สามารถด าเนินการพัฒนาระบบข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ เนื่องจากส่วนราชการร้องขอ
ข้อมูลแต่ ในบางเรื่อง อบต. ไม่ได้มีการจัดเก็บหรือไม่ได้มีการจัดเก็บข้อมูลส่วนนั้นอย่างต่อเนื่อง  
 

/   - ความไม่เป็นระบบ… 



๖๕ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี 2  เดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒560  ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

     - ความไม่เป็นระบบของข้อมูลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีข้อมูลกระจัดกระจาย ไม่มี
การบูรณาการภายในองค์กร  ท าให้ไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ 
 (3) อัตราก าลัง   
     - หน่วยงานยังขาดบุคลากรที่มีเชี่ยวชาญในเรื่องเฉพาะทั้งทางด้านวิชาการและในทางปฏิบัติที่
ต้อง ใช้เทคนิคชั้นสูง อีกท้ังขาดการสนับสนุนข้อมูลในด้านวิชาการ และผู้เชี่ยวชาญในเชิงปฏิบัติ 
  (4)การเงิน/งบประมาณ  

      - การด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพ่ิมมากขึ้น ความรับผิดชอบเพ่ิมมาก
ขึ้น ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจากจ ากัดด้วย
อ านาจหน้าที่ และจ านวนงบประมาณที่จ ากัด 
  (5) ศักยภาพชุมชน 
     - อาชีพของประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลท าการเกษตร รายได้หลักจึงมาจากการขายผลผลิตทาง
การเกษตรท าให้รายได้ไม่แน่นอน เพราะราคาผลผลิตในปัจจุบันตกต่ าท าให้ขาดทุนจากสภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศไม่
คงที่ การลงทุนมีการชะลอตัว ทั้งภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม สภาวะขาดแคลนน้ า ไม่สามารถท านาปรังได้ ท าให้
เกษตรกรขาดรายได ้และว่างงาน  ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น 

        -การอยู่ใกล้ตัวเมือง และการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตก ตลอดจนสินค้าและบริการ  
ท าให้วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของคนในชุมชนเปลี่ยนแปลงไป  ประชาชนมีความสันโดษ  มีการยึดถือประโยชน์ส่วนตัว
มากกว่าส่วนรวม  อาศัยอยู่แบบครอบครัวเดี่ยว  หันมาสู่การบริโภคนิยมมากขึ้น  จึงท าให้ขาดจิตส านึกในเรื่องของการ
ออม ขาดวิถีชีวิตพอเพียง และเกิดภาระหนี้สินเพ่ิมขึ้น  

 
๕.๒  ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีจุดแข็ง  (S : Strength)  ในการพัฒนา ดังนี้ 
 (1) ระบบบริหาร  

         - มีโครงสร้างภายในที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ  
    - มีการพัฒนาระบบบริการประชาชน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
    - มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่ท่ีรับผิดชอบชัดเจน  
 (2) ระบบข้อมูล  
 - มีเครื่องมือ ระบบสื่อสาร และระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมมาช่วย 

ในการบริหารและการปฏิบัติราชการ  การติดตามข้อมูลข่าวสาร  ระเบียบ หนังสือสั่งการ ส่งผลให้สามารถปฏิบั ติ
ราชการตามระเบียบหนังสือสั่งการได้อย่างรวดเร็ว 

 (3) อัตราก าลัง   
 - มีการก าหนดแผนอัตราก าลังตามโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ชัดเจน  
 - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี ได้รับการส่งเสริมพัฒนา 

ศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามต าแหน่งที่ทางราชการจัดอย่างต่อเนื่อง  
 (4) การเงิน/งบประมาณ  
 - การบริหารงบประมาณเป็นไปตามระเบียบฯ  
 - การพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม 

ต่างๆ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมาย 
 

/(5) ศักยภาพของชุมชน … 



๖๖ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี 2  เดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒560  ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 (5) ศักยภาพของชุมชน  
 - พิกัดที่ตั้งของต าบลมีความเหมาะสมและสะดวกแก่การคมนาคมมีเส้นทางหลักเส้นทางรอง 

ใกล้ตัวเมืองราชบุรี  มีสถานีรถไฟบ้านคูบัว ท าให้มีการกระจายความเจริญจากเมืองสู่ต าบล  มีการพัฒนาพ้ืนที่ทาง
การเกษตรเป็นที่อยู่อาศัย ท าให้เกิดขยายบ้านจัดสรร อาคารพาณิชย์ และธุรกิจต่างๆ เป็นจ านวนมาก  สภาพ
การจราจรปลอดภัย สาธารณูปโภค สาธารณูปการสะดวกครบ  ประชาชนมีการศึกษาสูงขึ้น มีพลังความคิดสร้างสรรค์  
การศึกษาสาธารณะสุขมูลฐานดี  สุขภาพอนามัยแข็งแรง  มีความพร้อมในการพัฒนาหลายๆ ด้าน 

 - มี วัด โรงเรียน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.ตั้งอยู่ใน 
เขตชุมชน มีอาคารอเนกประสงค์ของ วัด  โรงเรียน  โรงพยาบาล รพ.สต. ที่มั่นคง สามารถให้บริการสาธารณะแก่
ประชาชนได้อย่างเพียงพอ 

   -  มีสถานศึกษาในระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในเขตต าบล รวมถึงมี 
ศูนย์การเรียนนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ที่มีความพร้อมมีศักยภาพในการจัดการศึกษาทั่วถึง  

 - มีทุนทางสังคมที่ดี คือ ประชาชนส่วนใหญ่ในต าบลคูบัวมีเชื้อสาย ไท-ยวน ซึ่งมีวัฒนธรรม 
ประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นประจ าท้องถิ่น  คือ  ภาษาพูดที่เป็นภาษาเฉพาะถิ่น และการแต่งกายด้วยผ้าซิ่น
หลากหลายลวดลายที่แตกต่างกันไป อีกทั้งยังมีหัตถกรรมพ้ืนบ้านท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์  คือ การทอผ้าซิ่นตีนจก ซึ่งเป็น
สินค้าหัตถกรรมพ้ืนบ้านที่มีชื่อเสียง และได้รับความนิยมจากคนในจังหวัดราชบุรี  และจากนักท่องเที่ยว ปัจจุบัน
หน่วยงานราชการมีการส่งเสริมให้เป็นสินค้า OTOP ระดับ 5 ดาว สร้างชื่อเสียงให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
 - ในต าบลคูบัวมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หรือที่รู้จักกันในนาม “เมืองโบราณคูบัว     ซึ่ง
แต่เดิมเคยเป็นเมืองท่าที่เจริญรุ่งเรืองในยุคสมัยทราวดี พุทธศตวรรษที่ 11-15 และในปัจจุบันอยู่ในความดูแลของ
กรมศิลปกร  และมีจิปาถะภัณฑ์สถานบ้านคูบัว เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและ  ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เป็นสถานที่จัดแสดงวัตถุโบราณในสมัยทวารวดี ที่ขุดพบได้  มีอายุกว่า 2,000 ปี รวมถึงมีการจัดแสดงเรื่องราวทาง
ประวัติศาสตร์ การด ารงวิถีชีวิต ของชาว ไท-ยวน  เมื่อครั้งสมัยอพยพย้ายถิ่นฐานมาตั้งรกรากอยู่ที่ต าบลคูบัว อ าเภอ
เมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
 - ต าบลคูบัวมีสภาพพ้ืนที่ ที่เอ้ืออ านวยแก่การท าการเกษตรและเลี้ยงสัตว์  ท าให้มีผลผลิตทาง
การเกษตรที่เพียงพอสามารถเอ้ืออ านวยในการพัฒนาด้านเกษตรกรรมและการพาณิชย์ 

 แต่ก็มีจุดอ่อน (W : Weakness) ในการพัฒนา  ดังนี้ 
  1. ระบบบริหาร  

  - กฎระเบียบข้อบังคับทางราชการปัจจุบัน มีการปรับปรุงแก้ไขอยู่เสมอ ท าให้บุคลากร 
ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และต้องท าการศึกษายกระดับการท างานตามรูปแบบที่ภาครัฐต้องการ 
  2. ระบบข้อมูล  

 - ขาดบุคลากรที่ท าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่มีความรู้ความช านาญในการจัดเก็บข้อมูล 
  - ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วนคลอบคลุมทุกด้าน 

 3. อัตราก าลัง  
 - ในส่วนราชการตามแผนอัตราก าลังสามปีของ อบต. ยังขาดบุคลากรในระดับปฏิบัติการ 

 - พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง มีปัญหาเกี่ยวกับความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ ติดต่อสื่อสาร 
เพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปัจจุบัน 

 - วัสดุ ครุภัณฑ์ในส านักงานยังไม่เพียงพอกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
 
 

/4. การเงิน/งบประมาณ… 



๖๗ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี 2  เดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒560  ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

  4. การเงิน/งบประมาณ  
 - ประชาชนมีความต้องการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ต้องการมีจ านวนมาก แต่งบประมาณ 

ในการพัฒนาไม่เพียงพอต่อความต้องการในการแก้ปัญหาของประชาชนในพื้นที่ได้ทั่วถึง 
  5. ศักยภาพชุมชน  
      - ประชาชนตั้งรกรากเป็นชุมชนดั้งเดิม แต่ขาดการวางแผนที่ดี  ไม่มีระบบระบายน้ าที่ด ี 

การรวมกลุ่มอาชีพต่างๆ ยังไม่เข้มแข็ง  การด าเนินงานยังไม่ชัดเจน เนื่องจากผลของภาวะเศรษฐกิจของประชาชน  
 - แหล่งท่องเที่ยวภายในต าบลคูบัว ปัจจุบันยังอยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร จึงท าให ้
อบต. หรือ หน่วยงานอ่ืนๆ ที่จะเข้าไปท านุบ ารุงรักษา หรือพัฒนาให้ดีขึ้น เป็นเรื่องที่ท าได้ยาก 
 - พืชผลทางการเกษตรมีราคาตกต่ าในขณะที่ต้นทุนสูง  

  - พ้ืนที่ทางการเกษตรยังขาดแคลนน้ าในช่วงฤดูแล้ง  
  - พ้ืนที่ทางการเกษตรยังคงได้รับผลกระทบทางธรรมชาติ  
  - ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ยังไม่ครอบคลุมพ้ืนที่  
 - การขาดการบูรณาการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   - ประชาชนยังให้ความร่วมมือกับการท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อย  
  - การรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่มต่างๆ ยังขาดความเข้มแข็ง  เช่น  กลุ่มอาชีพ  กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ 

 - ในการพัฒนาในด้านต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว      
ยังขาดการส่งเสริมให้มีการวิจัย และผู้เชี่ยวชาญที่จะให้ความรู้ด้านวิชาการ และด้านการปฏิบัติอย่างถูกต้อง 
 - ประชาชนยังขาดความสนใจในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของท้องถิ่น 
6.  ปัญหาอุปสรรคในการบริการประชาชน  

ปัญหา 
๑.  ชว่งฤดูแล้งน้ าลดลงและมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอ 
๒.  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  มีคลองชลประทานผ่าน  แต่ล าคลองตื้นเขินมีวัชพืชมาก 
๓.  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีที่กักเก็บน้ าไม่เพียงพอ 
อุปสรรค 
๑.  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  มีงบประมาณไม่เพียงพอในการขยายเขตประปาเทศบาลให้ครอบคลุม 
      ทั้งต าบล 
2.  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ยังไม่สามารถเพ่ิมแหล่งกักเก็บน้ าได้    

ข้อเสนอแนะ  
๑.  เห็นควรพิจารณาขยายปรับปรุงระบบประปาเทศบาล หรือเพ่ิมจ านวนสระกักเก็บน้ า 
๒.  เห็นควรพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนส ารองน้ า และประหยัดน้ า 

7.  ปัญหาและอุปสรรคในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  มีดังนี้ 
 ปัญหา 

1. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะน ามาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี ยังมี
การเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจ าเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร  ท าให้โครงการที่เสนอมามีจ านวนมากกว่างบประมารในการ
ด าเนินการจริง 

2. ปัญหาการก่อสร้างในพ้ืนที่  ที่อยู่ในการดูแลของหน่วยงานอื่น  ซึ่งจะต้องขออนุญาตให้เรียบร้อยก่อน 
ไม่อย่างนั้นจะท าให้เกิดความไม่สะดวก และเกิดความล่าช้าต่อการด าเนินการ 

/อุปสรรค... 
 



๖๘ 
 

รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี 2  เดือน ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒560  ถึง  กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 อุปสรรค 
๑.  องค์การบริหารส่วนต าบล  มีปัญหา ความต้องการที่อยู่ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562)  ที่

จะต้องด าเนินการอยู่เป็นจ านวนมาก  ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้หมด 
๒.  องค์การบริหารส่วนต าบลมีงบประมาณที่จ ากัด 
ข้อเสนอแนะ  
1. เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน และโครงการที่สามารถด าเนินการได้จริงและเป็น 

โครงการต่อเนื่อง   บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น  
๒. เห็นควรเร่งรัดการด าเนินโครงการทีต่ั้งไว้ในข้อบัญญัติให้ได้มากกว่าร้อยละ ๙๕  ของแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. สร้างความเข้าใจให้กับผู้เข้าร่วมประชาคม  ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับความต้องการ

และงบประมาณ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้รับการจัดสรร ซึ่งจะท าให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลบรรลุวัตถุประสงค์ 

4. ควรมีการส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล ว่าองค์การ
บริหารส่วนต าบลจัดตั้งขึ้นเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และตอบสนองความต้องการของประชาชนตามกฎระเบียบ 
การที่จะตอบสนองและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ได้นั้น จะต้องด าเนินการภายใต้กฎระเบียบ และข้อกฎหมายที่
ให้อ านาจหน้าที่ไว้จึงจะสามารถด าเนินการได้ 
 

******************************** 
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รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2 เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 
 

ส่วนท่ี  ๙ 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ประมวลภาพผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ประมวลภาพผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๐  
ครั้งที่  2  ครั้งที่  2  เดือนเดือนตุลาคม ตุลาคม     พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๐๒๕๖๐  

(ระหว่างเดอืน(ระหว่างเดอืน  เมษายนเมษายน  พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๒๕6060    ถึง ถึง กนัยายน กนัยายน   พ.ศ. พ.ศ. ๒๕๖๐)๒๕๖๐)  
 

รูปภาพผลการด าเนินงาน 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึงกันยายน  ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 : ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

จ านวน  12  โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึงกันยายน  ๒๕๖๐) 

 
 
 

 
 

 
 
ชื่อโครงการ : ......โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัสท์ติกคอมกรีต จากปากซอย 18 ถึงบ้านนางมาลี    
                 ......หมู่ที่  4   ต าบลคูบัว........ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายชาญชัย....ผาแสนเถิน.........ต าแหน่ง ..ผู้อ านวยการกองช่าง.... 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองช่าง.................................................................. ................................................ 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 

 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึงกันยายน  ๒๕๖๐) 

 
 

 
 

 
 
ชื่อโครงการ : .....โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 2 หมู่ที่ 7  ต าบลคูบัว............. 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายชาญชัย....ผาแสนเถิน.........ต าแหน่ง ..ผู้อ านวยการกองช่าง...... 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองช่าง...................................................................................... .............................. 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 
 
 
 

   
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึงกันยายน  ๒๕๖๐) 

 
 

 
 

 
 
ชื่อโครงการ :… .โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  จากป้ายบ้านหัวสนาม  หมู่ที่ 8  ต าบลคูบัว...... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายชาญชัย....ผาแสนเถิน.........ต าแหน่ง ..ผู้อ านวยการกองช่าง.... 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองช่าง................................................................................................. ................. 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 

 
 

 
 
 
 

 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึงกันยายน  ๒๕๖๐) 

 
 
 

 
 
ชื่อโครงการ : .......โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบานนางนิยม  เปลี่ยนสมัย 
                 ...... หมู่ที่  11   ต าบลคูบัว................ 
ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายชาญชัย....ผาแสนเถิน.........ต าแหน่ง ..ผู้อ านวยการกองช่าง.... 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองช่าง................................................................... ............................................... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึงกันยายน  ๒๕๖๐) 

 
 

 
 
ชื่อโครงการ : ......โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายขาว ถึงบ้านนางนา   
                 ...... หมู่ที่ 14   ต าบลคูบัว  ......... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายชาญชัย....ผาแสนเถิน.........ต าแหน่ง ..ผู้อ านวยการกองช่าง......... 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองช่าง.................................................................................................................. 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ................................................... ............ 
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึงกันยายน  ๒๕๖๐) 

 
 
 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ : .........โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองบ้านห้วยบน  หมู่ที่ 2  ต าบลคูบัว..... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายชาญชัย....ผาแสนเถิน.........ต าแหน่ง ..ผู้อ านวยการกองช่าง.... 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองช่าง......................................................... ......................................................... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 

 
 
 

 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึงกันยายน  ๒๕๖๐) 

 
 

 
 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ : .........โครงการก่อสร้างประตูปิด – เปิดน้ า เข้าซอยบริเวณศาลารอรถโดยสาร หมู่ที่ 10 ต าบลคูบัว..... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายชาญชัย....ผาแสนเถิน.........ต าแหน่ง ..ผู้อ านวยการกองช่าง.... 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองช่าง.................................................................... .............................................. 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ .......................................................... ..... 
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 

 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึงกันยายน  ๒๕๖๐) 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ : .........โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก   หมู่ที ่ 10   ต าบลคูบัว........................ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายชาญชัย....ผาแสนเถิน.........ต าแหน่ง ..ผู้อ านวยการกองช่าง.... 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองช่าง..................................................... ............................................................. 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 

 
 

 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึงกันยายน  ๒๕๖๐) 

 
 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ : .........โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า  หมู่ที ่ 14  ต าบลคูบัว..... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายชาญชัย....ผาแสนเถิน.........ต าแหน่ง ..ผู้อ านวยการกองช่าง.... 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองช่าง................................................................................................... ............... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 

 
 
 
 

 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึงกันยายน  ๒๕๖๐) 

 
 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ : .........โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน  หมู่ที่  6  ต าบลคูบัว..... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายชาญชัย....ผาแสนเถิน.........ต าแหน่ง ..ผู้อ านวยการกองช่าง.... 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองช่าง................................................................................................................ .. 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 

 
 
 
 

 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึงกันยายน  ๒๕๖๐) 

 
 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ : .........โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. จากปากซอยตรงข้ามร้านเสริมสวยไปทางบ้านป้าเงิน 
                 ...... หมู่ที่  5  ต าบลคูบัว..... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายชาญชัย....ผาแสนเถิน.........ต าแหน่ง ..ผู้อ านวยการกองช่าง.... 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองช่าง.......................................................................................................... ........ 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไดร้ับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 

 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึงกันยายน  ๒๕๖๐) 

 
 

 
 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ : .........โครงการจัดซื้อวัสดุอ่ืนๆ  (ลูกรัง หินคลุก) เพ่ือซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ช ารุดเสียหาย  
                 ...........เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน  ภายในต าบลคูบัว..... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายชาญชัย....ผาแสนเถิน.........ต าแหน่ง ..ผู้อ านวยการกองช่าง.... 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองช่าง.................................................. ................................................................ 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 

 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  เดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 : ด้านคุณภาพชีวิต และสังคม 

จ านวน  15  โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  เดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 

 
 

 
 
ชื่อโครงการ : ......โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ  ต าบลคูบัว......................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นางสาวชินานาฎ  วงศ์ทวีทรัพย์.....ต าแหน่ง ..หน.ฝ่ายสวัสดิการฯ.... 
สังกัด : ส านัก/กอง ......ส านกังานปลัดฯ..........................................................................................................  
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  เดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 

 
 
ชื่อโครงการ : .....โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลคูบัว................................ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นางสาวชินานาฎ  วงศ์ทวีทรัพย์.....ต าแหน่ง ..หน.ฝ่ายสวัสดิการฯ.... 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......ส านกังานปลัดฯ..........................................................................................................  
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  เดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 

 
 
ชื่อโครงการ : .....โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง.ต าบลคูบัว...................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นางภัคภร....แก้วมรกต.....ต าแหน่ง ..นักวิเคราะห์นโยบายและแผน.............. 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......ส านกังานปลัดฯ..........................................................................................................  
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  เดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ : .....โครงการสนับสนุนกองบุญสวัสดิการชุมชนของต าบลคูบัว............................................................ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นางสาวชินานาฎ  วงศ์ทวีทรัพย์.....ต าแหน่ง ..หน.ฝ่ายสวัสดิการฯ............... 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......ส านกังานปลัดฯ..........................................................................................................  
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 

 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  เดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 

 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ : .....โครงการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขต าบลคูบัว........................................ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นางสาวชินานาฎ  วงศ์ทวีทรัพย์.....ต าแหน่ง ..หน.ฝ่ายสวัสดิการฯ............... 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......ส านกังานปลัดฯ..........................................................................................................  
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 

 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  เดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 

 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ : .....โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ..................................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายเกรียงศักด์...ครุฑไชยันต์.....ต าแหน่ง ..จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......ส านกังานปลัดฯ..........................................................................................................  
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 

 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  เดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ : .....โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ต าบลคูบัว.......................................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นางสาวชินานาฎ  วงศ์ทวีทรัพย์.....ต าแหน่ง ..หน.ฝ่ายสวัสดิการฯ............... 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......ส านกังานปลัดฯ......................................................................................................... . 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 

 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  เดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ : .....โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ต าบลคูบัว......... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นางสาวชินานาฎ  วงศ์ทวีทรัพย์.....ต าแหน่ง ..หน.ฝ่ายสวัสดิการฯ............... 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......ส านกังานปลัดฯ..........................................................................................................  
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  เดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ : .....โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต าบลคูบัว............................................................ 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นางสาวชินานาฎ  วงศ์ทวีทรัพย์.....ต าแหน่ง ..หน.ฝ่ายสวัสดิการฯ............... 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......ส านกังานปลัดฯ................................................................................................... ....... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไดร้ับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  เดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ : .....โครงการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส ประจ าปี 2560........ 
 

ผู้รับผดิชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นางสาวชินานาฎ  วงศ์ทวีทรัพย์.....ต าแหน่ง ..หน.ฝ่ายสวัสดิการฯ............... 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......ส านกังานปลัดฯ..........................................................................................................  
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  เดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ : .....โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ  ต าบลคูบัว..................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นางสาวชินานาฎ  วงศ์ทวีทรัพย์.....ต าแหน่ง ..หน.ฝ่ายสวัสดิการฯ............... 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......ส านกังานปลัดฯ..........................................................................................................  
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  เดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ : .....โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2560.................................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....จ่าเอกสมชาย....แก้วมรกต.......ต าแหน่ง ..จพง..ธุรการ............................. 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......ส านกังานปลัดฯ............................................................................................... ........... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึน้ได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  เดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ : .....โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน...ประจ าปี..2560....................................................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายเกรียงศักดิ์...ครุฑไชยันต์.....ต าแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......ส านกังานปลัดฯ...................................................................................... .................... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  เดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
ชื่อโครงการ : .....โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยภิบัติและสาธารณภัย ต าบลคูบัว......... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายเกรียงศักดิ์...ครุฑไชยันต์.....ต าแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......ส านกังานปลัดฯ................................................................................................... ....... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นไดร้ับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 

 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่าง เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึง  เดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 

 
 
 
 
ชื่อโครงการ : .....โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนต าบลคูบัว..................................................... ..................... 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นางสาวชินานาฎ  วงศ์ทวีทรัพย์.....ต าแหน่ง ..หน.ฝ่ายสวัสดิการฯ............... 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......ส านกังานปลัดฯ................................................................................ .......................... 
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 

 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือน  กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ด้านการศกึษา  ศาสนา  วัฒนธรรม และกีฬา 

จ านวน   13  โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือน  กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
  
 
ชื่อโครงการ :........โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียนในสังกัด  สพฐ. ในเขตต าบลคูบัว........................ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายศิณวงศ์  มาตกฤษ.....ต าแหน่ง ..ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม... 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองการศึกษา..ศาสนาและวัฒนธรรม............................................................................. 

 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือน  กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 

 
  
 
ชื่อโครงการ :........โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยมโรงเรียนแคทรายวิทยา................ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายศิณวงศ์  มาตกฤษ.....ต าแหน่ง ..ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม... 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองการศึกษา..ศาสนาและวัฒนธรรม............................................................................. 

 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือน  กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 

 
 

ชื่อโครงการ :.........โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร................................................................................................................ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ...นายศิณวงศ์  มาตกฤษ.....ต าแหน่ง ..ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม... 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองการศึกษา..ศาสนาและวัฒนธรรม............................................................................. 

 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือน  กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 

 
 

ชื่อโครงการ :.........โครงการส่งเสริมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนในต าบลคูบัว......................................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ...นายศิณวงศ์  มาตกฤษ.....ต าแหน่ง ..ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม... 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองการศึกษา..ศาสนาและวัฒนธรรม............................................................................. 

 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือน  กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 

 
 

 
 
ชื่อโครงการ :.....โครงการแห่เทียนพรรษาต าบลคูบัว.............................................................................................. ....... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายศิณวงศ์  มาตกฤษ.....ต าแหน่ง ..ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม... 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองการศึกษา..ศาสนาและวัฒนธรรม............................................................................. 

 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 
 
 

 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือน  กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 

 
 
ชื่อโครงการ :....โครงการจัดการประกวดทอผ้าพื้นเมือง (ซิ่นตีนจก)  ไท – ยวน ต าบลคูบัว................................ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายศิณวงศ์  มาตกฤษ.....ต าแหน่ง ..ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม... 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองการศึกษา..ศาสนาและวัฒนธรรม............................................................................. 

 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือน  กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 

 
 
 

ชื่อโครงการ :......โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น……………………………………………………. 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายศิณวงศ์  มาตกฤษ.....ต าแหน่ง ..ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม... 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองการศึกษา..ศาสนาและวัฒนธรรม............................................................................. 

 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือน  กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 

 
 

ชื่อโครงการ :....โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด................................................................................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายศิณวงศ์  มาตกฤษ.....ต าแหน่ง ..ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม... 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองการศึกษา..ศาสนาและวัฒนธรรม............................................................................. 

 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือน  กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 

 
 

ชื่อโครงการ :....โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไท – ยวน ต าบลคูบัว.................................. 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายศิณวงศ์  มาตกฤษ.....ต าแหน่ง ..ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม... 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองการศึกษา..ศาสนาและวัฒนธรรม............................................................................. 

 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ไดด้ าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือน  กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 

 
 

ชื่อโครงการ :....โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้แก่ อาหารกลางวัน สื่อการเรียนรู้  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

                ..........อบต.คูบัว จ านวน 3  แห่ง....................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายศิณวงศ์  มาตกฤษ.....ต าแหน่ง ..ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม... 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองการศึกษา..ศาสนาและวัฒนธรรม............................................................................. 

 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับท่ี ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 
 
 
 
 
 

 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือน  กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 

ชื่อโครงการ :....โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้แก่เด็ก เยาวชน...........................  

                ...และประชาชน (2 ภาคเรียน)..................................................................................................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายศิณวงศ์  มาตกฤษ.....ต าแหน่ง ..ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม... 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองการศึกษา..ศาสนาและวัฒนธรรม............................................................................. 

 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือน  กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 

 
 

ชื่อโครงการ :....โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน            

                และส าหรับเด็กนักเรียน ชั้น อนุบาล – ป. 6 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตพ้ืนที่ต าบลคูบัว................ 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายศิณวงศ์  มาตกฤษ.....ต าแหน่ง ..ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม... 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองการศึกษา..ศาสนาและวัฒนธรรม............................................................................. 

 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือน  กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 

 
 

ชื่อโครงการ :....โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล ถึง ระดับประถมศึกษาปีที่ 6  

                 โรงเรียน สพฐ. ในเขตพ้ืนที่ต าบลคูบัว............................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายศิณวงศ์  มาตกฤษ.....ต าแหน่ง ..ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม... 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองการศึกษา..ศาสนาและวัฒนธรรม............................................................................. 

 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องทีเ่ลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 

 
 

 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

จ านวน  4  โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 

 
  
 
ชื่อโครงการ :........โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นางภัคภร.....แก้วมรกต..........ต าแหน่ง .....นักวิเคราะห์นโยบายและแผน...... 

สังกัด : ส านัก/กอง ......ส านักงานปลัด............................................................................. 

 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 

 
  
 
ชื่อโครงการ :........โครงการขุดลอกคลองซอย (คลองไส้ไก่) ในพ้ืนที่ต าบลคูบัว 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นายชาญชัย....ผาแสนเถิน.........ต าแหน่ง ..ผู้อ านวยการกองช่าง.... 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองช่าง............................................................................. 

 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 

 
  
 
ชื่อโครงการ :........โครงการจ้างเหมาบริการก าจัดขยะ...........................................................................................  

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล .....จ่าเอกสมชาย...แก้วมรกต...........ต าแหน่ง ....จพง. ...ธุรการ.. 

สังกัด : ส านัก/กอง ...........ส านักงานปลัด............................................................................................................. 

 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒๕60  ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 

 
  
 
ชื่อโครงการ :........กิจกรรมปลูกต้นไม้  ไม้ดอกไม้ประดับ และหญ้าแฝกในเขต อบต.คูบัว....................................... 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....จ่าเอกสมชาย.........แก้วมรกต...........ต าแหน่ง ....จพง.ธุรการ.................... 

สังกัด : ส านัก/กอง ...........ส านักงานปลัด............................................................................................ ................... 

 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดข้ึนในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 

 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้การปฏิบัติงานรายโครงการ 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : ด้านการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

จ านวน  4  โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 

 
 

 
 
ชื่อโครงการ : .......บ ารุงรักษา/ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ............ 
                     (ส านักงานปลัดฯ , กองคลัง, กองการศึกษาฯ และกองช่าง) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นางอ าพร.........ฝอยทอง.....ต าแหน่ง ...หัวหน้าฝ่ายพัสดุ..................... 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองคลัง.....................................................................................................................  
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...................................... ......................... 
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 

 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 

 
 

 
 
ชื่อโครงการ : .......โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนการด าเนินงานและการให้บริการของ  
                 อบต.คูบัว ประจ าปี 2560 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ...นางภัคภร.....แก้วมรกต....ต าแหน่ง....นักวิเคราะห์นโยบายและแผน...... 
สังกัด : ส านัก/กอง .....ส านักงานปลัดฯ....................................................................................................................  
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ............................................................... 
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 

 
 

 
 
ชื่อโครงการ : .......โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ  
                  อบต. และการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล .....นางลักขณา....รักศิลป์......ต าแหน่ง......หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป............. 
สังกัด : ส านัก/กอง ..............ส านักงานปลัด.............................................................................................................  
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในชอ่งที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 
 
 
 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



รายงานผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐   
ครั้งท่ี  2 เดือน ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  (ระหว่างเดือน  เมษายน พ.ศ. ๒๕60  ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๐) 

 
 
 

 
 
ชื่อโครงการ : .......โครงการจัดหาวัสดุ/พัสดุ (ส านักงานปลัดฯ , กองคลัง, กองการศึกษาฯ และกองช่าง) 
 

ผู้รับผิดชอบโครงการ  :  ชื่อ-สกุล ....นางอ าพร.........ฝอยทอง.....ต าแหน่ง ...หัวหน้าฝ่ายพัสดุ..................... 
 

สังกัด : ส านัก/กอง ......กองคลัง.....................................................................................................................  
 
ค าอธิบาย  :  ให้ใส่เครื่องหมาย  ในช่องที่เลือก 
ล าดับที่ ประเด็นการประเมิน (ตัวบ่งชี้) ใช่ ไม่ใช่ 

๑ เป็นโครงการที่ประชาคมท้องถิ่นเสนอ หรือเห็นชอบ  หรือจากแผน
ชุมชน หรือจากแผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ
แหล่งน้ า) ที่เกินศักยภาพของชุมชน  

  

๒ เป็นโครงการที่อยู่ในแผนพัฒนา   
๓ สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   
๔ ได้ด าเนินโครงการ   
๕ ด าเนินโครงการตามห้วงเวลาที่ก าหนดเอาไว้ในแผนการด าเนินงาน   
๖ งบประมาณเพียงพอในการด าเนินโครงการ    
๗ กลุ่มเป้าหมายร้อยละ  ๕๐  ขึ้นได้รับประโยชน์   
๘ การเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
๙ มีผลกระทบหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในการด าเนินโครงการ 

โปรดระบุผลกระทบ ...............................................................  
................................................................................................... 

  

๑๐ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป   
 
 
 

************************** 
 
 

แบบตัวบ่งชี้การปฏิบตัิงานรายโครงการ 
(การติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐) 

 



แบบสรุปรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการฯ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

จ านวน  115   โครงการ 

 
รายละเอียด ดังนี้ 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาสท่ี 1, 2    จ านวน    26    โครงการ 
โครงการที่ยกเลิก   ไตรมาสท่ี 1,2     จ านวน      2   โครงการ 
โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ ไตรมาสท่ี 3, 4    จ านวน    48   โครงการ 
โครงการที่ยกเลิก     ไตรมาสท่ี 3,4     จ านวน      8   โครงการ 
โครงการที่ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ไตรมาสท่ี 3,4   จ านวน      1   โครงการ 
โครงการกันเงินไว้เพ่ือจ่าย   หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดนิและสิ่งก่อสร้างที่ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  (กันเงิน)      จ านวน     12   โครงการ 
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (กันเงิน) จ านวน     15   โครงการ 
    รวมจ านวนโครงการทั้งสิน้  จ านวน   112  โครงการ 
 
โครงการเกินศักยภาพ ที่สนับสนุนงบประมาณ จาก อบจ.ราชบุรี   จ านวน       3   โครงการ 

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน 8 ขวา       
แม่กลอง (ฝั่งขวา) หมู่ท่ี 1 บ้านตากแดด ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
จ านวนเงินงบประมาณ  2,000,000 บาท (อยู่ในข้อบัญญัติ อบจ.ราชบุรี เพิ่มเติม ปี 2559 
แต่ติดปัญหาเรื่องการขออนุญาตส านักชลประทานจากเจ้าของงบประมาณ จึงท าให้โครงการนี้ 
อบจ.ราชบุรี ไม่สามารถด าเนินการได้) 

2. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า แอสฟัสท์ติกคอนกรีต บ้านฟากห้วย หมู่ท่ี 11              
ถึงหมู่ที่ 15 บ้านไร่โรงเจ ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  
จ านวนเงินงบประมาณ 4,607,000  บาท  (อยู่ในข้อบัญญัติ อบจ.ราชบุรี ปี 2560) 

3. โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7 เมตร ยาว 12 เมตร จ านวนเงิน 
งบประมาณ  1,151,000  บาท  (อยู่ในข้อบัญญัติ อบจ.ราชบุรี ปี 2561) 
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รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2 
ครั้งที ่ 2  ตุลาคม พ.ศ. 2560 

(ระหว่างเดือน เมษายน ๒๕60  ถึง เดือน กันยายน  ๒๕60) 
ของ  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

 
โครงการที่ได้ติดตามและประเมินผล ครั้งที่  2  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2560 
 - มีโครงการทั้งหมด  93  โครงการ 
 
(๑) ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาสามปี  พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2  กับโครงการที่ได้รับอนุมัติ 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 
ที่ปรากฏตามแผนพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้รับการอนุมัติ คิดเป็น

ร้อยละ ประจ าปี 
2560 

เพ่ิมเติม 
ครั้งท่ี 1 

รวม ประจ าปี 
2560 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

โอนงบประมาณ
เหลือจ่ายตั้งเป็น

รายการใหม ่

รวม 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

62 2 64 21 14 6 42 65.62 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 35 0 35 21 1 0 21 60.00 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  
ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

27 0 27 23 0 0 23 85.16 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 0 10 6 0 0 6 60.00 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงาน  
และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

27 1 28 14 0 6 20 100 

รวม 161 3 164 85 15 12 112 73.78 
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(๒) ประเมินผลงบประมาณตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2  กับงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนงบประมาณที่ปรากฏตามแผนพัฒนา 

ประจ าปี 
2560 

เพิ่มเติม 
 ครั้งที่ 1 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

โอนงบประมาณ
เหลือจ่ายต้ังเป็น

รายการใหม ่
รวม 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

23,346,400 
 

525,000 
 

3,289,000 865,250 28,025,650 
 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสังคม 

20,916,000 0 271,000 0 21,187,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

6,000,000 0 0 0 6,000,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

7,288,300 0 0 0 7,288,300 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงาน  
และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

4,800,500 100,000 0 1,329,500 6,230,000 

รวม 62,351,200 625,000 3,560,000 2,194,750 68,730,950 

 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ 

ประจ าปี 
2560 

จ่ายขาด 
เงินสะสม 

โอนงบประมาณ
เหลือจ่ายต้ังเป็น

รายการใหม ่
รวม คิดเป็นร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง 
พื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

3,099,800 
 

3,289,000 865,250 9,098,550 
 

25.88 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต 
และสังคม 

16,932,000 271,000 0 16,932,000 81.20 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

5,019,100 0 0 5,019,100 83.65 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 

1,195,000 0 0 1,195,000 16.40 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงาน  
และการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

2,326,500 0 1,329,500 3,656,000 58.68 

รวม 28,572,400 3,560,000 2,194,750 34,327,150 49.94 
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(3) ประเมินผลสถานะการการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม  ๒๕59   ถึงวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕60   

ยุทธศาสตร ์
จ านวน

งบประมาณ 
ตามแผนพัฒนา 

จ านวน
งบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัติ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

คิดเป็นร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    สาธารณูปโภค และสาธารณปูการ 

 
28,025,650 

 

 
7,254,050 

 
2,644,265.59 36.45 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 21,187,000 17,203,000 16,135,426.85 93.79 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา  
    ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

6,000,000 5,019,100 4,238,694.25 84.45 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการ  
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7,288,300 1,195,000 919,380 76.94 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงาน 
    และการปฏิบตัิงานของบุคลากรในองค์กร 

6,230,000 3,656,000 3,354,905.04 91.76 

รวม 70,304,450  36,093,846 27,666,671.73 79.51 
 
 
 
 

 (4) ประเมินผลสถานะของโครงการที่ได้รับอนุมัติตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60  
ครั้งที่  2  เดือน ตุลาคม  2560  (ระหว่างเดือน เมษายน ๒๕60  ถึง เดือน กันยายน ๒๕60) 

ยุทธศาสตร ์

จ านวน
โครงการที่

ด าเนินการเสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ทีย่กเลิกไม่ได้
ด าเนินการ 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
    สาธารณูปโภค และสาธารณปูการ 

12 27.91 20 51.16 3 6.98 42 100 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 15 71.43 1 0 2 9.52 21 100 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา     
    วัฒนธรรม และกีฬา 

13 56.52 0 0 1 4.35 23 100 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการ   
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 66.67 0 0 1 16.67 6 100 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงาน  
    และการปฏิบตัิงานของบุคลากรในองค์กร 

4 17.86 7 50.00 1 3.57 20 100 

รวม 48 40.49 28 29.75 8 6.61 112 100 
 

 
 
 
 
 
 



-4- 
 

(5) สรุปสถานะการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕๖2 
ครั้งที่ 2  เดือน ตุลาคม  2560  (ระหว่างเดือน เมษายน ๒๕60  ถึง เดือน กันยายน ๒๕60) 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 
ตามแผนพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ที่ได้รับอนุมัต ิ

จ านวนโครงการ 
ที่ด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
    สาธารณูปโภค และสาธารณปูการ 

 
64 

 
42 12 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 35 21 15 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา     
    วัฒนธรรม และกีฬา 

27 23 13 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจดัการ   
    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

10 6 4 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงาน  
    และการปฏิบตัิงานของบุคลากรในองค์กร 

28 20 5 

รวม 164 112 49 
 

 

สรุป   ข้อมูลตามแผนการด าเนินงาน ณ วนัที่รายงาน ครั้งที่ 2 ตลุาคม  (เมษายน 2560 – 30 กันยายน 2560)จ านวน  84  โครงการ 
       โครงการด าเนินการแล้วเสร็จ                     จ านวน  48  โครงการ 
 โครงการที่ยกเลิกไม่ได้ด าเนินการ                   จ านวน   8  โครงการ 
         โครงการกันเงินรอจ่ายเพ่ือด าเนินงาน ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2560              จ านวน  28  โครงการ 
  
       *** ในรอบติดตามประเมินผล ครั้งท่ี  2 เดือน ตุลาคม 2560  (เมษายน 2560 – กันยายน 2560)       
        ด าเนินการโครงการแล้วเสร็จประมาณ  40.49 %  ของแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2560 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
                       - มีการวางแผนโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 1  ทั้งหมด   35  โครงการ   
 
1. โครงการที่ด าเนินการได้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.– มิ.ย. 60) และไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 60) 
    จ านวน   12  โครงการ  ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการได้เสร็จสิ้นในรอบติดตาม (ครั้งที่๑) งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

จากปากซอย 18 ถึงบ้านนางมาลี หมู่ที่ 4 
175,000 171,300 3,700  

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีต
ซอย 2 หมู่ที่ 7 

201,000 195,800 5,200  

3 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จากป้ายบ้านหัวสนาม หมู่ที่ 8  

201,000 195,000 6,000  

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย
ทางเข้าบ้านนางนิยม เปลี่ยนสมัย หมู่ที่ 11 

130,000 130,000 
0 

 

5 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
จากบ้านนายขาว ถึงบ้านนางนา  หมู่ที่ 14  

41,800 41,700 100  

6 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองบ้าน
ห้วยบน หมู่ที่ 2 

100,000 92,000 8,000  

7 โครงการก่อสร้างประตู ปิด-เปิด น้ าเข้าซอยบริเวณ
ศาลารอรถโดยสาร หมู่ที่ 10 

30,000 15,000 15,000  

8 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก      
หมู่ที่ 10 

178,000 175,967.97 2,032.03  

9 โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า หมู่ที่ 14 100,000 100,000 0  

10 โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน      
หมู่ที่ 6 

98,500 96,000 2,500  

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.จากปากซอย
ตรงข้ามร้านเสริมสวยไปทางบ้านป้าเงิน หมู่ที่ 5 

200,000 180,000 20,000  

12 จัดซื้อวัสดุอ่ืน (ลูกรัง หินคลุก)เพ่ือซ่อมแซมถนน
สาธารณะที่ช ารุด เสียหาย เ พ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อน 

200,000 
โอนลด 

(25,000)  
คงเหลืองบประมาณ 

175,000  

163,800 11,200  

รวม 1,630,300 1,556,567.97 73,732.03  
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2. โครงการที่ยกเลิกด าเนินการภายในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.– มิ.ย. 60) และไตรมาสที่  (ก.ค. – ก.ย. 60) 
    จ านวน   3    โครงการ   
โครงการที่ยกเลกิด าเนินการในรอบติดตาม (ครั้งท่ี๑) งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการปรับปรุงถนนลงลูกรัง ซอยบ้านสวน – บ้านไร่  

หมู่ที่ 1 
233,000 เร่ืองที่ดินยังมีปัญหาอยู ่

ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการได้ 

2 ซ่อมแซมบ ารุงรักษาฝาท่อระบายน้ า ฝาตระแกรงเหล็กรางระบายน้ า 100,000 ไม่ได้มีรายการแจ้งซ่อมแซมมา 

3 รังวัด สอบเขตเอกสารสิทธ์ิ สิ่งสาธารณะ ประโยชน์ และทรัพยส์ิน 
ของ อบต.คูบัว 

10,000 ไม่ได้ด าเนินการสอบเขตฯ 

รวม 343,000  
 
3. โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบติดตาม (ครั้งที่ 2 ) แต่จะด าเนินการในรอบไตรมาสที่ 3 (เม.ย.– มิ.ย. 60)  
    และไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 60)    จ านวน  20  โครงการ  ดังนี้ 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบติดตาม (ครั้งท่ี๑) งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการค่าเปลีย่นท่อเมนประปาพร้อมมิเตอร์และประตูใต้ดิน  

บริเวณหมู่ที่ 1 
212,000 ประกาศใช้แผน 29 กันยายน 

2560 กันเงินไว้ส าหรับ
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2 โครงการปรับปรุงผิวถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  หมู่ที่ 2 207,000  
3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 116,000  
4 โครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปา  หมู่ที่ 5 500,000  
5 โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ า หมู่ที่ 6 249,000  
6 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมูท่ี่ 7 404,000  
7 โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. พรอ้มบ่อพักน้ า หมู่ที่ 8 200,000  
8 โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. พรอ้มบ่อพักน้ า หมู่ที่ 10 359,000  
9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ าหมู่ที ่11 102,000  

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 126,000  
11 โครงการปรับปรุงผิวถนนปูยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 12 209,000  
12 โครงการปรับปรุงผิวถนนปูยางแอสฟัลท์ติตคอนกรีต หมู่ที่ 13 232,000  
13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14 173,000  
14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ท่ี 15 200,000  
15 โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งปลอกบ่อ หมู่ที่ 15 65,450  
16 โครงการติดตั้งมิเตอร์ประปา ขนาด 300  มม.  พร้อมอุปกรณ์ หมู่ที่ 12 255,000  
17 โครงการปรับปรุงระบบการผลิตน้ าประปา หมู่ที่ 12 46,800  
18 โครงการก่อสร้างประตูน้ าแยกเข้าสระเก็บน้ าประปา หมู่ท่ี 12 65,000  
19 โครงการก่อสร้างทุ่นลอยน้ าพร้อมติดตั้ง,ปั๊มน้ า,ท่อส่งน้ า, ตู้ควบคุมระบบ

แบบ 3 เฟส 
352,000  

20 โครงการจัดซื้อโคมไฟส่องสว่างภายในต าบลคูบัว  
จ านวน 60 ชุด 

81,000  

รวม 4,154,250  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
     -มีการวางแผนโครงการ ยุทธศาสตร์ที่  2  ทั้งหมด    18   โครงการ  
 1. โครงการที่ด าเนินการได้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3  (เม.ย.– มิ.ย. 60)  และไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 60) 
    จ านวน   15     โครงการ  ดังนี้ 

โครงการทีด่ าเนนิการได้เสร็จสิ้นในรอบตดิตาม (ครั้งที่ 2) งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหต ุ
1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ต าบลคูบัว 150,000 

โอนลด 
(64,000) 

คงเหลือ 
86,000 

20,365 65,635  

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรม 
ของศูนย์พัฒนาครอบครัว ต าบลคูบัว 

40,000 40,000 0  

3 โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงต าบลคูบัว 

50,000 27,150 22,850  

4 โครงการสนับสนุนกองบุญสวัสดิการชุมชนของต าบลคูบัว 100,000 100,000 0  
5 โครงการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานด้าน

สาธารณสุขต าบลคูบัว 
200,000 

โอนลด 
(10,000) 

คงเหลือ 
190,000 

180,095 9,905  

6 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 
ในช่วงเทศกาลส าคัญ 

70,000 28,180 41,820  

7 โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ต าบลคูบัว 12,100,000 
โอนลด 

(250,000) 
11,850,000 

11,522,600 327,400 

 

8 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่
ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ต าบลคูบัว 

2,500,000 
โอนเพ่ิม 

(250,000) 
2,750,000 

2,725,600 24,400 

 

9 โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ต าบลคูบัว 90,000 78,000 12,000  
10 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ยากไร้ และ

ผู้ด้อยโอกาส ประจ าปี 2560 
30,000 29,994.23 5.77  

11 โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชมรม
ผู้สูงอายุ ต าบลคูบัว 

72,000 42,000 30,000  

12 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 
2560 

50,000 47,920.04 2,079.96  

13 โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ประจ าปี 2560 350,000 289,175 60,825  
14 โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนท่ีเกิดจาก

ภัยภิบัติและสาธารณภัย ต าบลคูบัว 
300,000 

โอนลด 
(60,000) 

เหลือ 
240,000 

127,862.58 112,137.42 

 

15 โครงการจัดต้ังสภาเด็กและเยาวชนต าบลคูบัว 22,850 15,240 7,610  
รวม 15,990,850 15,274,181.85 716,668.15  
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2. โครงการที่ยกเลิกด าเนินการภายในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.– มิ.ย. 60) และไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 60) 
    จ านวน   2  โครงการ   

โครงการที่ยกเลิกด าเนินการในรอบติดตาม (ครั้งที่ 2) งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนให้คนพิการได้มีส่วนร่วม 

ในชุมชนต าบลคูบัว 
50,000 ไม่ได้ด าเนินการ 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพ ในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขต าบลคูบัว ใน
แต่ละหมู่บ้าน ของต าบลคูบัว 

150,000 ไมได้ด าเนินการ 

รวม   

 
3. โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบติดตาม (ครั้งที่ 2 ) แต่จะด าเนินการในรอบไตรมาสที่ 3 (เม.ย.– มิ.ย. 60)  
    และไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 60)    จ านวน  1  โครงการ  ดังนี้ 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบติดตาม (ครั้งท่ี๑) งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการจดัซื้อครภุัณฑ์กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง หมู่ที่  9 

จ านวน 3  จุด 
271,000 ประกาศใช้แผน 29 กันยายน 

2560 กันเงินไว้ส าหรับ
ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

รวม 271,000  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
  -  มีการวางแผนโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 3  ทั้งหมด    14    โครงการ   
 
1. โครงการที่ด าเนินการได้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่  3  (เม.ย.– มิ.ย.60)  และไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 60) 
    จ านวน   13    โครงการ  ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการได้เสร็จสิ้นในรอบติดตาม (ครั้งท่ี 2) งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียนใน

สังกัด สพฐ. ในเขตต าบลคูบัว 
80,000 80,000 0  

2 โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนระดับ
มัธยมโรงเรียนแคทรายวิทยา 

20,000 20,000 0  

3 โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 50,000   49,815 185  
4 โครงการส่งเสริมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ

เยาวชนในต าบลคูบัว 
50,000 47,950 2,050  

5 โครงการแหเ่ทียนพรรษาต าบลคูบวั 40,000   9,310 30,690  
6 โครงการจดัการประกวดทอผ้าพื้นเมือง  (ซิ่นตีนจก)  

ไท-ยวน ต าบลคูบัว 
50,000 30,065 19,935  

7 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

150,000 15,265 134,735  

8 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพตดิ 120,000   94,300 25,700  
9 โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรม

ประเพณีไท-ยวน ต าบลคูบัว 
100,000   

98,890 1,110  

10 โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้แก่ อาหาร
กลางวัน สื่อการเรียนรู้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คูบัว  
จ านวน 3  แห่ง 

670,000 660,600 9,400  
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1. โครงการที่ด าเนินการได้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่  3  (เม.ย.– มิ.ย.60)  และไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 60) 
    จ านวน   13    โครงการ  ดังนี้ (ต่อ) 

โครงการที่ด าเนินการได้เสร็จสิ้นในรอบติดตาม (ครั้งท่ี 2) งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
11 โ ค ร งก า รส่ ง เ ส ริ ม ก า ร เ รี ย น รู้ แ ล ะทั กษะด้ า น

ภาษาต่างประเทศให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน   
(2  ภาคเรียน) 

120,000 99,747 20,253  

12 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กก่อนวัย
เรียนที่อยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน และ
ส าหรับเด็กนักเรียน ช้ัน อนุบาล-ป.6 โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ. ในเขตพื้นท่ีต าบลคูบัว 

1,109,100 930,315.28 178,784.72  

13 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียน
ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน 
สพฐ. ในเขตพื้นท่ีต าบลคูบัว 

1,780,000 1,672,000 108,000  

รวม 4,339,100 3,808,257.28 530,842.72  
 
 
2. โครงการที่ยกเลิกด าเนินการภายในไตรมาสที่ 3  (เม.ย.– มิ.ย. 60) และไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 60) 
    จ านวน  1  โครงการ   
โครงการที่ยกเลิกด าเนินการในรอบติดตาม (ครั้งที่ 2) งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการบวชศิลจาริณีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 

60,000 สตง.ทักท้วงให้ชี้แจง
ว่ า เหตุ ใดจึ งมีการ
เบิ กจ่ าย โครงการ
บางรายการ 

รวม 60,000 - 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  -มีการวางแผนโครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 4  ทั้งหมด   5     โครงการ   
 
1. โครงการที่ด าเนินการได้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3  (เม.ย.– มิ.ย. 60)  และไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 60) 
    จ านวน   4    โครงการ  ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการได้เสร็จสิ้นในรอบติดตาม (ครั้งที่ 2) งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
1 โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม 30,000 30,000 0  
2 โครงการขุดลอกคลองซอย (คลองไส้ไก่) ในพ้ืนที่ต าบลคูบัว 200,000 45,900 154,100  
3 โครงการจ้างเหมาบริการก าจดัขยะ    900,000   843,480 56,520  
4 กิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และหญ้าแฝก 

ในเชต อบต.คูบัว 
ไม่ใช้งบประมาณ 0 0 ปลูกไม้พยุง 

ปลูกต้นดาวเรือง 
พื้นที่ อบต.คูบัว 

รวม 1,130,000 919,380 210,620  

 
2. โครงการที่ยกเลิกด าเนินการภายในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.– มิ.ย. 60) และไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 60) 
    จ านวน   1   โครงการ   

โครงการที่ยกเลิกด าเนินการในรอบติดตาม (ครั้งที่ 2) งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการจัดซื้อถังขยะพลาสติกสาธารณะในบริเวณชุมชน

หมู่บ้าน และสวนสาธารณะ 
35,000 งบประมาณที่ตั้งไว้

ไ ม่ เ พี ย ง พ อ ต่ อ
ราคาที่จะจัดซื้อ 

รวม     35,000  
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาด้านการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบคุลากรในองค์กร 
                         - มีการวางแผนโครงการทั้งหมด   12    โครงการ   
 
1. โครงการที่ด าเนินการได้เสร็จสิ้นภายในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.– มิ.ย. 60)  และไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 60) 
    จ านวน    4    โครงการ  ดังนี้ 

โครงการที่ด าเนินการได้เสร็จสิ้นในรอบติดตาม (ครั้งท่ี 2) งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
1 โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน 

ในการด าเนินงานและการให้บริการของ  
อบต.คูบัว  ประจ าปี 25๖๐ 

20,000 15,000 5,000  

2 โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบั ว เกี่ ยวกับ
อ านาจหน้าที่ของ อบต.และการปฏิบัติงาน
แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 

30,000 
โอนเพิ่ม 

(55,196) 
งบประมาณ

ทั้งสิ้น 
85,196   

81,100 4,096  

3  โครงการจัดหาวัสดุ/พัสดุ  
(ส านักงานปลัดฯ งานบริหารทั่วไป)   งบประมาณ  
527,000  บาท (โอนลด 27,000 รวมงบ 500,000)  
ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุส านกังาน ,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุ
ก่อสร้าง ,วัสดุยานพาหนะ ,วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น,วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ,วัสดุคอมพิวเตอร์ ,วัสดุอื่นๆ  
(เบิกจ่าย  500,000) 
 
(ส านักงานปลัดฯ งานป้องกันฯ) งบประมาณ 106,000บาท 
ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง , วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อเล่ือน, วัสดุเครื่องดับเพลิง , วัสดุอื่นๆ (เบิกจ่าย 
106,000) 
 
(ส านักงานปลัดฯ งานก าจัดขยะมูลฝอย) งบประมาณ 
465,000 บาท ค่าวัสด ุประเภท วัสดยุานพาหนะ วัสดุ
เช้ือเพลิงและหล่อลื่น วัสดุเครื่องแต่งกาย (เบิกจ่าย 
255,380  คงเหลือ  209,620) 
  
(กองคลัง) งบประมาณ 170,000 บาท (โอนลด 
100,000 คงเหลือ 70,000) ค่าวัสดุ ประเภท ส านกังาน
,วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น,วัสดุคอมพิวเตอร์  (เบิกจ่าย 
70,000)      
 
(กองการศึกษา)  งบประมาณ  225,000 บาท   ค่าวัสดุ 
ประเภท วัสดุส านกังาน ,วัสดุงานบ้านงานครัววัสดุก่อสร้าง ,
วัสดุไฟฟ้า ,วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและสาร
หล่อลื่น, วัสดุการเกษตร   (เบิกจ่าย 225,000)  

2,723,000
โอนลด 

(92,000) 
คงเหลือ

2,631,000 
 
 

2,360,497.68 270,502.32  

 
 
 
 
 
 



-12- 
 

โครงการที่ด าเนินการได้เสร็จสิ้นในรอบติดตาม (ครั้งที่ 2) งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
3  โครงการจัดหาวัสดุ/พัสดุ  (ต่อ) 

 (กองช่าง งานบริหารทั่วไป) งบประมาณ  40,000  บาท     
ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุส านกังาน ,วัสดุคอมพิวเตอร ์(เบิกจ่าย
20,475 คงเหลือ 19,525) 
 
(กองช่าง  งานไฟฟา้และถนน) งบประมาณ 750,000  บาท 
(โอนเพิ่ม 35,000 รวมงบ 785,000) วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง (เบิกจ่าย 767,252.68  
คงแหลือ 17,747.32) 
 
(กองช่าง งานกิจการประปา) งบประมาณ  400,000 บาท   
ค่าวัสดุ  ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (เบิกจ่าย 
381,990  คงเหลือ 18,010) 
 
(กองช่าง งานการเกษตร) งบประมาณ  40,000  บาท     
ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุการแพทย์   (เบิกจ่าย 34,400 
คงเหลือ 5,600)  
 

 

   

4 โครงการบ ารุงรักษา/ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ เพื่อให้
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ
(ส านักงานปลัด อบต.) งบประมาณ 150,000 บาท (โอนลด 
80,000 คงเหลือ 70,000)  
(เบิกจ่ายไป 48,178 คงแหลือ 21,822)  
 
(กองคลัง)  งบประมาณ  40,000 บาท (โอนลด 10,000 
คงเหลือ  30,000) 
(เบิกจ่ายไป 17,300  คงเหลือ 12,700) 
 
(กองการศึกษา) งบประมาณ  50,000 บาท 
(เบิกจ่ายไป 25,570  คงเหลือ 24,430) 
 
(กองช่าง)  งบประมาณ  200,000  บาท (โอนเพิ่ม 
40,000 รวมงบ 240,000) 
(เบิกจ่ายไป 225,344.36  คงเหลือ 14,655.64) 

440,000 
(โอนลด 50,000) 

คงหลือ 
390,000 

316,392.36 73,607.67  

รวม 3,506,196 3,146,990.04 359,205..96  

 
 
2. โครงการที่ยกเลิกด าเนินการภายในไตรมาสที่ 3 (เม.ย.– มิ.ย. 60) และไตรมาสที่ 4 (ก.ค. – ก.ย. 60) 
    จ านวน  1  โครงการ   

โครงการที่ยกเลิกด าเนินการในรอบติดตาม (ครั้งที่๑) งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ หมายเหตุ 
1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตย 

และระบบการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ 100,000 0 0 
ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากมีหน่วยงาน
อ่ืนเข้ามาด าเนินการ 

รวม 100,000 0 0 - 
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3. โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบติดตาม (ครั้งที่ 2 ) ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.– มิ.ย. 60)  และไตรมาสที่ 4  
(ก.ค. – ก.ย. 60)  มีจ านวน   7   โครงการ  ดังนี้ 

โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการในรอบติดตาม (ครั้งที่ 2) งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการจัดหาวัสดุ/พัสดุ 

ส านักงานปลัด 
1. จัดซื้อพร้อมตดิตั้งเครื่องปรับอากาศ  
    จ านวน 2 เครื่อง  จ านวนเงิน 94,000  บาท 
2. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานส านักงาน  
    จ านวน 2 ชุด  จ านวนเงิน  32,000  บาท 
3. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ หรือ LED สี  
    แบบ Network จ านวน 1 เครื่อง จ านวนเงิน 12,000 บาท 
4. จัดซื้อโทรทัศน์ แอล ดี ดี (LED TV) ขนาด 50 นิ้ว 
    จ านวนเงิน 27,000 บาทล 
5. จัดซื้อชุดโต๊ะรับแขก  จ านวนเงิน 10,000 บาท 
กองคลัง 
1. จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 3 ตัว  จ านวนเงิน  
    10,700  บาท 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
1. จัดซื้อเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ส านักงาน จ านวน 2 ชุด 
    จ านวนเงิน  32,000  บาท 
2. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบหัวฉีดหมึก (Injet Tank Printer)  
    จ านวน 1 เครื่อง  เป็นเงิน  4,300  บาท 
3. จัดซื้อเก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 2 ตัว จ านวนเงิน 6,800 บาท 

228,800  

2 โครงการก่อสร้างบันไดทางข้ึนห้องประชุมหลังเก่า 114,000  
3 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแคบ จ านวน 1 คัน 787,000  
4 โครงการจัดซื้อชุดหางตัดหญ้าส าหรับติดรถไถ จ านวน 1 ชุด 100,000  
5 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์พร้อมติดชุดพ่วงข้าง จ านวน 1 คัน 52,500  
6 โครงการกั้นห้องศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนวัดหนามพุงดอ  47,200  
7 โครงการจัดท าแผนที่ภาษี 380,000  

รวม 1,709,500  
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หมายเหต ุ
1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558 – 2562) 
    อนุมัติประกาศใช้เมื่อ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2557 
2. แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 - 2562   
    อนุมัติประกาศใช้เมื่อ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2559 
3. แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕60-๒๕62) แก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ครั้งท่ี 1)  
    อนุมัติประกาศใช้เมื่อ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2559 
4. แผนการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560   
    อนุมัติประกาศใช้เมื่อ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 
5. ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
    อนุมัติประกาศใช้เมื่อ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 
6. แผนการด าเนินการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  เพิ่มเติม  (ฉบับท่ี 1) 
    อนุมัติประกาศใช้เมื่อ 29 เดือน กันยายน พ.ศ.2560 
 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

(ระหว่างเดือน เมษายน  ถึง  เดือน กันยายน 2560) 

 



 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค  

และสาธารณูปการ 

 

 

โครงการที่ด าเนินการไดเ้สรจ็สิ้นในรอบติดตามและประเมินผล  

(ครั้งที่ 2) 

 

 

 

 

 



 

1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  
จากปากซอย 18 ถึงบ้านนางมาลี หมู่ที่ 4 
งบประมาณ  175,000  บาท  เบิกจ่าย  171,300  บาท   คงเหลือ  3,700  บาท 

 

 



 

 

2. โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีตซอย 2 หมู่ที่ 7 
    งบประมาณ   201,000  บาท    เบิกจ่าย   195,800   บาท   คงเหลือ  5,200  บาท 



 

3. โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากป้ายบ้านหัวสนาม  
    หมู่ที่ 8 
    งบประมาณ   201,000 บาท  เบิกจ่าย   195,000  บาท  คงเหลือ  6,000  บาท 

 



 
4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางเข้าบ้าน 
    นางนิยม เปลี่ยนสมัย  หมู่ที่ 11 
     งบประมาณ   130,000  บาท  เบิกจ่าย  130,000  บาท  คงเหลือ  0  บาท 

 

 

 

 

 



 
5. โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนายขาว  
    ถึงบ้านนางนา  หมู่ที่ 14 
   งบประมาณ  41,800 บาท  เบิกจ่าย 41,700 บาท  คงเหลือ 100 บาท 

 

 

 

 

 



6. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามคลองบ้านห้วยบน หมู่ที่ 2 
    งบประมาณ  100,000  บาท  เบิกจ่าย  92,000 บาท  คงเหลือ  8,000  บาท 

               
           ของเดิม                                                                   ของใหม่  



7. โครงการก่อสร้างประตู ปิด-เปิด น้ าเข้าซอยบริเวณศาลารอรถโดยสาร 
    หมู่ที่ 10 
    งบประมาณ  30,000  บาท  เบิกจ่าย   15,000  บาท  คงเหลือ  15,000  บาท 

 

 

 

 

 

 



8. โครงการวางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 10 
    งบประมาณ  178,000  บาท  เบิกจ่าย  175,967.97  บาท  คงเหลือ  2,032.03  บาท 

 



9. โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ า หมู่ที่ 14 
    งบประมาณ   100,000  บาท  เบิกจ่าย  100,000 บาท   คงเหลือ  0  บาท 

 



10. โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน   หมู่ที่ 6 
    งบประมาณ  98,500  บาท  เบิกจ่าย  96,000 บาท  คงเหลือ   2,500  บาท 

 

 

 

 

 

 

 



11. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล.จากปากซอยตรงข้ามร้านเสริมสวย 
      ไปทางบ้านป้าเงิน  หมู่ที่ 5 
    งบประมาณ    200,000    บาท  เบิกจ่าย   180,000   บาท   คงเหลือ   20,000  บาท 

 

 

 

 

 

 
 



12. โครงการจัดซื้อวัสดุอื่น (ลูกรัง หินคลุก) เพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะ 
ที่ช ารุด เสียหาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
งบประมาณ  200,000  บาท  โอนลด  25,000  บาท  คงเหลืองบประมาณ  175,000 บาท  
เบิกจ่าย  163,800  บาท   คงเหลือ  11,200  บาท 
 

 

 

 

 

 



 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  

การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

โครงการที่ด าเนินการไดเ้สรจ็สิ้นในรอบติดตามและประเมินผล  

(ครั้งที่ 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุต าบลคูบัว 
งบประมาณ   150,000  โอนลด (64,000)   คงเหลือ   86,000  บาท   เบิกจ่าย  20,365   บาท   
คงเหลือ   65,635   บาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัวต าบลคูบัว 
    งบประมาณ   40,000  บาท   เบิกจ่าย   40,000 บาท   คงเหลือ  0  บาท 
 

 



3. โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงต าบลคูบัว 
    งบประมาณ  50,000   บาท  เบิกจ่าย  27,150  บาท  คงเหลือ  22,850  บาท 
 

 

 

 

 

 

 
 



4. โครงการสนับสนุนกองบญุสวัสดิการชุมชนของต าบลคูบัว 
    งบประมาณ  100,000  บาท  เบิกจ่าย  100,000 บาท  คงเหลือ  0  บาท 
 

    

 
 



5. โครงการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขต าบลคูบัว 
งบประมาณ  200,000  โอนลด  (10,000)  คงเหลือ  190,000 บาท  เบิกจ่าย   180,095   บาท  
คงเหลือ  9,905 บาท 

   
 
 



6. โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลส าคัญ 
    งบประมาณ  70,000  บาท  เบิกจ่าย  28,180  บาท  คงเหลือ  41,820 บาท 

 

 

 

 

 

 

 



7. โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ต าบลคูบัว (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 
งบประมาณ  12,100,000  โอนลด (250,000)  คงเหลือ  11,850,000 บาท  
เบิกจ่าย  11,522,600  บาท  คงเหลือ  327,400  บาท 

 

 

 

 

 
 
 



8. โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการ  
    หรือทุพพลภาพ ต าบลคูบัว        (เบี้ยความพิการ) 
งบประมาณ   2,500,000  โอนเพิ่ม  (250,000)   คงเหลือ  2,750,000 บาท   
เบิกจ่าย 2,725,600  บาท  คงเหลือ 24,400 บาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระเบียบห้ามถ่ายภาพผู้พิการ เนื่องจากละเมิดสิทธิ และป้องกันการหาผลประโยชน์ในด้านอื่น 

 

 



9. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ต าบลคูบัว 
    งบประมาณ  90,000  บาท  เบิกจ่าย  78,000  บาท  คงเหลือ  12,000  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบห้ามถ่ายภาพผูป้่วยโรคเอดส์  เนื่องจากเป็นการละเมิดสิทธผิู้ป่วยฯ 

 



 

10. โครงการส่งเสริมสนับสนุนและช่วยเหลือผู้ยากไร้ และผู้ด้อยโอกาส   
      ประจ าปี 2560 
    งบประมาณ  30,000  บาท  เบิกจ่าย  29,994.23   บาท  คงเหลือ  5.77  บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11. โครงการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของชมรมผู้สูงอายุ ต าบลคูบัว 
    งบประมาณ  72,000 บาท  เบิกจ่าย  42,000 บาท  คงเหลือ  30,000 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12. โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2560 
    งบประมาณ   50,000  บาท  เบิกจ่าย  47,920.04  บาท  คงเหลือ  2,079.96 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13. โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉกุเฉิน ประจ าปี 2560 
    งบประมาณ  350,000  บาท  เบิกจ่าย  289,175   บาท  คงเหลือ  60,825  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14. โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดจากภัยพิบัติ 
     และสาธารณภัย ต าบลคูบัว 
งบประมาณ  300,000 โอนลด   (60,000)  คงเหลือ   240,000 บาท   
เบิกจ่าย  127,862.58 บาท   คงเหลือ 112,137.42  บาท 

 

 



15. โครงการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนต าบลคูบัว 
    งบประมาณ    22,850     บาท  เบิกจ่าย   15,240 บาท  คงเหลือ   7,610   บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  

การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

 

โครงการที่ด าเนินการไดเ้สรจ็สิ้นในรอบติดตามและประเมินผล  

(ครั้งที่ 2) 

 

 

 

 

 



 

1. โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 
 ในเขตต าบลคูบัว 

    งบประมาณ   80,000    บาท  เบิกจ่าย  80,000 บาท  คงเหลือ  0  บาท 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรียนระดับมัธยม 
โรงเรียนแคทรายวิทยา 

    งบประมาณ  20,000 บาท  เบิกจ่าย  20,000 บาท  คงเหลือ  0  บาท 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. โครงการเข้าค่ายพุทธบุตร 
    งบประมาณ  50,000   บาท  เบิกจ่าย 49,815  บาท  คงเหลือ  185  บาท 

 



4. โครงการส่งเสริมอบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและเยาวชนในต าบลคูบัว 
    งบประมาณ  50,000 บาท  เบิกจ่าย 47,950 บาท  คงเหลือ  2,050  บาท 

 

 

 

 

 

 

 



5. โครงการแห่เทียนพรรษาต าบลคูบัว 
    งบประมาณ  40,000   บาท  เบิกจ่าย  9,310  บาท  คงเหลือ  30,690  บาท 

 

 

 

 

 

 

 



6. โครงการจัดการประกวดทอผ้าพื้นเมือง  (ซิ่นตีนจก)  ไท-ยวน ต าบลคูบัว 
    งบประมาณ  50,000 บาท  เบิกจ่าย  30,065  บาท  คงเหลือ  19,935  บาท 



7. โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
    งบประมาณ  150,000 บาท  เบิกจ่าย  15,265  บาท  คงเหลือ  134, 735  บาท 



8. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด 
    งบประมาณ  120,000  บาท  เบิกจ่าย 94,300 บาท  คงเหลือ  25,700  บาท 

 



 

9. โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไท-ยวน ต าบลคูบัว 
    งบประมาณ   100,000    บาท  เบิกจ่าย   98,890  บาท  คงเหลือ  1,110  บาท 

 



10. โครงการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้แก่ อาหารกลางวัน สื่อการเรียนรู้   
      ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คูบัว  จ านวน  3  แห่ง 
    งบประมาณ   670,000  บาท  เบิกจ่าย   660,600  บาท  คงเหลือ  9,400  บาท 

 

 

 

 

 

 

 



11. โครงการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้แก่เด็ก  
      เยาวชน และประชาชน    (2  ภาคเรียน) 
    งบประมาณ  120,000   บาท  เบิกจ่าย  99,747  บาท  คงเหลือ  20,253  บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



12. โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนที่อยู่ในสังกัด 
      ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวยัเรียน และส าหรับเด็กนักเรียน ชั้น อนุบาล-ป.6   
      โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ต าบลคูบัว   
    งบประมาณ  1,109,100  บาท  เบิกจ่าย  930,315.28 บาท  คงเหลือ   178,784.72  บาท 

 

 

 

 

 

 

 



13. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาล  
      ถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียน สพฐ. ในเขตพื้นที่ต าบลคูบัว 
    งบประมาณ   1,780,000  บาท  เบิกจ่าย  1,672,000  บาท  คงเหลือ   108,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

การพัฒนาด้านการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 

โครงการที่ด าเนินการไดเ้สรจ็สิ้นในรอบติดตามและประเมินผล  

(ครั้งที่ 2) 

 

 

 

 

 

 



1. โครงการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและภาชนะโฟม 
    งบประมาณ  30,000  บาท  เบิกจ่าย  30,000  บาท  คงเหลือ  0  บาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. โครงการขุดลอกคลองซอย (คลองไส้ไก่) ในพื้นทีต่ าบลคูบัว 
    งบประมาณ  200,000  บาท  เบิกจ่าย  45,900 บาท  คงเหลือ  154,100 บาท 
 

 

คู 4 หมู่ที่ 14                                                           คู  10  หมู่ท่ี 14 
 

 

 

 



 

3. โครงการจ้างเหมาบริการก าจัดขยะ    
    งบประมาณ  900,000  บาท  เบิกจ่าย  843,480  บาท  คงเหลือ  56,520 บาท 
 

 

 

 

 

 

 



 
4. โครงการกิจกรรมปลูกต้นไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ และหญ้าแฝก  
    ในเขต อบต.คูบัว 
    งบประมาณ    ไม่ใช้งบประมาณ    บาท  เบิกจ่าย     0     บาท  คงเหลือ  0  บาท 

     ปลูกต้นดาวเรือง  / ปลูกไม้พยุง   “พยุงธรรม ค ้าไทย ถวายองค์ราชินี” 

 

 

 

 

 
 



 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  

การพัฒนาด้านการบริหารงานและการปฏิบัติงาน 

ของบุคลากรในองค์กร 

โครงการที่ด าเนินการไดเ้สรจ็สิ้นในรอบติดตามและประเมินผล  

(ครั้งที่ 2) 

 

 

 

 

 

 

 



1. โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงาน 
    และการให้บริการของ  อบต.คูบัว  ประจ าปี 25๖๐ 
     งบประมาณ   20,000  บาท   เบิกจ่าย  15,000 บาท  คงเหลือ  5,000  บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. โครงการอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว
เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ของ อบต. และการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการ ลูกจ้าง  
และพนักงานจ้าง 
งบประมาณ  30,000  โอนเพิ่ม  (55,196)  งบประมาณท้ังสิ้น  85,196  บาท   

เบิกจ่าย   81,100  บาท    คงเหลือ  4,096   บาท 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. โครงการจัดหาวัสดุ/พัสดุ 
งบประมาณ   2,723,000 โอนลด  (92,000)  คงเหลือ  2,631,000 บาท  
เบิกจ่าย  2,360,497.68  บาท  คงเหลือ 270,502.32 บาท 

ผลการด าเนนิงาน 
 

(ส านักงานปลัดฯ งานบริหารท่ัวไป)  งบประมาณ  527,000  บาท  (โอนลด 27,000  บาท  รวมงบ  500,000 บาท) 
ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุส านักงาน ,วัสดุงานบ้านงานครัว,วัสดุก่อสร้าง ,วัสดุยานพาหนะ ,วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น,วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่ ,วัสดุคอมพิวเตอร์ ,วัสดุอื่นๆ (เบิกจ่าย  500,000 บาท) 
 

(ส านักงานปลัดฯ งานป้องกันฯ)  งบประมาณ 106,000 บาท 
ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะและขนส่ง , วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อเลื่อน, วัสดุเครื่องดับเพลิง , วัสดุอื่นๆ  
(เบิกจ่าย 106,000 บาท) 

(ส านักงานปลัดฯ งานก าจัดขยะมูลฝอย) งบประมาณ 465,000 บาท  ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุยานพาหนะ วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น วัสดุเครื่องแต่งกาย  (เบิกจ่าย 255,380 บาท  คงเหลือ 209,620 บาท) 
 

(กองคลัง) งบประมาณ 170,000 บาท (โอนลด 100,000 บาท คงเหลือ 70,000  บาท )  ค่าวัสดุ ประเภท  

ส านักงาน,วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น,วัสดุคอมพิวเตอร์   (เบิกจ่าย 70,000 บาท)      
 

(กองการศึกษา)  งบประมาณ   225,000 บาท   ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุส านักงาน ,วัสดุงานบ้านงานครัววัสดุก่อสร้าง , 
วัสดุไฟฟ้า ,วัสดุยานพาหนะและขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น, วัสดุการเกษตร   (เบิกจ่าย  225,000 บาท) 



 

 
(กองช่าง งานบริหารท่ัวไป) งบประมาณ  40,000  บาท   ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุส านักงาน ,วัสดุคอมพิวเตอร์  
(เบิกจ่าย  20,475  บาท  คงเหลือ 19,525  บาท) 
 

(กองช่าง  งานไฟฟ้าและถนน) งบประมาณ 750,000  บาท (โอนเพิ่ม 35,000 บาท  รวมงบ 785,000 บาท )  
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง (เบิกจ่าย 767,252.68 บาท คงแหลือ 17,747.32 บาท ) 
 

(กองช่าง งานกิจการประปา) งบประมาณ  400,000 บาท  ค่าวัสดุ  ประเภท วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
(เบิกจ่าย 381,990  บาท  คงเหลือ 18,010  บาท) 
 

(กองช่าง งานการเกษตร) งบประมาณ  40,000  บาท   ค่าวัสดุ ประเภท วัสดุการแพทย์   (เบิกจ่าย 34,400  บาท 
คงเหลือ  5,600  บาท)  
 
 

 

 

 



4. โครงการบ ารุงรักษา/ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ  
   เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 

 
งบประมาณ   440,000   (โอนลด 50,000)  คงเหลือ   390,000 บาท  
เบิกจ่าย   316,392.36  บาท  คงเหลือ   73,607.67  บาท 

ผลการด าเนนิงาน 
(ส านักงานปลัด อบต.)   งบประมาณ  150,000 บาท   (โอนลด 80,000  คงเหลือ  70,000  บาท)  
(เบิกจ่ายไป  48,178  บาท   คงแหลือ  21,822  บาท)  
 
(กองคลัง)   งบประมาณ   40,000  บาท   (โอนลด 10,000  บาท  คงเหลือ  30,000  บาท) 
(เบิกจ่ายไป  17,300  บาท   คงเหลือ  12,700  บาท) 
 
(กองการศึกษา)  งบประมาณ  50,000 บาท 
(เบิกจ่ายไป  25,570  บาท   คงเหลือ  24,430  บาท) 
 

(กองช่าง)  งบประมาณ   200,000  บาท   (โอนเพิ่ม 40,000 บาท  รวมงบ 240,000  บาท) 
(เบิกจ่ายไป  225,344.36  บาท  คงเหลือ 14,655.64  บาท) 
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