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ค าน า 

 การติดตามประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงานพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  จึงจ าเป็นต้องมีคณะกรรมการและผู้รับผิดชอบ 

ในการท าหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา 

 ส าหรับการติดตามและประเมินผลพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลคูบั ว ได้มี               

การด าเนินการโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการติดตามและผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องรับผิดชอบร่วมด้วย      

ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการประเมินสามารถวัดผลความส าเร็จของโครงการและ

ความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการ

พัฒนาที่ยั่งยืน และตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรอืไม่ 
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ส่วนที่ 1  บทน ำ 
********************* 

 

1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี

จุดหมาย ไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการ

ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร

ท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล พนักงานจา้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สามารถก ากับดูแล ทบทวน 

และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ 

ดังนี ้

  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การ

บริหารส่วนต าบลคูบัว  หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น    

ที่ได้ก าหนดไว้หรือไม ่รวมทั้งงบประมาณในการด าเนินงาน 

  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว

ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรอืทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ

ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรอืไม่อย่างไร 

  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด    

มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและ

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 

  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ

ด าเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้

หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้

ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค 

(threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก

ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ผู้บริหารระดับ

หัวหนา้ส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   สภาพพื้นที่และผู้มสี่วน 

เกีย่วข้อง... 
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เกี่ยวข้องเพื่อน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเ้กิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่  สภาพ 

แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนต าบล/องค์การบริหารส่วน

ต าบลคูบัว 
 

  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้

เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและ

จะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาส

ในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะ

ด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อน

ต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้าย

เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ให้เกิดประโยชน์

เพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูก

ค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้

เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตัง้ไว้ได้อย่างดยีิ่ง 

 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการ

ไปแล้วว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่าง

ด าเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 

ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด า เนินการเป็นเพราะเหตุใด   

เกิดปัญหาจากเรื่องใด จงึได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 

  1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว    

ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น      

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

สภาพผลการด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 

 

3. เพื่อเป็น… 
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  3. เพื่ อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ                   

การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรอืหมดความจ าเป็นขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลคูบัว 

  4. เพื่อทราบถงึสถานภาพการบรหิารการใช้จา่ยงบประมาณขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลคูบัว 

  5. เพื่อสรา้งความรับผิดชอบของผู้บรหิารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัด  ผู้บรหิารระดับส านัก/กอง    ทุกระดับ

ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี

ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในต าบลคูบัว หรือ

สังคมส่วนรวมมากที่สุด 

  6. เพื่อติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดรอ้ยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/

โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา  ขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2548 

และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  

ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ 

ผู้บรหิารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บรหิารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพรอ้มทั้งประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ

ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี  

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่  15 พฤษภาคม 

2562 เรื่อง ซักซอ้มแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น   

                  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3 / ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 เรื่อง 

ซักซอ้มแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

    3.1 กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มจี านวน 11 คน ประกอบด้วย  

 

 

1)สมาชิกสภา…
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  1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  

  2) ผูแ้ทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   

  3) ผูแ้ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  

  4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหาร

ท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

ต้องด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนา

ท้องถิ่น ดังนี้ 

  1. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2. ด าเนนิการตดิตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่น 

  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ต่อผูบ้ริหารท้องถิ่นเพื่อใหผู้บ้ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
 

  3.2 กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  

ได้ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ดังนี้ 

  3.2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตาม

ยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของ

โครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่   

(ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ    

ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด 

ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร       

ซึ่งการศกึษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มาก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และ

ขอบเขตในการตดิตาม 

 

 

 

2.2 วางแผน… 

 



 
- 5 – 

 

  3.2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

งานจาก  ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์  แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่ งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ 

วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์

ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลอง

และปรับปรุงเครื่องมอื 

  3.2.3  ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เป็นการด าเนินการตาม

วัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในช้ันนี ้คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น 

แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็

ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ าตามที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  3.2.4  การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   

แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนา

เปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธี

ประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

  3.2.5  รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดย

รายงานตามแบบที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการ

หนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ในการรายงาน

ผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการ

ที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 

2  และส่วนที่ 3  

  3.2.6  รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ

เสนอความเห็ นซึ่ งได้ จากการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาขององค์ การบริหารส่ วนต าบล                              

คูบัว ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะ

ประชุมรับทราบภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้ 

3.2.7 การวินจิ... 
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  3.2.7  การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี 

หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว หรือ

ผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไข

ปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตาม

ความเหมาะสมต่อผูบ้ริหารท้องถิ่น 
 

  3.3 กำรรำยงำนผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว    

มีอ านาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น   ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนต าบลคูบัว  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนา

ท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุม

รับทราบภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้  

ขั้นตอนกำรรำยงำนผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ประกาศ... 

 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

คณะกรรมการ

พัฒนาของ 

อปท. 

ภายในเดอืนธันวาคม หรือภายหลังเดอืนธันวาคม 

คณะกรรมการ

ตดิตามและ

ประเมินผล 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 
สภาท้องถิ่น รายงาน

ผล 

เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ

ความเห็น 

ผู้บริหาร

ท้องถิ่น 

 

เสนอ เสนอ 

ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอ

ความเห็น 

เสนอ 



 
- 7 – 

 

 

 

 

4. เคร่ืองมือกำรติดตำมและประเมินผล 

  เครื่องมอืการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local 

development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้

เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ใน

การติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และ

หรือโดยการสร้ างเครื่องการติดตามและประเมิ นผลแผนพัฒนาท้ องถิ่ นได้ แก่  แบบสอบถาม 

(Questionnaires)   แ บ บ สั ม ภ า ษ ณ์   ( Interview)  แ ล ะ แ บ บ สั ง เก ต ก า ร ณ์   (Observation)                     

เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อ านาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว รวมถึง    

ผูม้ีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้ก าหนดขึ้นหรอืการน าไปทดลองใช้เพื่อ

ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จงึน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงาน

จรงิหรอืภาคสนาม  ด าเนนิการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะหข์้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป  

   4.1 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล

คูบัว ก าหนดกรอบและแนวทางในการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

  4.1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 

    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ

บริหารส่วนต าบลคูบัว  

    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผล และสรุปภาพรวมของไตรมาส ที่ผ่านมาทุก

ครั้ง ก่อนเดือนธันวาคมของทุกปี 

 

 

 

3) รายงานผล... 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบล/องค์การบริหารส่วน

ต าบลคูบัว  ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบหา้วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง

ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไมน่้อยกว่าสามสิบวัน 
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    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ

พัฒนาท้องถิ่น 

  4.1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน 

โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและ น าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การ

บริหารส่วนต าบลคูบัว 

  4.1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตาม

และประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน า

เครื่องมือที่มอียู่จรงิในองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มาปฏิบัติงาน 

  4.1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ  

จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 4 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โคร งการ        

ที่ตอ่เนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา 

  4.1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กัน

ระหว่างผลผลิตหรอืผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วน

ต าบลคูบัว ซึ่งสามารถวัดได้ในเชงิปริมาณ ขนาด ความจุ พืน้ที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 

  4.1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าใหเ้กิดผลลัพธ์และ

ผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิง

คุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพงึพอใจหรอืสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรอืการมคีวามสุข เป็นต้น 

  ก าหนดแนวทางการวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่

จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับต าบล 

และอาจรวมถึงอ าเภอ....และจังหวัด....ด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนา

ท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
 

   4.2 ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล

คูบัว  ก าหนดระเบียบ วิธีในการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

 

4.2.1 ระเบียบ... 
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  4.2.1 ระเบียบในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการตดิตามและ

ประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  

    1) ผูเ้ข้าร่วมติดตามและประเมินผล  

    2) เครื่องมือ  

    3) กรรมวิธีหรอืวิธีการตา่ง ๆ 

  4.2.2 วิธีในการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  

    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 

อธิบายหรอืควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้ 

    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียน             

ที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้อง     

จดบันทึก (record) สังเกต(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

จะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เป็น

ข้อมูลที่มอียู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตอ้งการ ซึ่งศกึษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 

   4.3 ก ำหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

ก าหนดเครื่องมอืที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผล ดังนี้ 

  4.3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบ

และวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และ

แนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการ

พัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 3    

(จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจ าปี (จะใช้การ

ทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น 

 

 

4.3.2การสัมภาษณ์... 
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  4.3.2 การสัมภาษณ์  ( Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์ เดี่ยว หรือกลุ่มก็ ได้         

การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง ผูไ้ด้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบ   

ในระดับใด  โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ

หรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure 

interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ 

กับการพูดสนทนาอย่างไม่มพีิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน 

   4.3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการ

ด าเนนิการสังเกต  

   (1 ) การสั ง เกตแบบมี ส่ วนร่วม  (Participant observation) เป็ น วิธี ก ารสั ง เกตที่

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน  

มีกิจกรรมร่วมกัน  

    (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกต

โดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์

ของผู้มสี่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  

  4.3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น            

การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในต าบลองค์การบริหารส่วน

ต าบลคูบัว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  จะมีการ

บันทึกการส ารวจ และทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 

  4.3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมี

ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหา

ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการ

พัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

 

5.ประโยชน์... 
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5. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน

โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ

ได้ ดังนี ้

  5.1 ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ

ด าเนินการตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วธิีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  

  5.2 ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ

การด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้ง

ในปัจจุบันและอนาคต 

  5.3 ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา 

งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

  5.4 สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ขอ้มลูตา่ง ๆ  ที่เกี่ยวกับรายละเอยีด ความต้องการ สภาพปัญหา

ต่าง ๆ ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้

ได้รับความเชื่อถอืและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคก์รต่าง ๆ 

  5.5 กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและ

รับผิดชอบโครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง

รายละเอียด เนือ้หา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

  5.6 การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ  ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนา

ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ 

ส าหรับการปรับปรุงแกไ้ขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกดิขึน้ได้  

  5.7 ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว แต่ละคน แต่ละส านัก/

กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของ

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

  5.8 สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

กจิกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนในเขตองคก์ารบรหิารส่วนต าบลคูบัว มพีึงพอใจเมื่อได้รับการให้บรกิาร  

 

 

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล... 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 2  การติดตามและประเมินผล 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

- 12 – 

ส่วนที่ 2  การตดิตามและประเมนิผล 
********************* 

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  1.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2564 

    1.1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เป็นแผนยุทธศาสตร์ 

ที่ก าหนดระยะเวลา 4 ปี พ.ศ.2561- 2564 ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การ

บริหารส่วนต าบลคูบัว  ที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  ยุทธศาสตร์การพัฒนา  จังหวัดราชบุรี  

แผนยุทธศาสตรอ์ าเภอเมืองราชบุรี และแผนชุมชนต าบลคูบัว  

    1.1.2 แผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีรายละเอียด ดังนี้ 

       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

1 .ด้ าน พั ฒ น า โค ร งส ร้ า ง

พื้นฐาน สาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ 

พัฒนาระบบการคมนาคม ระบบ

สาธารณู ปโภค สิ่ งอ านวยความ

ส ะด วก โค ร งส ร้ า งพื้ น ฐ า น ทั้ ง 

ป ริ ม าณ  แ ล ะ คุ ณ ภ า พ  ให้ มี

ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และ

เพี ย งพอต่ อความต้ อ งการของ

ประชาชน และ สามารถรองรับการ

ขยายตัวของชุมชนในปัจจุบันและใน

อนาคต 

กองชา่ง 

ส านักงานปลัดฯ 

 

 

ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชวีิต 

 

ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ ชี วิ ต        

การจัดการด้านสวัสดิการสังคม 

การสาธารณสุข  การป้ องกัน

บรรเทาสาธารณภัย และการ

จัดการด้านเศรษฐกิจ ประชาชน

อยู่ดีมีสุข มีความรู้ และมีความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน    

มี สุ ข ภ า พ อ น า มั ย แ ข็ ง แ ร ง 

ปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บและ 

ยาเสพติด ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส

ไ ด้ รั บ ก า ร ดู แ ล เ อ า ใ จ ใ ส่        

อย่างทั่วถึง และเศรษฐกิจชุมชน

เข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนา

อาชีพ ร่วมสามัคคี เกื้อกูล และ

พึ่ งพ า อ าศั ย ซึ่ ง  กั น แ ล ะกั น      

ตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 

ส านักงานปลัดฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์... 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

3 .ด้ า น ก า รศึ ก ษ า  ศ าส น า 

วัฒนธรรม และกีฬา  

 

 

ประชาชนได้ รับการพัฒนาด้ าน

การศึกษาอย่างมีคุณภาพและมี

มาตรฐาน เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา 

ท้องถิ่น การเรียนรู้ คิดเป็น ท าเป็น 

แก้ปัญหาเป็น และประชาชนทุกส่วน

ได้ร่วมกันเสริมสร้างอัตลักษณ์ด้าน 

ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีของท้องถิ่น ให้โดดเด่นและ

ยั่งยืน 

กองการศกึษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม 

 

 

4. ด้ า น ก า รบ ริ ห ารจั ด ก า ร

ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ

สิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

การจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

การพัฒนาสภาพแวดล้อม และภูมิ

ทั ศ น์  ก ารบ า รุ งรั ก ษ าแหล่ งน้ า

ธรรมชาติในต าบล ได้รับการดูแล 

และพัฒนาทั่วถึง ประชาชนมีส่วน

ร่ ว ม ใน ก า ร บ า รุ ง รั ก ษ า  ดู แ ล

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มีการป้องกัน เตรียมตัว และปรับตัว

กั บ ส ภ าว ะก า ร  เป ลี่ ย น แป ล ง

ภูมอิากาศของโลก 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร.์.. 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา แนวทางการพัฒนา หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

5 . ด้ า น ก า ร พั ฒ น า ก า ร

บริหารงานและการปฏิบัติงาน

บุคลากรในองค์กร 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   

มีสมรรถนะในด้านการเมือง และ

การปกครอง บุคลากรมีศักยภาพ

การ ท างานตามหลักธรรมาภิบาล 

ในการให้บริการประชาชน และ

ประชาชนชนได้รับความพอใจและ

ให้ความร่วมมือ พัฒนาท้องถิ่น

อย่างสมัครใจ 

ส านักงานปลัดฯ 

กองชา่ง 

กองคลัง 

กองการศกึษาฯ 

 

       2) พันธกิจ ประกอบด้วย 

        ภารกิจหลัก 

          (1) จัดให้มแีละบ ารุงรักษาทางน้ า และทางบก  

       (2) ให้มนี้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร  

       (3) ให้มแีละบ ารุงการไฟฟ้าหรอืแสงสวา่งโดยวิธีอื่น  

       (4) ให้มแีละบ ารุงรักษาทางระบายน้ า  

       (5) การสาธารณปูโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ  

       (6) การสาธารณูปโภค  

        (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอายุ และผูพ้ิการ  

        (8) ป้องกันโรคและระงับโรคติดตอ่ 

         (9) ให้มแีละบ ารุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ  

         และสวนสาธารณะ  

        (10) การสังคมสงเคราะหแ์ละการพัฒนาคุณภาพชีวติเด็ก สตรี คนชรา  

         และผูด้้อยโอกาส  

        (11) การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย  

     (12) การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของ 

            ประชาชน  

 

(13) การสาธารณสุข... 
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     (13) การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัวและการรักษาพยาบาล  

    (14) การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

       (15) การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สนิอันเป็นสาธารณสมบัตขิองแผ่นดิน  

           (16) การผังเมอืง  

       (17) จัดให้มีท่ีจอดรถ  

       (18) การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง  (19) การ

ควบคุมอาคาร  

        (20) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

       (21) รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ า ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมท้ังการ 

          จัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏกิูล  

       (22) การจัดการสิ่งแวดลอ้มและมลพษิตา่ง ๆ  

       ภารกิจรอง 

       (1) ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว  

       (2) ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์  

       (3) บ ารุงและส่งเสริมการประกอบอาชพีของราษฎร  

       (4) ให้มีตลาด 

       (5) การท่องเท่ียว  

       (6) กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย ์ 

       (7) การสง่เสริม การฝึกและประกอบอาชพี  

       (8) การพาณิชยกรรมและการสง่เสริมการลงทุน 

    (9) บ ารงุรักษาศิลปะ จารีตประเพณีภูมปัิญญาทอ้งถิ่น และวัฒนธรรมอันดขีองท้องถิ่น  

    (10) ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  

    (11) การจัดการศกึษา  

    (12) การสง่เสริมการกีฬา จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดงีามของท้องถิ่น 

    (13) สนับสนุนสภาต าบลและองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาท้องถิ่น  

    (14) ปฏบัิตหินา้ที่อื่นตามท่ีทางราชการมอบหมายโดยจัดสรรงบประมาณ  

       หรือบุคลากรให้ตาม ความจ าเป็นและสมควร  

    (15) ส่งเสริมการมสี่วนร่วมของราษฎรในการมีมาตรการป้องกัน  

 (16) การประสานและให้ความร่วมมอืในการปฏบัิตหินา้ที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

  (17) การสร้างและบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ าท่ีเชื่อมตอ่ระหว่างขององคก์รปกครอง- 

          ส่วนท้องถิ่นอ่ืน 
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      3)  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 

(1) การด าเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดรอ้นของประชาชน 

(2) การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนในพืน้ที่ในด้านต่าง ๆ ทุกหมู่บา้น   

     ประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความรูม้ีความปลอดภัย มีเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  

     มีภูมิคุ้มกัน และพึ่งพาตนเองได้ 

(3) การจัดบรกิารสาธารณะด้านโครงสรา้ง พืน้ฐาน ทุกหมู่บา้น มีจ านวน 

     สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งกอ่สรา้ง เพิ่มขึน้ และรองรับการใช้งาน 

     ที่ได้มาตรฐาน เพียงพอกับความต้องการ เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน  

     ในปัจจุบัน และในอนาคต 

(4) การพัฒนาด้านการศึกษา ทุกโรงเรยีน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบล    

     มีมาตรฐาน การศึกษา ในท้องถิ่นที่มีความทันสมัยเด็กและเยาวชนได้รับ  

     การศึกษาขั้นพืน้ฐานทั่วถงึ  ประชาชนทุกหมู่บา้นมีส่วนรว่มในกจิกรรม 

     ทางศาสนา ปลูกฝัง จิตใจให้ประพฤติดีมีคุณธรรม และศีลธรรม       

     ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้สืบทอดและด ารงไว้ทัง้ 

     ในโรงเรยีนและหมู่บา้น   ได้มีการส่งเสรมิการออกก าลังกายและเล่นกีฬา 

     ในประชาชน กลุ่มต่าง ๆ 

(5) การพัฒนาสังคม เศรษฐกจิ สภาพแวดล้อมต่าง ๆ การดูแลปรับปรุงพัฒนา 

     พืน้ที่ตามประเภทของ ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่เพื่อการอนุรักษ์ระบบ 

     สิ่งแวดล้อม ดุลยภาพของธรรมชาติในพืน้ที่ให้สามารถเอือ้อ านวยต่อการ  

     ด าเนินชีวติของประชาชนและชุมชน สามารถเป็นฐานในการ รักษาระดับ 

     คุณภาพชวีิตของประชาชนให้เกดิความผาสุกได้ อย่างสมดุลและยั่งยืน 

(6) หลักการมีส่วนรว่ม ความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และแผนพัฒนา  

ระดับต่าง ๆ พัฒนาขีดความสามารถในการให้บริการประชาชนและการ

ปฏิบัติงาน และพัฒนาอุปกรณ์  เครื่องมือ เครื่องใช้ และ  สถานที่ ในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งสร้างประสิทธิภาพการ บรหิารจัดการองค์กรให้พร้อมบริการ

ประชาชนการบริหาร จัดการที่ดีแบบมีส่วนรว่มทุกภาคส่วนประชาชนทุกหมู่บา้น

ม ีความพึงพอใจต่อการให้บริการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลคูบัว มากที่สุด 

 

 

                                                                                  4)..แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น.....                                                   
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       4) แนวทางการพัฒนาท้องถ่ิน ประกอบด้วย 

 (1)  ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพ ใหก้ับประชาชนในท้องถิ่น 

       ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 (2)  ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพด้านการเกษตรตามแนวทางทฤษฎีใหม ่ 

 (3)  ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชด าริ 

 (4)  ส่งเสริมการตลาด การค้า การลงทุนในท้องถิ่น 

 (5)  การพัฒนามาตรฐานผลติภัณฑ์และส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP  

     (6)  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศกึษาทั้งในระบบ และนอกระบบทุกระดับ 

 (7) ส่งเสริมสนับสนุนบทบาทสถานศกึษา ศาสนสถาน ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ 

       ในชุมชน 

 (8)  ส่งเสริมสนับสนุนการใชส้ื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 

 (9)  ส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีสว่นร่วมด้านการแสดงออกด้าน 

                                      ความคิด และมีนิสัยรักในการเรียน 

(10) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาเด็ก  เยาวชน   และประชาชนให้มีคุณธรรม 

                                       น าความรูเ้กิดภูมิคุม้กัน 

(11) ส่งเสริมสนับสนุนท านุบ ารุงศาสนา ศาสนสถาน ศาสนพิธีต่างๆ 

(12) ส่งเสริมบ ารุงรักษาศิลปะจารีตประเพณีศลิปวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น 

                                        และภูมปิัญญาท้องถิ่น 

(13) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนสถาบันครอบครัว 

(14) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชวีิต การคุ้มครองเด็ก สตร ี 

                                       เยาวชน ผู้สูงอายุ ผูพ้ิการ ผูด้้อยโอกาสและประชาชนโดยทั่วไป 

(15) ควบคุมและป้องกันการแพรร่ะบาดของยาเสพติด ตลอดถึงการบ าบัด 

                                       ฟื้นฟูทั้งทางดา้นร่างกายและจิตใจแก่ผู้ตดิยาเสพติด 

(16) ส่งเสริมการป้องกันและควบคุมโรคติดตอ่ 

(17) ส่งเสริมสนับสนุนด้านกีฬาการออกก าลังกายกิจกรรมนันทนาการ 

(18) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางดา้นการกีฬาสูค่วามเป็นเลิศ 

(19) ส่งเสริมสวัสดิการ และการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร 

                                 4.20 พัฒนา ปรับปรุง …  
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(20) พัฒนา ปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ พัฒนาสถานที่การปฏิบัติงาน 

(21) พัฒนา ปรับปรุงระบบบริหารจัดการองคก์รตามหลักการบริหารจัดการ 

                                       บ้านเมืองที่ดี 

(23) พัฒนาและสรา้งระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

(24) ปรับปรุงรูปแบบการท างาน อ านวยความสะดวก ลดขั้นตอนการท างาน 

(25) พัฒนาส่งเสริมระบบประชาสัมพันธ์การด าเนินงานขององค์กร     

(26) ก่อสร้าง บุกเบิก ปรับปรุง บ ารุงรักษาทางคมนาคม สะพาน เขื่อน ระบบ 

                                        ระบายน้ า  

(27) จัดให้มไีฟฟ้าใช้อย่างทั่วถึง 

(28) ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ าอุปโภค บริโภคและระบบประปา 

(29) จัดท าผังเมอืงและผังต าบล 

(30) คุ้มครอง ดูแล และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง 

                                       ยั่งยืน 

(31) ส่งเสริมและสนับสนุน ให้ประชาชนมจีิตส านึกในการรว่มกันอนุรักษ์ 

                                        ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

  (32) ปรับปรุงภูมิทัศนใ์นชุมชน/หมู่บ้าน 

(33) จัดท าระบบก าจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบ าบัดน้ าเสีย 

(34) ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมด้านการรักษาความปลอดภัย ในชีวติและ 

                                       ทรัพย์สินของประชาชน 

(35) ส่งเสริม ใหท้้องถิ่นมีความสามารถและมีศักยภาพในการสนับสนุนงาน 

                                       ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดถึงการรักษาความสงบเรียบร้อย  

                                       ในท้องถิ่น 
 

   5) วิสัยทัศน์  

                                   “ต าบลน่าอยู่  เชิดชูคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง" 

 

 

 1.2 โครงการทีไ่ด้ตดิตาม...  

 
 



 

1.2 โครงการพัฒนาพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)  

       ประเมินผลโครงการตามพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 – 2564)   กับ โครงการที่ได้รับอนุมัติ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

พ.ศ. (2561  -  2564)  

รวมจ านวนโครงการ 

ตามแผนพฒันาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561 – 2564) 

 (โครงการ) 
ประจ าปี 2562 เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 1 

เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 2 

เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 3 

เพิ่มเติม 

ครั้งที่ 4 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
36 4 4 15 0 59 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

และสังคม 
43 1 6 1 0 51 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม และกีฬา 
31 2 2 0 0 35 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
18 0 0 4 0 22 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน  

และการปฏบัิตงิานของบุคลากรในองค์กร 
18 0 1 4 0 23 

6. บัญชคีรุภัณฑ์ 

 
20 0 3 4 4 31 

รวม 166 7 16 28 4 221 
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ประเมินผลงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2564)   กับงบประมาณตามแผนด าเนนิการท่ีได้รับอนุมัติ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562   

 

 

 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนงบประมาณ 

ที่ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2564) 

ประจ าปี 

2562 

เพิ่มเติม 

คร้ังที่ 1 

เพิ่มเติม 

คร้ังที่ 2 

เพิ่มเติม 

คร้ังที่ 3 

เพิ่มเติม 

คร้ังที่ 4 
รวม 

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

24,782,600 14,428,327 3,866,100 22,141,577 0 65,218,604 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านคุณภาพชวีิต  และ

สังคม 

19,491,000 300,000 430,000 150,000 0 20,371,000 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา ศาสนา 

วัฒนธรรม และกีฬา 

5,983,000 1,600,000 65,000 0 0 7,648,000 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

7,148,300 0 0 232,000 0 7,380,300 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน และ

การปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

2,732,000 0 20,000 990,000 0 3,742,000 

6. บัญชคีรุภัณฑ์ 

 

2,724,600 0 1,225,000 230,600 266,300 4,446,500 

รวม 62,861,500 16,328,327 5,606,100 23,744,177 266,300 108,806,404 
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ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2564)   กับโครงการที่ได้รับอนุมัติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562     

        ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 

ที่ได้รับการอนุมัต ิด าเนนิการประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ. 2562 
รวมจ านวนโครงการ 

ตามแผนการด าเนินงาน

ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 

 (โครงการ) 

รวมจ านวนโครงการ 

ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561 – 2564) 

 (โครงการ) 

คิดเปน็ 

ร้อยละ 

(%) 

แผนการด าเนินงาน

ประจ าปี 2562 

แผนการด าเนินงาน

ประจ าปี 2562 

เพิ่มเติม  ฉ. 1 

แผนการด าเนินงาน

ประจ าปี 2562 

เพิ่มเติม  ฉ. 2 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
18 16 8 42 59 71.19 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

และสังคม 
23 1 0 24 51 47.06 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม และกีฬา 
23 0 0 23 35 65.71 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอ้ม 
7 0 0 7 22 31.82 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน  

และการปฏบัิตงิานของบุคลากรในองค์กร 
12 0 1 13 23 56.52 

6. บัญชคีรุภัณฑ์ 

 
3 0 6 9 31 29.03 

รวม 86 17 15 118 221 53.39 
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ประเมินผลงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิน่ (พ.ศ. 2561 – 2564) กับงบประมาณตามแผนด าเนนิการที่ได้รับอนุมัติ  ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2562                     

 

 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนงบประมาณตามแผนการด าเนนิงานที่ได้รับการอนมุัติ  

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2562 

 

จ านวนงบประมาณท่ี

ได้รับการอนุมัตติาม

แผนการด าเนินงาน

ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2562 

 

จ านวนงบประมาณ

ท่ีปรากฏตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น  

(พ.ศ.2561 – 2564) 

 

คิดเปน็

ร้อยละ 

(%) แผนการด าเนินงาน

ประจ าปี 2562 

แผนการด าเนินงาน

ประจ าปี 2562 

เพิ่มเติม  ฉ. 1 

แผนการด าเนินงาน

ประจ าปี 2562 

เพิ่มเติม  ฉ. 2 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน  

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
13,885,800 3,103,000 1,935,856.89 18,924,656.89 65,218,604 29.02 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  

และสังคม 
19,881,240 30,000 0 19,911,240 20,371,000 97.74 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา 

ศาสนา   วัฒนธรรม และกีฬา 
4,919,040 0 0 4,919,040 7,648,000 64.32 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1,475,000 0 0 1,475,000 7,380,300 19.98 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน 

และการปฏบิัติงานของบคุลากรในองค์กร 
2,584,800 0 150,000 2,734,800 3,742,000 73.08 

6. บัญชคีรุภัณฑ ์ 24,300 0 1,377,199.10 1,401,499.10 4,446,500 31.52 

รวม 42,770,180 3,133,000 3,463,055.99 49,366,235.99 108,806,404 45.37 
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      สรุปสถานะการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)  

             ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562   เดือน ธันวาคม 2562  (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61  ถงึวันท่ี ๓0 กันยายน ๒๕62)   
            

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ท่ีด าเนินการแล้วเสร็จ 

จ านวนโครงการ 

ท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ 

 

จ านวนโครงการ 

ท่ียังไม่ได้ด าเนนิการ 

 

จ านวนโครงการ 

ท่ียกเลิกด าเนินการ 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

ตามแผนการด าเนินงาน

ประจ าปี 2562 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
26 61.91 8 19.05 4 9.52 4 9.52 42 100 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

และสังคม 
21 87.50 0 0 2 8.33 1 4.17 24 100 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 
23 100 0 0 0 0 0 0 23 100 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
5 71.43 0 0 2 28.57 0 0 7 100 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

บริหารงานและการปฏบัิตงิานของบุคลากร

ในองค์กร 

10 76.92 2 15.39 1 7.69 0 0 
13 100 

6. บัญชคีรุภัณฑ์ 

 
5 55.56 3 33.33 1 11.11 0 0 9 100 

รวม 90 76.27 13 11.02 10 8.47 5 4.24 118 100 
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             สรุปสถานะการการเบิกจ่ายงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕62  

             เดือน ธันวาคม 2562  (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕61  ถงึวันที่ ๓0 กันยายน ๒๕62)   

ยุทธศาสตร ์
จ านวนงบประมาณ 

ตามแผนพฒันา  (บาท) 

จ านวนงบประมาณ 

ที่ได้รับอนุมัต ิ (บาท) 

งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

คิดเปน็ร้อยละ 

% 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
65,218,604 18,924,656.89 

10,936,592.44 57.79 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

และสังคม 
20,371,000 19,911,240 

18,243,184.94 91.62 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 

วัฒนธรรม และกีฬา 
7,648,000 4,919,040 

4,604,957.45 93.61 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
7,380,300 1,475,000 

1,101,441.25 74.67 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารงาน  

และการปฏบัิตงิานของบุคลากรในองค์กร 
3,742,000 2,734,800 

1,004,559.52 36.73 

6. บัญชคีรุภัณฑ ์

 
4,446,500 1,401,499.10 

222,500 15.87 

รวม 108,806,404 49,366,235.99 36,113,235.60 73.15 
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1.3  ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ 

        ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 1.  โครงการเกินศักยภาพ   จ านวน  5   โครงการ  ได้แก ่   

(1) โครงการกอ่สรา้งถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีสายเลียบคลองชลประทาน 8 ขวา  

แม่กลอง (ฝั่งขวา) หมู่ที่  1  บ้านตากแดด  ต าบลคูบัวอ าเภอเมืองราชบุรี งบประมาณ   2,000,000  บาท  

(ปีงบประมาณ 2559 ปรับแผนปี งบประมาณ 2559 และ ปีงบประมาณ  2560 ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 

2560)  อบจ. ราชบุรี (อยู่ระหว่างขั้นตอนเปลี่ยนแปลงแผนของ อบจ.ราชบุรี เพื่อด าเนินการในปี 2563 - 2564)  

***ยังไม่ได้ด าเนินการ 

(2) โครงการกอ่สรา้งวางท่อระบายน้ า พรอ้มขยายถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรตี  หมู่ที ่11             

บ้านฟากห้วย ถึง หมู่ที่  15 บ้านไร่โรงเจ  ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรีงบประมาณ  

4,607,000 บาท (ปรับแผนปีงบประมาณ 2559 และ ปีงบประมาณ  2560 ประกาศ ณ วันที่ 31 

ตุลาคม 2560) อบจ. ราชบุรี***ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

 (3) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุร ี

จังหวัดราชบุรี งบประมาณ 1,151,000 บาท (ปีงบประมาณ 2561)  อบจ. ราชบุรี  ***ยังไม่ได้ด าเนินการ 

                     (4) ซอ่มแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านฟากห้วย – บ้านท่าชา้ง   บ้านโพธิ์ ไปทาง

ต าบลอ่างทอง (หมู่ที่ 9,10,11 ต าบลคูบัว ( ASPHALT  CONCRETE โดยวิธี Pavement – In Place Recycling ) 

งบประมาณ 5,690,000  บาท (ปีงบประมาณ 2562)  กรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น         ( อยู่ในแผน

ด าเนินการ ประจ าปี พ.ศ.2562 ของ อบต.คูบัว )***ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

                    (5) ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน ไปทางต าบลบ้านไร ่    

หมู่ ที่  1  บ้ านตากแดด  ต าบลคูบั ว  ( ASPHALT  CONCRETE .โดยวิธี  Pavement – In Place Recycling) 

งบประมาณ 5,388,000 บาท (ปีงบประมาณ 2562)  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ( อยู่ในแผน

ด าเนินการ ประจ าปี พ.ศ.2562 ของ อบต.คูบัว ) ***ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 

                 2. เป็นโครงการที่อยู่ในแผนด าเนินงาน ขององค์การบรหิารส่วนต าบลคูบัว เพื่อติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาทอ้งถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จในปี 2562)   

จ านวน     12   โครงการ  ได้แก่ 

 

 

 

 

2.1 โครงการด าเนินงาน... 
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2.1 เป็นโครงการที่ อบต.คูบัว ด าเนินการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561  

       (จากข้อบัญญัติ 2561)    จ านวน  1  โครงการ  

                         แล้วเสร็จ    1  โครงการ   ยกเลิก   -    โครงการ    

                         อยู่ระหว่างก่อหนี้ผูกพัน  -   โครงการ 

2.2 เป็นโครงการที่ อบต.คูบัว ด าเนินการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1   

        จ านวน   11  โครงการ   

แล้วเสร็จ  11 โครงการ  ยกเลิก - โครงการ   

                          อยู่ระหว่างก่อหนีผู้กพัน      -    โครงการ         

               3.      เป็นโครงการที่ อบต.คูบัว ด าเนินการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 2562 

                   จ านวน   118   โครงการ ได้แก่ 

     3.1 เป็นโครงการที่ อบต.คูบัว ด าเนินงาน ประจ าปี  พ.ศ.2562   

                           (จากข้อบัญญัติ ปี 2562)    จ านวน   86   โครงการ 

       โครงการ (งบ อบต. 84 โครงการ /งบอุดหนุน 2 โครงการ) 

                           แล้วเสร็จ  74         โครงการ    /   ยกเลิก   4  โครงการ  

        ไม่ได้ด าเนินการ  5    โครงการ       /    อยู่ระหว่างด าเนินการ   3   โครงการ 

  3.2. เป็นโครงการที่อยู่ในแผนด าเนนิงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  

                       ประจ าปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่  1  จ านวน    17     โครงการ  

แล้วเสร็จ        12      โครงการ      /  ยกเลิก   1   โครงการ 

        ไม่ได้ด าเนินการ     0         โครงการ       /    อยู่ระหว่างด าเนินการ   4  โครงการ    

  3.3. โครงการที่อยู่ในแผนด าเนนิงาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  

                       ประจ าปีงบประมาณ 2562 (เพิ่มเติม) ฉบับที่  2  จ านวน    15  โครงการ 

แล้วเสร็จ        4         โครงการ   /   ยกเลิก     0    โครงการ 

                         ไม่ได้ด าเนินการ   5       โครงการ   /   อยู่ระหว่างด าเนนิการ   6  โครงการ           

 

ข้อมูลตามแผนการด าเนินงาน  ณ  วนัที่รายงาน  30 กนัยายน   2562  (1 ตลุาคม 61 – 30 ก.ย.62)  

4. สรุป โครงการที่อนุมตัิอยู่ในแผนด าเนินการ 
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                 4. สรุป โครงการที่อนุมัติอยู่ในแผนด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

                   จ านวน  12   โครงการ 

           (1) โครงการด าเนนิการแลว้เสร็จ      จ านวน  12    โครงการ 

                5. สรุป โครงการท่ีอนุมัติอยู่ในแผนด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

                  จ านวน  118   โครงการ 

         (1) โครงการด าเนนิการแล้วเสร็จ      จ านวน    90   โครงการ 

   (2) โครงการที่อยู่ระหว่างกอ่หนีผู้กพัน ในป ีงบประมาณ พ.ศ.2563  

          จ านวน   13   โครงการ 

   (3) โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

          จ านวน     10    โครงการ 

   (4) โครงการที่ยกเลิกการด าเนินการ    จ านวน    5      โครงการ 

        6. สรุป โครงการเกินศักยภาพ  จ านวน 5  โครงการ 

   (1) โครงการเกินศักยภาพยังไมได้ด าเนินการ  2  โครงการ 

   (2) โครงการเกินศักยภาพด าเนินการเรยีบร้อยแล้ว   จ านวน  3  โครงการ 

        (อยู่ในแผนการด าเนินงานของ อบต. คูบัว ปี 2562 จ านวน 2 โครงการ) 

   

             ในรอบติดตามประเมินผล เดือน ธันวาคม  2562    (1 ต.ค.61 – 30 ก.ย.62)   จ านวน

โครงการท้ังสิ้น   133       โครงการ    ด าเนินการโครงการแล้วเสร็จประมาณ    76.27%  ของ

แผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2562    

 

 

 

 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ... 

 



 

 

 

การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (โครงการที่ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ.2561) 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2561  จ านวน 12 โครงการ

งบประมาณทั้งสิ้น  1,975,000   บาท  งบประมาณได้ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว   1,934,939   บาท  โดยได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ                 

จ าแนกตามยุทธศาสตร ์ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

แผนงานเคหะและชุมชน    

 

ล าดับที่ 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการ

ด าเนนิงาน 

ด าเนนิงานเมื่อ/   ใช้

จา่ยงบประมาณทั้งสิ้น 

 

หมายเหตุ 

1 โครงการต่อเติมท่อลอดเหลี่ยม คสล.  หมูท่ี่ 2  

ต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

200,000 ม.ีค. – มิ.ย.61 20 ธ.ค.61 -18 

เม.ย.62 

ใช้ไป 200,000 บาท 

ขอ้บัญญัติ ปี  2561 

แผนด าเนินการ ปี 2561 

                                     รวมงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท  ใช้ไป   200,000 บาท  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

แผนงานเคหะและชุมชน    
 

ล าดับที ่

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

แผนการ

ด าเนินงาน 

ด าเนินงานเมื่อ/   ใช้จา่ย

งบประมาณทั้งสิน้ 

 

หมายเหต ุ

1 โครงการเจาะวางท่อประปาท่อลอดถนน 3339 หมู่ที่ 2 ต าบลคูบัว  

อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

60,000 ต.ค. – ธ.ค.61 9 มี.ค.62 -11 เม.ย.62 

ใชไ้ป 60,000 บาท 

ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี 2561 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 ฉ. 1 

2 โครงการก่อสรา้งถนนลาดยางแอสฟลัท์ตกิคอนกรีต หมู่ที่ 3 ต าบลคูบัว 

อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

200,000 ต.ค. – ธ.ค.61 21 พ.ย.61 – 4 ม.ค.62 

ใชไ้ป 199,000 บาท 

คงเหลือ 1,000 บาท 

ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี 2561 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 ฉ. 1 

3 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า  หมูท่ี่ 4 ต าบลคบูัว อ าเภอเมืองราชบุรี 

จังหวัดราชบุร ี(จากคลองระบายน้ าทิง้ไปทางศาลาอเนกประสงค์ในหมู่บ้าน) 

243,000 ต.ค. – ธ.ค.61 26 ธ.ค.61 – 8 ก.พ.62 

ใชไ้ป 241,000 บาท

คงเหลือ 2,000 บาท 

ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี 2561 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 ฉ. 1 

4 โครงการก่อสรา้งถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ที่ 6 ต าบลคูบัว  

อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุร ี(จากจุดสิน้สุดเดิมถงึสามแยกบ้านนายสุกฤษ) 

36,000 ต.ค. – ธ.ค.61 

(ขอเลื่อนแผน) 

1 พ.ค.62 – 30 พ.ค.62 

ใชไ้ป 36,000 บาท 

ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี 2561 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 ฉ. 1 

5 โครงการปักเสาพาดสายพร้อมติดตั้งโคมไฟสอ่งสว่าง หมูท่ี่ 8 ต าบลคูบัว อ าเภอเมือง

ราชบุรี จังหวัดราชบุร ี(ซอย 7) 

 17,000 ต.ค. – ธ.ค.61 15 ธ.ค. 61 – 13 ม.ค.62 

ใชไ้ป 17,000 บาท 

ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี 2561 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 ฉ. 1 

6 โครงการก่อสรา้งรางระบายน้ า หมู่ที ่11 ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี 

จังหวัดราชบุร ี

256,000 ต.ค. – ธ.ค.61 20 ธ.ค.61 – 2 ก.พ.62 

ใชไ้ป 256,000 บาท 

ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี 2561 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 ฉ. 1 

7 โครงการก่อสรา้งปรับปรุงศูนย์ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน หมู่ที่ 15 ต าบลคบูวั  อ าเภอเมือง

ราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

200,000 ต.ค. – ธ.ค.61 1 ธ.ค.61 – 14 ม.ค.62 

ใชไ้ป 200,000 บาท 

ตั้งจ่ายรายการใหม่ ปี 2561 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 ฉ. 1 

8 โครงการปรับปรุงผวิจราจรปูแอสฟัลท์คอนกรีต หมู่ที่ 14 ต าบลคูบัว     อ าเภอเมือง

ราชบุรี จังหวัดราชบุร ี(จากบ้านนางจ าปา ทองอยู่ ไปถึงทาง   บ้านนางสวาท องคเชษฐ) 

396,000 ต.ค. – ธ.ค.61 

 

21 พ.ย.61 – 20 ธ.ค.61 

ใชไ้ป 395,000 บาท

คงเหลือ 1,000 บาท 

ตั้งจ่ายรายการใหม่ ป ี2561 

แผนการด าเนินงาน ปี 2561 ฉ. 1 

                                                            รวมงบประมาณท้ังสิ้น 1,408,000  ใชไ้ป 1,404,000 บาท  

คงเหลือ   4,000 บาท 

 

 

- 3
0- 



 

 

ครุภัณฑ์  
 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการด าเนนิงาน 

ด าเนนิงานเมื่อ/   ใชจ้่าย

งบประมาณทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ

1 จัดซือ้เครื่องถา่ยเอกสาร 100,000 ต.ค. – ธ.ค.61 ตามแผนฯ 

ใชไ้ป 91,900 บาท

คงเหลอื 8,100  บาท 

ตัง้จ่ายรายการใหม ่ ปี 2561 

แผนการด าเนนิงาน ปี 2561 ฉ. 1 

2 จัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์ 17,000 ต.ค. – ธ.ค.61 ตามแผนฯ 

ใชไ้ป 16,800 บาท

คงเหลอื   200  บาท 

ตัง้จ่ายรายการใหม ่ปี 2561 

แผนการด าเนนิงาน ปี 2561 ฉ. 1 

 

3 ซ่อมบ ารุงปรับปรุงตูข้ยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์ 

รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-7756 ราชบุรี 

250,000 ต.ค. – ธ.ค.61 ตามแบบฯ 

ใชไ้ป 222,239 บาท

คงเหลอื 27,761 บาท 

ตัง้จ่ายรายการใหม ่ ปี 2561 

แผนการด าเนนิงาน ปี 2561 ฉ. 1 

 

              รวมงบประมาณทัง้สิ้น 367,000 บาท  ใชไ้ป   330,939 บาท  

คงเหลอื  36,061 บาท  

 

 

 

 

 

 

*หมายเหต ุ โครงการจ านวน 12 โครงการ เป็นโครงการที่ค้างจากการติดตามในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2561 
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การเบิกจ่ายงบประมาณ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามแผนด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.2562 จ านวน  118  โครงการ

งบประมาณทั้งสิ้น   49,366,235.99    บาท  งบประมาณได้ด าเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว     36,113,235.    บาท  โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/              

ลงนามในสัญญา และมีการเบิกจ่ายงบประมาณ  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

แผนงานเคหะและชุมชน   

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการ

ด าเนนิงาน 

ด าเนนิงานเมื่อ/ 

ใชจ้่ายงบประมาณทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ

1 โครงการจัดหาวัสดุอื่น (ลูกรัง หินคลุก) เพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะท่ี

ช ารุดเพื่อบรรเทาความเดอืดร้อน 

200,000 ต.ค.61 – ก.ย.62 พ.ย.61 – ก.ย.62 

ใชไ้ป 161,700 บาท

คงเหลอื 38,300 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

2 โครงการก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตีภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 3     

(สายเลียบคันคลองชลประทานทางบา้นอาจารย์พิทยา คงสุคนธ์ 

เชื่อมตอ่ ต าบลบ้านไร)่ 

200,000 ธ.ค.61 - ก.พ.62 30 ม.ีค.62 – 13 พ.ค.62 

ใชไ้ป 167,000 บาท

คงเหลอื 33,000 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ก่อภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 4  

ต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี จังหวัดราชบุรีเร่ิมจากคลองน้ าทิ้งเลียบ

ถนนสาย 3338 เข้ามาถึงศาลาอเนกประสงค์ ในหมู่บ้าน 

240,000 ม.ค.  –  ม.ีค.62 7 ม.ิย. 62 – 6 ส.ค. 62 

ใชไ้ป 240,000 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้่าน หมูท่ี่ 6  

ต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  บริเวณสายเลียบคลอง

ชลประทาน จากศาลาเอนกประสงค์ หมูท่ี่ 6 ไปทางศาลปู่หม่ืน 

110,000 ม.ค.  –  ม.ีค.62 (ยกเลิก) 

คงเหลอื 110,000 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

แผนงานเคหะและชุมชน   

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ด าเนนิงานเมื่อ/ 

ใชจ้่ายงบประมาณทัง้สิน้ 

หมายเหต ุ

5 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน หมูท่ี่ 8  

ต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี จังหวัดราชบุรี บริเวณจากบ้าน 

ผู้พันสมวงษ์ พบูิลแถว ไปทางคลองราชนิี 

220,000 ก.พ.  –  เม.ย.62 8 มิย. – 22 กค.62 

ใชไ้ป 220,000 บาท 

(กันเงินรายได้กรณกี่อหนี้

ผูกพัน) 

งบประมาณถ่ายโอนฯ 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในหมูบ้่าน หมูท่ี่ 9 ต าบลคูบัว 

อ าเภอเมอืงราชบุรี จังหวัดราชบุรี  บริเวณบ้านนางจ้ า สวัสดไีปทางบา้น   

นางประภา  ศรีนวล 

225,000   ม.ีค.  –  พ.ค.62 18 พ.ค.62 – 1 ก.ค.62 

ใชไ้ป 225,000 บาท 

(กันเงินรายได้ก่อหนี้ผูกพัน 

งบประมาณถ่ายโอนฯ 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้่าน หมูท่ี่ 10 ต าบลคูบัว  

อ าเภอเมอืงราชบุรี จังหวัดราชบุรี จากบา้นนายถวลิ  แสงใส  

ถึงบ้านนางสุชาล ีสุขเกษม 

93,600 เม.ย. – ม.ิย.62 30 เม.ย.62 – 30 พ.ค.62 

ใชไ้ป 93,600 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงการก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้่าน หมูท่ี่ 10 ต าบลคูบัว  

อ าเภอเมอืงราชบุรี จังหวัดราชบุรี บริเวณบ้านนางบังอร  ทับประเสริฐ 

31,200 เม.ย. – ม.ิย.62 1 พ.ค.62 – 30 พ.ค.62 

ใชไ้ป 22,272.05 บาท 

คงเหลอื 8,927.95 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

9 โครงการก่อสร้างปักเสาไฟฟา้พร้อมพาดสายไฟ และติดตัง้โคมไฟสอ่ง

สวา่งถนน หมู่ท่ี 11 ต าบลคูบัว อ าเภอเมอืงราชบุรี จังหวัดราชบุรี

บริเวณจากริมคลองชลประทานขา้งวงเวยีนไปทางบา้น นางอุไร  บัวไสว 

220,000 ม.ค. – ม.ีค.62 15 ธ.ค. 61 – 13 ม.ค.62 

ใชไ้ป 220,000  บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

แผนงานเคหะและชุมชน   

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ด าเนนิงานเมื่อ/ 

ใชจ้่ายงบประมาณทัง้สิน้ 

หมายเหต ุ

10 โครงการก่อสร่างวางท่อระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน หมูท่ี่ 13    

ต าบลคูบัวอ าเภอเมอืงราชบุรี จังหวัดราชบุรี อูส่องพี่นอ้งถงึบ้านนายเพลนิ     

ศรีจันทร์เฟื้อ (ริมถนนสาย 3339 ไปลงคลองระบายน้ า ร.1 ขวา คูบัว) 

200,000 เม.ย. – มิ.ย.62 (ยกเลิก) 

คงเหลอื 200,000 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

11  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าสาธารณะ ภายในหมูบ้่านหมู่ท่ี 14     

ต าบลคูบัวอ าเภอเมอืงราชบุรี จังหวัดราชบุรี จากบา้นนางเจียน   

วงกลม ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนวัดหนามพุงดอ 

90,000 ก.พ. – เม.ย.62 (ยกเลิก) 

คงเหลอื 90,000 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ภายในหมูบ้่าน หมูท่ี่ 15  

ต าบลคูบัว อ าเภอเมอืงราชบุรี จังหวัดราชบุรี บริเวณจุดเร่ิมตน้ 

บ้านนายสวงิ ไปทางบา้นนางกลม  ฝอยทอง 

220,000 ก.พ. – เม.ย.62 17 พ.ค.62 – 1 ก.ค.62 

ใชไ้ป 220,000  บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

13 โครงการปรับปรุงผิวจราจรดว้ยแอสฟัลท์ติกคอนกรตีทับผิวคอนกรีตเดิม

ภายในหมูท่ี่ 2 ต าบลคูบัว อ าเภอเมอืงราชบุรี จังหวัดราชบุรี  

บริเวณ  บ้านทุ่งนา ไปทางบา้นนายมนตรี 

 

200,000 

 

ก.พ. – เม.ย.62 

30 ม.ีค.62 – 28 เม.ย.62 

ใชไ้ป 186,000  บาท

คงเหลอื 14,000  บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

14 โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรตี ภายในหมูบ้่าน  

หมูท่ี่ 12 ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี บริเวณจุดสิน้สุด

เดิมไปทางประปา 

258,000 ม.ิย. – ส.ค.62 30 ม.ีค.62 – 28 เม.ย.62 

ใชไ้ป 246,500  บาท

คงเหลอื 11,500 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

แผนงานเคหะและชุมชน   

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ด าเนนิงานเมื่อ/ 

ใชจ้่ายงบประมาณทัง้สิน้ 

หมายเหต ุ

15 ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านฟากห้วย – บ้านท่าช้าง   

บ้านโพธ์ิ ไปทางต าบลอา่งทอง (หมูท่ี่ 9,10,11 ต าบลคูบัว  

( ASPHALT  CONCRETE โดยวิธี Pavement – In Place Recycling)  

 

5,690,000 

 

ก.พ. – เม.ย.62 

25 เมย. – 23 กค.62 

ใชไ้ป  3,600,000 บาทคงเหลอื 

2,090,000 บาท 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

16 ซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน  

ไปทางต าบลบ้านไร ่หมู่ท่ี 1 บา้นตากแดด ต าบลคูบัว ( ASPHALT  

CONCRETE .โดยวธีิ Pavement – In Place Recycling) 

 

5,388,000 

ก.พ. – เม.ย.62 25 เมย. – 23 กค.62 

ใชไ้ป 3,838,000 บาทคงเหลอื 

1,550,000 บาท 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

17 โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ฝาทอ่ระบายน้ า ฝาตะแกรงเหล็ก 

รางระบายน้ า 

100,000 ต.ค. 61 – ก.ย.62 28 สค.-27 กย.62 

ใชไ้ป 82,000  บาท 

คงเหลอื 18,000 บาท 

ข้อบัญญตัิปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

                                          รวมงบประมาณทั้งสิ้น 13,685,800 บาท  ใชไ้ป 9,522,072.05 บาท

คงเหลอื 4,163,727.95 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

แผนงานเคหะและชุมชน   

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ด าเนนิงานเมื่อ/   ใชจ้่าย

งบประมาณทัง้สิน้ 

หมายเหต ุ

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมูท่ี่ 1 ต าบลคูบัว  

อ าเภอเมอืงราชบุรี จังหวัดราชบุรี  

247,000 พ.ค. – ก.ย.62 20 ก.ค.62 

ใชไ้ป 245,000 บาท

คงเหลอื 2,000 บาท 

จ่ายขาดเงินสะสม 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ ฉ. 1 

 

2 โครงการปรับปรุงผิวจราจรปูแอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมูท่ี่ 2  

ต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

246,000 พ.ค. – ก.ย.62 13 ส.ค.62 

ใชไ้ป 246,000 บาท 

จ่ายขาดเงินสะสม 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ ฉ. 1 

3 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรตี หมูท่ี่ 3 

ต าบลคูบัว อ าเภอเมอืงราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

259,000 พ.ค. – ก.ย.62 13 ส.ค.62 

ใชไ้ป 253,000 บาท

คงเหลอื 6,000 บาท 

จ่ายขาดเงินสะสม 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ ฉ. 1 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมูท่ี่ 4 ต าบลคูบัว  

อ าเภอเมอืงราชบุรี   จังหวัดราชบุรี 

267,000 พ.ค. – ก.ย.62 อยู่ระหว่างด าเนนิงาน

คงเหลอื 267,000 บาท 

จ่ายขาดเงินสะสม 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ ฉ. 1 

5 โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ท่ี 5 ต าบลคูบัว  

อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

464,000 พ.ค. – ก.ย.62 อยู่ระหว่างด าเนนิงาน

คงเหลอื 464,000 บาท 

จ่ายขาดเงินสะสม 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ ฉ. 1 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 ต าบลคูบัว   

อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

261,000 พ.ค. – ก.ย.62 (ยกเลิก) 

คงเหลอื 261,000 บาท 

จ่ายขาดเงินสะสม 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ ฉ. 1 

7 โครงการวางท่อ คสล. พรอ้มบ่อพักน้ า หมูท่ี่ 8  ต าบลคูบัว 

อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

128,000 พ.ค. – ก.ย.62 20 กค.62 

ใชไ้ป 128,000 บาท  

จ่ายขาดเงินสะสม 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ ฉ. 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

แผนงานเคหะและชุมชน   

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการด าเนนิงาน 

ด าเนนิงานเมื่อ/   

ใชจ้่ายงบประมาณทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมูท่ี่ 9 ต าบลคูบัว   

อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

295,000 พ.ค. – ก.ย.62 อยู่ระหว่างด าเนนิงาน 

คงเหลอื 295,000 บาท 

จ่ายขาดเงินสะสม 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ ฉ. 1 

9 โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบัว  

อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

128,000 พ.ค. – ก.ย.62 22 ส.ค.62 

ใชไ้ป 128,000 บาท 

จ่ายขาดเงินสะสม 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ ฉ. 1 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

พร้อมบ่อพักน้ า  หมู่ท่ี  11 ต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืง

ราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  

137,000 พ.ค. – ก.ย.62 20 ก.ย.62 

ใชไ้ป 137,000 บาท 

จ่ายขาดเงินสะสม 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ ฉ. 1 

11 โครงการก่อสร้างปักเสาพาดสายไฟฟา้สาธารณะ  

หมูท่ี่ 11 ต าบลคูบัว  อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

50,000 พ.ค. – ก.ย.62 19 ก.ย. 62 

ใชไ้ป  50,000 บาท 

จ่ายขาดเงินสะสม 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ ฉ. 1 

12 โครงการก่อสร้างปักเสาพาดสายไฟฟา้สาธารณะ  

หมูท่ี่ 11  ต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี จังหวัด

ราชบุรี 

72,000 พ.ค. – ก.ย.62 8 ส.ค.62 

ใชไ้ป 72,000 บาท 

จ่ายขาดเงินสะสม 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ ฉ. 1 

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมูท่ี่ 12  ต าบลคูบัว  

อ าเภอเมอืงราชบุรี  จังหวัดราชบุรี 

134,000 พ.ค. – ก.ย.62 20 ก.ย. 62 

ใชไ้ป 134,000 บาท 

จ่ายขาดเงินสะสม 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ ฉ. 1 

14 โครงการวางท่อ คสล. พรอ้มบ่อพักน้ า หมูท่ี่ 14 

ต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

299,000 พ.ค. – ก.ย.62 อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

คงเหลอื 299,000 บาท 

จ่ายขาดเงินสะสม 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ ฉ. 1 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

แผนงานเคหะและชุมชน   

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการด าเนนิงาน 

ด าเนนิงานเมื่อ/   

ใชจ้่ายงบประมาณทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 15  

ต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

78,000 พ.ค. – ก.ย.62 20 ก.ค.62 

ใชไ้ป 78,000 บาท 

จ่ายขาดเงินสะสม 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ ฉ. 1 

16 โครงการวางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมูท่ี่ 15  

ต าบลคูบัว  อ าเภอเมอืงราชบุรี จังหวัดราชบุรี 

38,000 พ.ค. – ก.ย.62 21 ส.ค.62 

ใชไ้ป 38,000 บาท 

จ่ายขาดเงินสะสม 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ ฉ. 1 

                                    รวมงบประมาณทั้งสิ้น 3,103,000 บาท  ใชไ้ป     1,509,000 บาท 

คงเหลอื 1,594,000 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

แผนงานเคหะและชุมชน   

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการ

ด าเนนิงาน 

ด าเนนิงานเมื่อ/    

ใชจ้่ายงบประมาณทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ

1 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักน้ าภายในหมูบ้่าน  

หมูท่ี่ 1 ทางแยกบ้านป้าเงิน วงพรม ผ่านบ้านนายอรุณ ไขมุ่กข ์  

ไปสิน้สุดบ้าน นางมณ ี วงษ์วิจิตต ์ เชื่อมตอ่ ท่อระบายน้ าเดิม 

ในซอยและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

308,000 ก.ย.62 ต.ค. – ธ.ค.62 

คงเหลอื 308,000 บาท 

จ่ายขาดเงินสะสม (กันเงิน) 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ ฉ. 2 

2 โครงการก่อสร้างก าแพงกันดนิริมคลองชลประทานสาธารณะ  

บริเวณหัวนา นางวรรณา  ก าลงัหาญ  หมู่ท่ี 2 

245,000 ก.ย.62 ต.ค. – ธ.ค.62 

คงเหลอื 245,000 บาท 

จ่ายขาดเงินสะสม (กันเงิน) 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ ฉ. 2 

3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตพร้อมท่อภายในหมูบ้่าน  

หมูท่ี่ 9  บริเวณบ้านนางจ้ า สวสัด ี ไปทางบา้นคุณประภา  ศรีนวล  

หมูท่ี่ 9 

345,000 ก.ย.62 ต.ค. – ธ.ค.62 

คงเหลอื 345,000 บาท 

จ่ายขาดเงินสะสม  (กันเงิน) 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ ฉ. 2 

4 โครงการก่อสร้าง วางทอ่ คสล.พร้อมบ่อพักน้ า หมูท่ี่ 14  

บริเวณบ้านนางสาวอรุณี หีบทอง ถึงบ้าน นายสวงศ์  ศิลภมร 

300,000 ก.ย.62 ต.ค. – ธ.ค. 62 

คงเหลอื 300,000 บาท 

จ่ายขาดเงินสะสม  (กันเงิน) 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ ฉ. 2 

5 โครงการขยายท่อเมนประปา ต่อจากหมู่ท่ี 4  ไปหมูท่ี่ 5 เช่ือมตอ่  

หมูท่ี่ 6 

233,000 ก.ย.62 ต.ค. – ธ.ค.62 

ใชไ้ป  233,000 บาท 

ตัง้จ่ายรายการใหม ่
(กันเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหนีผู้กพัน) 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ ฉ. 2 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

แผนงานเคหะและชุมชน   

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการ

ด าเนินงาน 

ด าเนินงานเมื่อ/    

ใชจ้า่ยงบประมาณท้ังสิ้น 

 

หมายเหตุ 

6 โครงการขยายเขตไฟฟ้า ถนนสาย รบ 4124  สะพานหมู่ท่ี 9  

ไปทางรางรถไฟ หมูท่ี่ 2 

95,000 ก.ย.62 4 ก.ย.62 

ใชไ้ป 95,000 บาท 

ต้ังจ่ายรายการใหม่ 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

เพิ่มเตมิ ฉ. 2 

7 อุดหนุนการไฟฟ้าสว่นภูมิภาค โครงการขยายเขตไฟฟ้า/ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบ

ไฟฟ้าภายในหมูบ้่าน หมู่ท่ี 14 บริเวณจากบ้านนายสมาน    ค ากองแก้ว และหลังบ้าน 

ส.อบต.สุทิน  เทียนวงศ์                                                                                                                      

59,856.89 ก.ย.62 พ.ค. – ก.ย.62 

ใชไ้ป 59,856.89 บาท 

ต้ังจ่ายรายการใหม่ 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

เพิ่มเตมิ ฉ. 2 

   รวมงบประมาณทั้งส้ิน 1,585,856.89 บาท 

 

 ใชไ้ป 387,856.89 บาท 

คงเหลอื 1,198,000 บาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ดา้นพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการ

ด าเนินงาน 

ด าเนินงานเมื่อ/   ใชจ้า่ย

งบประมาณท้ังส้ิน 

 

หมายเหตุ 

1 โครงการติดต้ังเครื่องรับสัญญาณเสยีง เสยีงไรส้ายอัตโนมัติ (ลูกย่อย) 

ภายในต าบลคูบัว (หมูท่ี่ 5,6,7,8,14,15 รวม 6 ชุด) 

350,000 ก.ย.62 ใชไ้ป 340,000 บาท 

คงเหลอื 10,000 บาท 

 

ต้ังจ่ายรายการใหม่ 

 (กันเงินรายจา่ยกรณีก่อหนีผู้กพัน) 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ ฉ. 2 

   รวมงบประมาณทั้งส้ิน 350,000 บาท  ใชไ้ป 340,000 บาท 

คงเหลอื 10,000 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตรด์้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

แผนงานการพาณิชย์   

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ แผนการ

ด าเนนิงาน 

ด าเนนิงานเมื่อ/ 

ใชจ้่ายงบประมาณทัง้สิน้ 
หมายเหต ุ

1 โครงการบ ารุงรักษา/หรือซ่อมแซม ครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง และ

ทรัพย์สนิอ่ืนๆ ของกจิการประปา อบต.คูบัว ให้สามารถใช้งานได้

ตามปกต ิ

200,000 พ.ค. – ก.ย.62 ตค. – ก.ย. 62 

ใชไ้ป 195,663.50  บาท 

คงเหลอื 4,336.50  บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 200,000 บาท  ใชไ้ป 195,663.50  บาท 

คงเหลอื 4,336.50  บาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตรด์้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานสังคมสงเคราะห์   

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการด าเนนิงาน 

ด าเนนิงานเมื่อ/ 

ใชจ้่ายงบประมาณทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนและชว่ยเหลอืผู้ยากไร้และ

ผู้ดอ้ยโอกาสในชุมชน 

30,000 พ.ค. – ม.ิย. 62 

(ปรับแผน ก.ค. – ส.ค.62) 

    23 ก.ค. 62 

ใชไ้ป 24,900 บาท 

คงเหลอื  5,100 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

2 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน

ผู้ดอ้ยโอกาส 

พกิาร  ผู้ยากไร้ ในต าบลคูบัว (หลังละไม่เกิน 30,000

บาท/หลัง) 

90,000 ม.ีค. – ส.ค. 62 

(ปรับแผน ม.ค. – ส.ค.62) 

ใชไ้ป 17,754.74 บาท

คงเหลอื 72,245.26 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 120,000 บาท  ใชไ้ป      42,654.74 บาท  

คงเหลอื  77,345.26 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตรด์้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ล าดับ

ท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการ

ด าเนนิงาน 

ด าเนนิงานเมื่อ/ 

ใชจ้่ายงบประมาณทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ

1 โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ ต าบลคูบัว 150,000   เม.ย. – พ.ค. 62 

(ปรับแผนเป็น มิ.ย. – 

ก.ค.62) 

6 ธ.ค.61 (อบรม) 

3- 4 ก.ค.62 (ดูงาน) 

ใชไ้ป  142,817 บาท 

คงเหลอื 7,183 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนยพ์ัฒนาครอบครัว 

(ศพด.) ต าบลคูบัว 

40,000 เม.ย. – ม.ิย. 62 29 – 30 มิ.ย.62 

ใชไ้ป   40,000  บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

3 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 30,000 เม.ย. – พ.ค.62 
(ปรับแผนเป็น  มิ.ย. –

ก.ค. 62) 

27 ก.ค.62 

ใชไ้ป   29,000  บาท

คงเหลอื 1,000  บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพในการด าเนนิงานกลุม่สตรีและแม่บ้าน  

ต าบลคูบัว 

300,000 ม.ค.62 

( ปรับแผนเป็น 

ก.พ. – เม.ย.62 ) 

1 – 2 เม.ย.62 

ใชไ้ป  284,955  บาท

คงเหลอื 15,045 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตรด์า้นสง่เสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการด าเนินงาน 

ด าเนินงานเมื่อ/ 

ใชจ้า่ยงบประมาณท้ังสิ้น 

 

หมายเหตุ 

5 โครงการสง่เสริมสนับสนุนให้ชุมชนหมู่บ้านใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนา

เศรษฐกจิและสังคม 

30,000 ก.ค. 62 

( ปรับแผนเป็น  ส.ค.62 ) 

19 ส.ค. 62 

ใชไ้ป   28,932  บาท 

คงเหลอื 1,068 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

6 โครงการอบรมให้ความรูป้ระชาชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 30,000 ม.ีค.62 26 ม.ีค.62 

ใชไ้ป   28,620  บาทคงเหลอื 

1,380 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

                                                         รวมงบประมาณทั้งส้ิน 580,000  ใชไ้ป  554,324  บาท 

คงเหลอื   25,676 บาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตรด์า้นสง่เสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานการรักษาความสงบภายใน    

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการด าเนินงาน 

ด าเนินงานเมื่อ/ 

ใชจ้า่ยงบประมาณท้ังสิ้น 

 

หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน ในช่วงเทศกาลส าคัญ ในเขต

ต าบลคูบัว 

50,000 ธ.ค. 61 – ม.ค. 62 

และ เม.ย.62 

ใชไ้ป     26,920 บาท 

คงเหลอื 23,080 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

2 โครงการอบรมให้ความรูใ้นการป้องกันภัยป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้แก่

ประชาชน 

30,000 ก.พ. – ม.ีค. 62 ใชไ้ป      8,332  บาท

คงเหลอื 21,668 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

3 โครงการบ ารุงรักษา/ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สิน ที่อยู่ในความรับผิดชอบ

ของ งานป้องกันฯ 

30,000 ต.ค. 61 – ก.ย.62 ใชไ้ป   23,730  บาท

คงเหลอื 6,270 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

                                                       รวมงบประมาณทั้งส้ิน 110,000 บาท  ใชไ้ป  58,982 บาท 

คงเหลอื 51,018 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตรด์า้นสง่เสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานการเกษตร   

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานเมื่อ/ 

ใชจ้า่ยงบประมาณท้ังสิ้น 

หมายเหตุ 

1 โครงการสง่เสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี ทางการเกษตร 30,000 ส.ค. 62 1 ส.ค.62 

ใชไ้ป    23,175  บาท 

คงเหลอื  6,825  บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

2 อุดหนุนส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองราชบุร ีตามโครงการสง่เสรมิการ

ผลิตข้าวเพื่อคุณภาพเพื่อการบรโิภค 

30,000 ม.ีค. – พ.ศ. 62 ****ไมไ่ดด้ าเนินการอุดหนุน

(ยกเลกิ) 

คงเหลอื 30,000 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

                                                      รวมงบประมาณทั้งส้ิน 60,000  บาท  ใชไ้ป     23,175 บาท 

คงเหลอื 36,825 บาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตรด์้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานการเกษตร 

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ด าเนนิงานเมื่อ/   ใชจ้่าย

งบประมาณทัง้สิน้ 

หมายเหต ุ

1 โครงการพัฒนาสินคา้ทางการเกษตรประเภทข้าว 30,000         ก.ย.62 3-4 ก.ค.62 

ใชไ้ป 21,252 บาท

คงเหลอื  8,748 บาท 

ตัง้จ่ายรายใหม ่

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ ฉ. 1 

                                               รวมงบประมาณทั้งสิ้น 30,000 บาท  ใชไ้ป   21,252 บาท 

คงเหลอื 8,748 บาท 

 

 

 

- 44- 



 

ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตรด์้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานงบกลาง    

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการด าเนนิงาน 

ด าเนนิงานเมื่อ/ 

ใชจ้่ายงบประมาณทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ

1 โครงการชว่ยเหลอืบรรเทาความเดอืดร้อนท่ีเกิดจากภัยพบัิตแิละสา

ธารณภัย (งบกลาง) 

300,000 ต.ค. 61 – ก.ย.62 ใชไ้ป 114,464  บาท

คงเหลอื 185,536 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

2 โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 14,000,000 ต.ค. 61 – ก.ย.62 ใชไ้ป 13,561,800  บาท

คงเหลอื  438,200 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

3 โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แกผู่้พิการ

ทุพพลภาพ 

3,300,000 ต.ค. 61 – ก.ย.62 ใชไ้ป  3,065,600  บาท

คงเหลอื 234,400 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

4 โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ ผูป่้วยเอดส์ 90,000 ต.ค. 61 – ก.ย.62 ใชไ้ป  84,000  บาท 

คงเหลอื 6,000  บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

5 โครงการสมทบกองบุญสวัสดกิารชุมชนต าบลคูบัว (ประจ าป ี2562) 100,000 ส.ค. – ก.ย. 62    ***ไม่ได้เบิกจา่ยคงเหลอื 

100,000 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

6 โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) ต าบลคูบัว 250,000 ธ.ค.61 ใชไ้ป 250,000 บาท ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

                                                      รวมงบประมาณทัง้สิ้น 18,040,000 บาท  ใชไ้ป 17,075,864 บาท 

คงเหลอื 964,136 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตรด์้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

แผนงานสาธารณสุข   

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการด าเนนิงาน 

ด าเนนิงานเมื่อ / 

ใชจ้่ายงบประมาณทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ

1 โครงการป้องกันโรคพษิสุนัขบ้า และโรคระบาด ตา่งๆ 

 ในสัตวเ์ลีย้ง  (สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย) 

60,000 

 

ต.ค. 61 – ก.ย.62 ใชไ้ป 54,007.20 บาท 

คงเหลอื 5,992.80 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

2 โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนนิงานโครงการ

พระราชด ารดิ้านสาธารณสุข 

151,240 ต.ค. 61 – ก.ย.62 ***ไม่ได้ด าเนนิงาน 

คงเหลอื 151,240 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

3 โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการด าเนนิงานดา้น

สาธารณสุข ต าบลคูบัว 

200,000 ม.ีค. 62 

(ปรับแผน เม.ย. – มิย.62) 

3, 7- 8 พ.ค.62  

ใชไ้ป 180,070 บาท 

คงเหลอื  19,930  บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

4 โครงการส่งเสริมระบบการแพทยฉ์ุกเฉิน ของ อบต. คูบัว 380,000 ต.ค. 61 – ก.ย.62 ใชไ้ป 232,856 บาท 

คงเหลอื 147,144 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

                                              รวมงบประมาณทั้งสิ้น 971,240.-  ใชไ้ป        466,933.20  บาท 

คงเหลอื    324,306.80  บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตรด์า้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

แผนงานการศึกษา 

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานเมื่อ/ 

ใชจ้า่ยงบประมาณท้ังสิ้น 

หมายเหตุ 

1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศึกษา ได้แก่ อาหารกลางวัน  

สื่อการสอน ค่าใชจ้า่ยในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  สังกัด 

อบต.คูบัว 

950,000 พ.ย. 61 – ม.ีค.62 

และ พ.ค. – ก.ย.62 

ระยะเวลาตามแผนฯ 

ใชไ้ป  950,000 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

2 โครงการสง่เสริมการศึกษานอกโรงเรยีนส าหรับเด็กก่อนวัยเรยีน 50,000 ม.ีค.62 7 มี.ค.62 

ใชไ้ป     28,415  บาท

คงเหลอื   21,585  บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

3 โครงการสง่เสริมการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คูบัว  15,000 ม.ีค.62 27 ม.ีค.62 

ใชไ้ป       12,682  บาท

คงเหลอื     2,318  บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

4 โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัย

เรยีนของ อบต.คูบัว ส าหรับเด็กนักเรยีนชั้น อนุบาล – ป. 6 โรงเรยีนใน

สังกัด สพฐ. ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีต าบลคูบัว 

1,021,340 พ.ย. 61 –ม.ีค. 62 

และ พ.ค. – ก.ย. 62 

ยอด  ณ ก.ค. 62 

ใชไ้ป 954,433.50 บาท

คงเหลอื 66,906.50 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

5 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรยีนระดับอนุบาลถึง

ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรยีนประถมสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นท่ีต าบลคูบัว 

1,652,000 พ.ย. 61 –ม.ีค. 62 

และ พ.ค. – ก.ย. 62 

ระยะเวลาตามแผนฯ 

ใชไ้ป    1,600,000 บาท

คงเหลอื   52,000 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

6 โครงการสง่เสริมกจิกรรมวิชาการของโรงเรยีนในสังกัด สพฐ.  

ในเขตต าบลคูบัว 

80,000 ก.ค. – ก.ย. 62 ใชไ้ป     80,000  บาท ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

7 โครงการสง่เสริมกจิกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรยีนในสังกัด สพฐ.  

ในเขตต าบลคูบัว 

40,000 ก.พ.62 ใชไ้ป     40,000  บาท ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตรด์า้นการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

แผนงานการศึกษา 

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ แผนการด าเนินงาน ด าเนินงานเมื่อ/ 

ใชจ้า่ยงบประมาณท้ังสิ้น 

หมายเหตุ 

8 โครงการสง่เสริมทักษะอาชีพให้แก่เด็กนักเรยีนระดับมัธยมศึกษา 

โรงเรยีนแคทรายวิทยา 

20,000 ก.ค. – ก.ย.62 ใชไ้ป     20,000  บาท 

 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

9 โครงการสง่เสริมการเรียนรู ้และเพิ่มทักษาด้านภาษาต่างประเทศให้แก่

เด็ก เยาวชน และประชาชน 

120,000 พ.ย. 61 –ม.ีค. 62 

และ พ.ค. – ก.ย. 62 

ใชไ้ป    107,760  บาท

คงเหลอื  12,240  บาท 

 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

10 โครงการสง่เสริมสนับสนุนกิจกรรมของการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย 

50,000 ส.ค.62 25 ส.ค.62 

ใชไ้ป    23,559 บาท

คงเหลอื 26,441 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

11 โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ดว้ยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV         

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรยีนวัดแคทราย องค์การบริหารสว่นต าบลคูบัว  

อ าเภอเมืองราชบุร ี  จังหวัดราชบุรี 

30,700 ธ.ค. 61 – ก.พ.62 ระยะเวลาตามแผนฯ 

ใชไ้ป 30,700  บาท 

 

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ   

กรมสง่เสรมิฯ) 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

                                                          รวมงบประมาณทั้งส้ิน        

                                                       

4,029,040 บาท  ใชไ้ป  3,847,549.50 บาท 

คงเหลอื 181,490.50 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตรด์้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ   

ล าดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ด าเนนิงานเมื่อ/ 

ใชจ้่ายงบประมาณทัง้สิน้ 

หมายเหต ุ

1 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ 100,000 ม.ค. 62 16 ม.ค.62 

ใชไ้ป     82,555 บาท 

คงเหลอื 17,445 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

2 โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลคูบัว “คูบัวเกมส์”                         

(ให้ห่างไกลยาเสพติด) 

100,000 ธ.ค. 61 19 – 27 ธ.ค. 61 

ใชไ้ป    95,892 บาท

คงเหลอื  4,108 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

3 โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด 120,000 ก.พ. – เม.ย.62 17 ก.พ.-10 ม.ีค.62 

ใชไ้ป 112,070 บาท

คงเหลอื 7,930 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

4 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชงิวัฒนธรรมของท้องถิ่น 120,000 เม.ย.62 15 เม.ย.62 

ใชไ้ป 99,551 บาท

คงเหลอื 20,449 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

5 โครงการแห่เทียนพรรษา ต าบลคูบัว 15,000 ก.ค.62 8 – 15 ก.ค.62 

ใชไ้ป 10,639 บาท

คงเหลอื 4,361 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตรด์้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ   

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการด าเนนิงาน 

ด าเนนิงานเมื่อ/ 

ใชจ้่ายงบประมาณทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ

6 โครงการจัดการประกวดทอผ้าพื้นเมอืง (ผ้าซิ่นตีนจก) ไท – ยวน คูบัว 50,000 ก.ค.62 25 ก.ค.62 

ใชไ้ป 24,905 บาท 

คงเหลอื 25,095 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

7 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 80,000 พ.ย. 61 22 พ.ย.62 

ใชไ้ป 78,636.95 บาท

คงเหลอื 1,363.05 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

8 โครงการสนับสนุนการจัดงานสบืสานวัฒนธรรมประเพณ ีไท – ยวน  150,000 ม.ค.62 4 ม.ค.62 

ใชไ้ป 114,801 บาท 

คงเหลอื 35,199 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

9 โครงการค่ายพุทธบุตร 60,000 ม.ิย.62 27 – 28 ม.ิย.62 

ใชไ้ป 49,350 บาท 

คงเหลอื 10,650 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

 10 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชน ในต าบลคบัูว 50,000 ม.ิย.62 13 – 14 มิ.ย.62 

ใชไ้ป 48,952 บาท 

คงเหลอื 1,048 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ยุทธศาสตรด์้านการศกึษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม  และนันทนาการ   

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการด าเนนิงาน 

ด าเนนิงานเมื่อ/ 

ใชจ้่ายงบประมาณทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ

11 โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการอนุรักษว์ัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นในชุมชน 

30,000 ก.ค.62 5 ก.ค.62 

ใชไ้ป 25,056 บาท 

คงเหลอื 4,944 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

12 โครงการสนับสนุนอ าเภอเมอืงราชบุรี “ท่องเท่ียวราชบุรี ของดเีมอืงโอง่ 

ประจ าป ี2562” 

15,000 ม.ค. – ม.ีค.62 27 – 31 มี.ค.62 

ใชไ้ป 15,000  บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

  

                                                     รวมงบประมาณทัง้สิ้น 

 

890,000 บาท 

 ใชไ้ป  757,407.95 บาท 

คงเหลอื 132,592.05 บาท 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการด าเนินงาน 

ด าเนินงานเมื่อ/ 

ใชจ้า่ยงบประมาณท้ังสิ้น 

 

หมายเหตุ 

1 โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยลดปริมาณขยะ 

ลน้ถังขยะ 

30,000 ม.ค.-ม.ีค.62 ***ไม่ได้ด าเนินงาน 

คงเหลอื 30,000 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

2 โครงการจา้งเหมาบรกิารก าจัดขยะมูลฝอย 900,000 

โอนเพิ่ม 145,000 บาท 

ต.ค. 61 – ก.ย.62 ใชไ้ป 1,034,641.25 บาท 

คงเหลอื 10,358.75 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

                                                           รวมงบประมาณทั้งส้ิน 1,075,000 บาท  ใชไ้ป 1,034,641.25 บาท 

คงเหลอื 40,358.75 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการด าเนนิงาน 

ด าเนนิงานเมื่อ/ 

ใชจ้่ายงบประมาณทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ

1 โครงการปลูกต้นไม ้และหญา้แฝก ไมใ่ชง้บประมาณ ต.ค. 61 – ก.ย.62 ตามแผนฯ ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

2 โครงการอนุรักษพ์ันธ์ุปลาน้ าจืดตามแหลง่น้ าสาธารณะ 

ต าบลคูบัว 

ไมใ่ชง้บประมาณ ต.ค. 61 – ก.ย.62 ไมไ่ด้ด าเนินการ ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

3 โครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณะ ไมใ่ชง้บประมาณ ต.ค. 61 – ก.ย.62 ตามแผนฯ ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

แผนงานการเกษตร   

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการด าเนนิงาน 

ด าเนนิงานเมื่อ/ 

ใชจ้่ายงบประมาณทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ

1 โครงการก าจัดผกัตบชวาและวชัพืชในคลองสาธารณะภายใน

ต าบลคูบัว 

250,000 ต.ค. 61 – ก.ย.62 ใชไ้ป 26,800 บาท

คงเหลอื 223,200 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

2 โครงการขุดลอกคลองซอย (คลองไส้ไก่) 150,000 ม.ค. – พ.ค.62 ใชไ้ป 40,000 บาท

คงเหลอื 110,000 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

                                                 รวมงบประมาณทั้งสิ้น 400,000 บาท  ใชไ้ป  66,800 บาท 

คงเหลอื 333,200 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานบุคลากรในองค์กร  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

(ตัง้แตแ่ผนด าเนินงาน ปี 2562 เพ่ิมเตมิ ฉบับท่ี 2 ใชแ้ผน 61-65  จัดมาอยู่ในยุทธศาสตร์ดา้นท่ี 4 ยุ ทธศาสตรด์้านการวางแผน การส่งเสรมิการลงทุน พาณิชยกรรม และ

การท่องเที่ยว )  

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการด าเนนิงาน 

ด าเนนิงานเมื่อ/   ใชจ้่าย

งบประมาณทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ

1 โครงการตอ่เตมิอาคารห้องเก็บเอกสาร กองช่าง อบต.คูบัว 150,000 ก.ย.62 อยู่ระหว่างด าเนนิการ 

ใชไ้ป 150,000 บาท 

ตัง้จ่ายรายการใหม ่

(กันเงินรายจ่ายกรณีก่อหนี้ผูกพนั) 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ ฉ.2 

 รวมงบประมาณ 150,000 บาท  ใชไ้ป 150,000 บาท  
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ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงานและการปฏบัิตงิานบุคลากรในองค์กร  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการด าเนินงาน 

ด าเนินงานเมื่อ/ 

ใชจ้า่ยงบประมาณท้ังสิ้น 

 

หมายเหตุ 

1 โครงการ 5 ส. ภายในองค์กร ไม่ใช้งบประมาณ ต.ค. 61 – ก.ย.62 ตามแผนฯ ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

2 โครงการสง่เสริมกจิกรรมงานพิธี และงานรัฐพิธี 200,000 ต.ค. 61 – ก.ย.62 ใชไ้ป     47,682 บาท 

คงเหลอื 152,318 บาท   

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

3 โครงการเลือกต้ัง หรือเลือกต้ังซ่อม ผู้บรหิารท้องถิ่น หรอืสมาชิกสภาท้องถิ่น 350,000 เม.ย. – ก.ย.62 ***ไม่ได้ด าเนินงานคงเหลือ 

350,000 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

4 โครงการบ ารุงรักษา/ปรับปรุง ซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของ อบต.คูบัว     

 ส านักงานปลัดฯ 180,000 ต.ค. 61 – ก.ย.62 ใชไ้ป    102,230  บาท

คงเหลอื 77,770 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

 กองคลัง 80,000 

โอนลด 46,300 

คงเหลอื 33,700  

ต.ค. 61 – ก.ย.62 ใชไ้ป 18,985.71 บาท

คงเหลอื 14,714.29 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

 กองการศึกษา 70,000 ต.ค. 61 – ก.ย.62 ใชไ้ป    46,634  บาท

คงเหลอื 23,366  บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

 กองช่าง 200,000 ต.ค. 61 – ก.ย.62 ใชไ้ป  183,244.64 บาท

คงเหลอื 16,755.36 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

5 โครงการศูนย์ชว่ยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

(ศูนย์ปฏิบัติการรว่มในการชว่ยเหลอืประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน 

ท่ีเกี่ยวข้อง) 

20,000 ต.ค. 61 – ก.ย.62 ใชไ้ป  20,000  บาท ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานบุคลากรในองค์กร  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการด าเนนิงาน 

ด าเนนิงานเมื่อ/ 

ใชจ้่ายงบประมาณทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ

6 โครงการบริหารงานส านักงาน     

 ส านักงานปลัดฯ 432,000 

โอนเพิ่ม 10,000  

ต.ค. 61 – ก.ย.62 ใชไ้ป  256,902  บาทคงเหลอื 

185,098 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

 กองคลัง 240,000 

โอนลด 124,400 บาท 

คงเหลือ  115,600 บาท 

ต.ค. 61 –  ก.ย.62 ใชไ้ป 97,059 บาทคงเหลอื 

18,541 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

 กองการศึกษา 260,000 

โอนลด   31,500  บาท 

คงเหลือ 228,500 บาท 

ต.ค. 61 – ก.ย.62 ใชไ้ป 113,949.17 บาท

คงเหลอื 114,550.83 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

 กองช่าง 130,000 ต.ค. 61 – ก.ย.62 ใชไ้ป 31,198 บาท 

คงเหลอื 98,802 บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

                              รวมงบประมาณทัง้สิน้ 1,969,800  ใชไ้ป    917,884.52 บาท 

คงเหลือ 1,051,915.48 บาท 
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ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์ดา้นการพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานบุคลากรในองค์กร  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

  ล าดับท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ แผนการด าเนนิงาน ด าเนนิงานเมื่อ/ 

ใชจ้่ายงบประมาณทัง้สิน้ 

หมายเหต ุ

1 โครงการส ารวจความพงึพอใจของประชาชนในการด าเนนิงานและ

การให้บริการของ อบต.คูบัว 

20,000 ก.ค.62 

(ปรับแผน ส.ค. 62) 

สิงหาคม 2562 

ใชไ้ป   16,000 บาท

คงเหลอื   4,000   บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

2 โครงการอบรมสง่เสริมให้ความรู้พนักงานสว่นท้องถิ่น และลูกจา้งที่มี

หนา้ที่รับผิดชอบในสว่นงานตา่งๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู้ ความเข้าใจ

เกี่ยวกับเร่ืองงานในหนา้ที ่

30,000 พ.ย.61 – ส.ค.62 8 ก.พ.62 

ใชไ้ป    12,400  บาท

คงเหลอื   17,600  บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

3 โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายไวนลิ/วารสาร/แผ่นพับ  

เพื่อรายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าป ีของ อบต.คูบัว 

25,000 ก.พ. – ม.ีค.62 

(ปรับแผน ม.ิย. – ก.ค.62) 

ใชไ้ป      23,875  บาท

คงเหลอื    1,125  บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

4 โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ และเทคโนโลยสีารสนเทศ ไม่ใช้งบประมาณ       ส.ค.62      ส.ค. 2562 

ไมใ่ชง้บประมาณ  

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

                                                     รวมงบประมาณทัง้สิ้น     75,000 บาท  ใชไ้ป    52,275  บาท 

คงเหลอื 22,725 บาท 
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ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงานและการปฏบัิตงิานบุคลากรในองค์กร  

แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการด าเนนิงาน 

ด าเนนิงานเมื่อ/ 

ใชจ้่ายงบประมาณทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ

1 โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี 200,000 

โอนเพิ่ม 290,000 

ต.ค. 61 – ก.ย. 62 อยู่ระหว่างด าเนนิการ  

คงเหลอื 490,000 บาท 

(กันเงินรายจ่าย 

กรณกี่อหนี้ผูกพัน) 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

                                  รวมงบประมาณทั้งสิ้น 490,000 บาท  คงเหลอื 490,000 บาท  

 

ยุทธศาสตรท์ี่  5  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารงานและการปฏบัิตงิานบุคลากรในองค์กร  

แผนงานสรา้งความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการด าเนนิงาน 

ด าเนนิงานเมื่อ/ 

ใชจ้่ายงบประมาณทัง้สิน้ 

 

หมายเหต ุ

1 โครงการประชุมเชงิปฏบัิตกิารจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 50,000 ธ.ค.61 – ก.พ.62 7 – 15 ก.พ.62 

ใชไ้ป    34,400  บาท

คงเหลอื 15,600  บาท 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

                                              รวมงบประมาณทั้งสิ้น 50,000 บาท  ใชไ้ป      34,400  บาท 

คงเหลอื  15,600 บาท 
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บัญชคีรุภัณฑ ์

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการด าเนินงาน 

ด าเนินงานเมื่อ/ 

ใชจ้า่ยงบประมาณท้ังสิ้น 

 

หมายเหตุ 

 1 เก้าอ้ีส านักงานอเนกประสงค์ (2 ตัว) 8,000 ต.ค.  –  ธ.ค.61 ใชไ้ป  5,500.- 

คงเหลอื 2,500.- 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

2 โต๊ะท างานเหล็ก (2 ตัว) 10,800 ต.ค.  –  ธ.ค.61 ใชไ้ป 10,800.- ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

3 ตู้เก็บเอกสารเหล็ก 5,500 ต.ค.  –  ธ.ค.61 ใชไ้ป 4,200.- 

คงเหลอื 1,300.- 

ข้อบัญญัติปี 2562 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 

                                                                 

                                           รวมงบประมาณทั้งส้ิน 

 

24,300 บาท 

 ใชไ้ป 20,500 บาท 

คงเหลอื 3,800 บาท 

 

บัญชคีรุภัณฑ ์

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการด าเนินงาน 

ด าเนินงานเมื่อ/    

ใชจ้า่ยงบประมาณท้ังสิ้น 

 

หมายเหตุ 

1 จัดซือ้เครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)  

จ านวน 2 เครื่อง  (ครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดบรกิาร

สาธารณะ) 

1,400 ก.ย.62 ใชไ้ป 1,400 บาท ต้ังจ่ายรายการใหม่ 

(กันเงินรายจา่ยกรณี ก่อหนีผู้กพัน) 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ  ฉ.2 

2 ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ อบต.คูบัว หมายเลขทะเบียน  

82-9101  ราชบุรี    รหัสครุภัณฑ์  011540002 

211,999.10 ก.ย. 62 ใชไ้ป 211,999.10 บาท ต้ังจ่ายรายการใหม่ 

(กันเงินรายจา่ยกรณี ก่อหนีผู้กพัน) 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ  ฉ.2 

3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 

-กลอ้งวงจรปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 จ านวน  2 จุด 

-กลอ้งวงจรปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 จ านวน 3 จุด 

 

204,000 

256,000 

 

ก.ย.62 

ยังไมไ่ดด้ าเนินการ 

คงเหลอื 204,000  บาท 

คงเหลอื 256,000 บาท 

ต้ังจ่ายรายการใหม่ 

(กันเงินรายจา่ยกรณี ไม่ก่อหนีผู้กพัน) 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ  ฉ.2 

                                   รวมงบประมาณทั้งส้ิน 673,399.10 บาท  ใชไ้ป   213,399.10  บาท 

คงเหลอื 460,000 บาท 
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บัญชคีรุภัณฑ ์

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการด าเนินงาน 

ด าเนินงานเมื่อ/   ใชจ้า่ย

งบประมาณท้ังส้ิน 

 

หมายเหตุ 

1 จัดซือ้เครื่องปรับอากาศแบบแยกสว่น 

(1) แบบต้ังพื้นหรอืแบบแขวน ขนาด 30,000 บีทียู  

จ านวน 2 ตัว 

(2) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จ านวน 1 ตัว 

 

97,400 

 

ก.ย.62 

9 ก.ย. 62 

ใชไ้ป 94,000 บาท

คงเหลอื 3,400 บาท 

ต้ังจ่ายรายการใหม่ 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ  ฉ.2 

 

                                   รวมงบประมาณทั้งส้ิน 97,400 บาท  ใชไ้ป   94,000 บาท 

คงเหลอื 3,400 บาท 

 

 

บัญชคีรุภัณฑ ์

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการด าเนินงาน 

ด าเนินงานเมื่อ/    

ใชจ้า่ยงบประมาณท้ังสิ้น 

 

หมายเหตุ 

1 จัดซือ้เครื่องออกก าลังกายกลางแจง้ พร้อมติดต้ัง จ านวน 8 ชุด  

ภายในหมู่บ้าน หมูท่ี่ 1,3,4,6,10,11,13 และ15  

(ครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ) 

498,400 ก.ย.62 ตามแผนฯ 

ใชไ้ป 497,000 บาท

คงเหลอื 1,400 บาท 

ต้ังจ่ายรายการใหม่ 

 (กันเงินรายจา่ยกรณีก่อหนีผู้กพัน) 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ  ฉ.2 

                            รวมงบประมาณทั้งส้ิน 498,400 บาท  ใชไ้ป 497,000 บาท 

คงเหลอื  1,400 บาท  

 

บัญชคีรุภัณฑ ์

 

ล าดับท่ี 

 

ชื่อโครงการ 

 

งบประมาณ 

 

แผนการด าเนินงาน 

ด าเนินงานเมื่อ/    

ใชจ้า่ยงบประมาณท้ังสิ้น 

 

หมายเหตุ 

1 จัดซือ้โคมไฟส่องสว่างถนน พรอ้มอุปกรณ์ประกอบ  

จ านวน 120 ชุด (ครุภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดบรกิารสาธารณะ) 

108,000 ก.ย.62 พ.ค. – ก.ย. 62 

ใชไ้ป 108,000 บาท 

ต้ังจ่ายรายการใหม่ 

แผนด าเนินงาน ปี 2562 เพิ่มเตมิ ฉ.2 

 รวมงบประมาณ 108,000  บาท  ใชไ้ป 108,000 บาท  
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1.4 ปัญหา อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางแก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตร์ที่ 1     พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 

1. ควรจะมีการบูรณาการแนวทางการด าเนินงาน (รูปแบบ/ วิธีการ/  ขั้นตอนการ 

ด าเนินโครงการ) ในระดับพื้นที่เพื่อให้พื้นที่สามารถด าเนินโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มเป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ที่  2 พัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคม 

1. ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่สามารถด าเนินตามโครงการ    ได้ครบทุกหมู่บ้าน  

โดยขาดปัจจัยส าคัญ ได้แก่ ผู้น าชุมชนที่เข้มแข็ง การบูรณาการในการท างานและภาคีเครือข่ายให้ความ

ร่วมมอื  

2. พื้นที่ระดับ อบต. ขาดทักษะการจัดกิจกรรมพัฒนาสภาเด็กโดยให้เด็ก            

มีส่วนร่วมคิด ร่วมวางแผน ปฏิบัติ และประเมินผลตนเอง เครือข่ายนิยมคิด และจัดท าให้สภาเด็กจึงมี

ความจ าเป็นต้องมีการติดตามผลให้ค าปรึกษาและสอนงาน (Coaching) บ่อยครั้งกับเครือข่ายในการจัด

กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุผล เพื่อประโยชน์แก่เด็ก  และเยาวชนอย่างแท้จริง ต้องมีการสร้างความ

ตระหนัก ความรู้ความเข้าใจให้แก่ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหน่วยงาน 

และสถานประกอบการ ให้เข้าใจถึงเป้าประสงค์ที่แท้จริงของโครงการ  

ยุทธศาสตร์ที่  3 พัฒนาด้านการศึกษา  ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 

1. ขาดการเสริมสร้าง ความรูค้วามเข้าใจ และปรับเปลี่ยนเจตคติเกี่ยวกับการ 

ดูแลเด็กโดยไม่ใช้ความรุนแรงโดยการน าวินัยเชิงบวกของผูดู้แลเด็กไปปรับประพฤติ แนวคิด ทัศนคติใน

การดูแลเด็กต้องใช้ระยะเวลา และมีการเสริมสร้างแนวคิด หรือเทคนิคการใช้วินัยเชิงบวกไปใช้อย่าง

ถูกต้อง เหมาะสมในชีวติ ประจ าวัน ซึ่งถือเป็นขั้นสุดท้ายของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

2. ขาดการพัฒนา /สง่เสริมการท่องเที่ยว ความมกีารประชาสัมพันธ์แหลง่ 

ท่องเที่ยวปรับปรุง และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 

 

 

 

ยุทธศาสตรท์ี่  4… 
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ยุทธศาสตร์ที่  4 พัฒนาด้านการบรหิารทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

1. แหลง่น้ าตามธรรมชาติตื้นเขิน ขาดการดูแล  ขาดการพัฒนา ควรจะมีการ 

บริหารจัดการ แหล่งน้ าธรรมชาติคูคลอง หนอง บึง แหล่งน้ าชลประทานใหส้ามารถเก็บกักน้ า ได้ตลอด

ทั้งป ี    

ยุทธศาสตร์ที่  5    พัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร 

      1. พัฒนาบุคลากร ปรับปรุงเครื่องมอื – เครื่องใช้ สถานที่ปฏิบัติราชการ           

การบริหารจัดการด้านงบประมาณให้มปีระสิทธิภาพ 

 

2.  แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน ปงีบประมาณ พ.ศ. 2562 

  (เดือนตุลาคม 2561 -30 กันยายน 2562) 

   2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนพัฒนาระดับมหภาค 

   ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้น จะต้องติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

ตามแผนว่า  มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการ

แผ่นดิน  ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนา

กลุ่มจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

จังหวัด  แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน

การเกษตรและแหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา 

นโยบายผู้บริหาร  รวมทั้งปัญหา ความต้องการของประชาคมและชุมชน  โดยแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว

มีรายละเอียดดังนี ้

แผนยุทธศาสตร์ 

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒   

เนื่องด้วยการจัดท าแผนพัฒนาจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

แห่งชาติ  แต่ทั้งนี้  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ได้

สิน้สุดลงและการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ  ฉบับที่ ๑๒  อยู่ระหว่างการด าเนินการ

และยังไม่ประกาศใช้  แต่ได้ก าหนดทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  

เอาไว้แล้ว  ซึ่งทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับที่ ๑๒ มีรายละเอียดดังนี ้ 

 

กรอบแนวคิดและหลักการ... 
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  กรอบแนวคิดและหลักการ 

ในช่วงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

ประเทศไทยจะยังคงประสบสภาวะแวดล้อมและบริบทของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจก่อให้เกิดความ

เสี่ยงทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ อาทิ กระแสการเปิดเศรษฐกิจเสรี ความท้าทายของเทคโนโลยี

ใหม่ๆ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเกิดภัยธรรมชาติที่รุนแรง ประกอบกับสภาวการณ์ด้านต่างๆ ทั้ง

เศรษฐกิจ สังคมทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม  ของประเทศ ในปัจจุบันที่ยังคงประสบปัญหาใน 

หลายด้าน เช่น ปัญหาผลิตภาพการผลิตความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพการศึกษา ความเหลื่อม

ล้ าทางสังคม เป็นต้น ท าให้การพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงจ าเป็นต้องยึดกรอบแนวคิด

และหลักการในการวางแผนที่ส าคัญ ดังนี้ 

(๑)  การนอ้มน าและประยุกต์ใชห้ลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

(๒)  คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมสี่วนรว่ม  

(๓)  การสนับสนุนและสง่เสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ  

(๔)  การพัฒนาสู่ความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยั่งยืน สังคมอยู่รว่มกันอย่างมคีวามสุขโดยมีแนว 

ทางการพัฒนา  ดังนี ้

4.1  การยกระดับศักยภาพการแขง่ขัน การหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 

4.2  การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้างสังคมสูงวัยอย่าง 

มีคุณภาพ 

4.3 การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

4.4 การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมอืง 

4.5 การสรา้งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม  อย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

4.6 การบริหารราชการแผ่นดนิที่มีประสิทธิภาพ 

๒.  แผนการบรหิารราชการแผ่นดิน   

รัฐบาลมนีโยบาย ที่จะพัฒนาการเมืองของประเทศสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตย 

แบบมีส่วนร่วมของประชาชน  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถปกครองตนเอง  และพิทักษ์สิทธิของตนได้

เพิ่มมากขึ้น  รวมทั้งจะมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพ  สร้างความโปร่งใส  และขจัดการทุจริตในการบริหารราชการ

แผน่ดินและการให้บริการประชาชน  ทั้งนี ้ เพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคมและเอือ้ต่อการพัฒนาประเทศทั้ง

ในปัจจุบันและอนาคต  ซึ่งนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

ดังนี้ 

/นโยบาย...
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  นโยบายที่  ๑  นโยบายขจัดความยากจน + นโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุลและ

แข่งขันได้ ( มั่งคั่ง )    

  นโยบายที่  ๒  นโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ     

  นโยบายที่  ๓  นโยบายปรับโครงสรา้งเศรษฐกจิให้สมดุลและแข่งขันได้ (Logistics)  

  นโยบายที่  ๔  นโยบายบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   

นโยบายที่  ๕  นโยบายความสัมพันธ์และเศรษฐกจิระหว่างประเทศ   

นโยบายที่  ๖  นโยบายส่งเสรมิการบรหิารกจิการบ้านเมืองที่ดี 

  นโยบายที่  ๗  นโยบายส่งเสรมิประชาธิปไตยและกระบวนการประชาสังคม  

นโยบายที่  ๘  นโยบายรักษาความมั่นคงของรัฐ 

3. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของ

ประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทย

บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 

วิสัยทัศน์     

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม

หลัก  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ าชาติว่า “มั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน”             

เพื่อสนองตอบ ต่อผลประโยชน์แหง่ชาติ 

หลักการของยุทธศาสตร์    

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 

เศรษฐกิจพัฒนา อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพ

ของประเทศใน หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดีเก่ง และมีคุณภาพ  

สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

และมีภาครัฐของ ประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนา     

ตามยุทธศาสตรช์าติ ประกอบด้วย  

 

 

1) ความอยู่ดมีีสุข... 
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 ๑) ความอยู่ดมีีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

 ๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ 

 ๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ ๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาค

ของสังคม  

๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่ งแวดล้อม และความยั่ งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ  

๖) ประสทิธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการใหบ้ริการของภาครัฐ 

 

การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุล

ระหว่าง การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีสว่นรว่มของทุกภาคส่วนใน

รูปแบบ “ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตรไ์ด้แก ่ 

1. ยุทธศาสตรด์า้นความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งความสามารถในการแขง่ขนั 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาและเสรมิสรา้งศักยภาพคน 

4. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเทา่เทียมกันทางสังคม  

5. ยุทธศาสตรด์า้นการสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชวีิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้ม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

๔.  ค่านิยมหลักของคนไทย   

ค่านิยมหลักของคนไทย เพื่อสร้างสรรคป์ระเทศไทยใหเ้ข้มแข็ง ทั้งหมด ๑๒ ประการ   

๑)  มีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตรยิ์  ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติในปัจจุบัน 

๒)  ซื่อสัตย์  เสียสละ  อดทน  มอีุดมการณใ์นสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม 

๓)  กตัญญู  ต่อพอ่แม ่ ผู้ปกครอง  ครูบาอาจารย์ 

๔)  ใฝ่หาความรู ้ หมั่นศึกษา  เล่าเรียน  ทางตรงและทางออ้ม 

๕)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 

๖)   มีศีลธรรม  รักษาความสัตย์  หวังดตี่อผู้อื่น  เผื่อแผแ่ละแบ่งปัน 

๗)  เข้าใจ  เรยีนรู้การเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขทีถู่กต้อง 

๘)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูน้้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 

 

9) มีสติ รู้ตัว รูค้ดิ... 
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๙)  มีสต ิรู้ตัว รู้คดิ รู้ท า  รู้ปฏิบัติ ตามพระราชด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

๑๐)รู้จักด ารงตน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชด ารัสของพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น  มีไว้พอกินพอใช้  ถ้าเหลือก็แจกจ่าย จ าหน่าย  

และขยายกิจการ เมื่อมีความพร้อมโดยภูมิคุม้กันที่ดี 

11)มีความเข้มแข็งทั้งรา่งกายและจติใจ  ไม่ยอมแพ้อ านาจฝ่ายต่ าหรือกิเลส    มีความ 

ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

๑๒)ค านงึถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม  และต่อชาติ  มากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

๕.  นโยบายของรัฐบาล   

๕.๑  นโยบายหรอืยุทธศาสตร์ประชารัฐ 

       พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ก าหนดนโยบายหรือยุทธศาสตร์ประชา

รัฐขึ้นเพื่อเป็นแนวนโยบายในการสร้างความสามัคคีรวมพลังของผู้คนในสังคมไทยโดยไม่แยกฝักแยก

ฝ่ายและไม่กันใครออกไปจากสังคมอีกทั้งยังเป็นส านึกและหน้าที่ที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันใน

การปกป้องแผ่นดินแม่จากภยันตรายทั้งปวงและร่วมกันพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติให้

เจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืน ประสานพลังการสร้างชาติที่ต้องเติบโตแบบเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้เกิด

ความยั่งยืน นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ประชารัฐ จึงมีแนวคิดในเรื่องของความร่วมมือร่วมใจของรัฐและ

ประชาสังคมเพื่อร่วมแก้ปัญหาเศรษฐกิจและขับเคลื่อนการพัฒนาชาติทุกมิติที่เกิดขึ้นเพราะว่า  ประชา

รัฐ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการพัฒนาประเทศที่มีรูปแบบเครือข่าย  โยงใยสัมพันธ์กัน

เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเป็นแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินยุคปัจจุบันที่เกิดจาก

การหล่อหลอมรวมพลังของคนไทยทุกคน   ทุกหมู่เหล่า เห็นได้จาก เพลงชาติไทยซึ่งมีใจความว่า 

“ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วนอยู่ด ารงคงไว้ได้ทั้งมวลด้วย

ไทยล้วนหมายรักสามัคคี...” 

 

 

 

 
 

๕.2  ยุทธศาสตร์และนโยบาย 
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๕.2  ยุทธศาสตร์และนโยบายของคณะรัฐมนตรี 

   นโยบายของคณะรัฐมนตรี  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตร ี 

แถลงต่อรัฐสภา  วันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒   

นโยบายหลัก ๑๒ ด้าน   ได้แก่ 

๑. การปกป้องและเชดิชูสถาบันพระมหากษัตรยิ์  

๒. การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ 

๓. การท านุบ ารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  

๔. การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก  

๕. การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแขง่ขันของไทย  

๖. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจและการกระจายความเจริญสู่ภูมภิาค  

๗. การพัฒนาสร้างความเข้มแข็งจากฐานราก  

๘. การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูแ้ละการพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกช่วงวัย 

๙. การพัฒนาระบบสาธารณสุขและหลักประกันทางสังคม  

๑๐. การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน  

๑๑. การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ  

๑๒. การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการ 

      ยุติธรรม  

และ นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  จ านวน  ๑๒ เรื่อง   ได้แก่ 

๑. การแก้ไขปัญหาในการด ารงชีวติของประชาชน  

๒. การปรับปรุงระบบสวัสดิการและพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน  

๓. มาตรการเศรษฐกิจเพื่อรองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก  

๔. การให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและพัฒนานวัตกรรม  

๕. การยกระดับศักยภาพของแรงงาน  

 

 

6. การวางรากฐานระบบ 
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6. การวางรากฐานระบบเศรษฐกิจของประเทศสู่อนาคต  

๗. การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่  

๘. การแก้ไขปัญหาทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการทั้งฝา่ยการเมอืง 

    และฝา่ยราชการประจ า  

๙. การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสรา้งความสงบสุขในพืน้ที่ชายแดนภาคใต้  

๑๐. การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน  

๑๑. การจัดเตรยีมมาตรการรองรับภัยแล้งและอุทกภัย  

๑๒. การสนับสนุนใหม้ีการศกึษา การรับฟังความเห็นของประชาชน   

      และการด าเนินการเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ 

6.  มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจรติประพฤติมิชอบ 

โดยเสริมสร้าง จติส านึกและค่านิยมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยึดหลักธรรมาภบิาลในการ 

ปฏิบัติหน้าที่การปลูกจิตสานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน  ร่วมรวมพลัง

แผ่นดินป้องกันและปราบปรามการทุจริต จึงให้ถือปฏิบัติตามค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ        

ที่ ๖๙ /๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบ  ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน 

๒๕๕๗ และก าหนดแนวทางการด าเนินงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นดังนี้ 

๒.๑)  ท าการส ารวจ ศึกษารูปแบบการกระ ท าผิดในอ านาจหน้าที่ของแต่ละ

หน่วยงานที่เกิดหรือน่าจะเกิดสม่ าเสมอกระบวนการขั้นตอนใดที่น่าจะเกิดการทุจริต ต าแหน่งหรือตัว

เจ้าหนา้ที่ที่รับผดิชอบและวิธีการกระท าผิด 

๒.๒)  ก าหนดแนวทางวิธีการแก้ไขลดโอกาสและป้องกันการทุจริตในทุก

ขั้นตอนที่มคีวามเสี่ยง 

๒.๓)  ก าหนดวิธีด าเนินการที่สามารถปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง

กับการกระท าผิดที่ปรากฏเห็นเป็นที่ประจักษ์อยู่โดยทั่วไปที่ท าให้ประชาชนมีความรู้สึกว่าเจ้าหน้าที่ไม่

ด าเนนิการใดๆเพราะรับผลประโยชน์ 

๒.๔)  ส ารวจและจัดท าข้อมูลการกระท าผิดที่เห็นเป็นที่ประจักษ์ในพื้นที่ของแต่

ละหน่วยงานพร้อมทั้งระบุตัวเจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบ 

๒.๕)  จัดท าขอ้มูลบุคคลนิตบิุคคลที่ได้รับงานจัดซื้อจัดจา้งย้อนหลัง  ๕  ป ี

 

๒.๖)  จัดท าขอ้มูลเรื่องที่ 
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๒.๖)  จัดท าข้อมูลเรื่องที่หน่วยงานร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน ด าเนินคดีกับ

ผู้กระ ท าผิดตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานนั้นและยังอยู่ระหว่างการสอบสวนให้นาแนวทางดังกล่าว

มาจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนวทางการพัฒนาหรือโครงการพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นเพื่อเป็นมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

7. ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดราชบุรี  

จุดยืนและต าแหน่งการพัฒนาทางยุทธศาสตร์ของจังหวัดราชบุรี จากการศึกษาความ

เปลี่ยนแปลงเชิงนโยบาย การวิเคราะห์ความต้องการของพื้นที่ และสภาพความ เป็นไป ของปัจจัย

ภายนอก จังหวัดราชบุรีจึงก าหนดจุดยืนและต าแหน่งการพัฒนาจังหวัดในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๒ – ๒๕๖๔ 

ประกอบด้วยต าแหน่งการพัฒนา ๔ จุดยืนส าคัญ ดังนี้  

๑) ขับเคลื่อนจังหวัดสู่เมืองเกษตรสีเขียวต้นแบบที่ดรีะดับประเทศ และมีศักยภาพระดับ

นานาชาต ิเสริมสร้างขดีความสามารถของจังหวัดในการเป็นฐานการผลติสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกที่

เป็นแบรนด์สินค้าจากฐาน การเกษตรระดับ Product Champion ที่สามารถส่งออกไปยังนานาชาติ 

โดยเฉพาะประชาคม อ าเซียนและประเทศคู่ค้ า เช่น มะพร้าว กล้วยไม้ สับปะรด ชมพู่  มะม่วง        

กล้วยหอม ปลาสวยงาม และ ผลติภัณฑ์เกษตรแปรรูป  

๒) เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเมืองราชบุรีให้เป็นพื้นที่

เศรษฐกิจฐาน  อุตสาหกรรมเพิ่ มมูลค่ า (Value based Economy) จากการค้า การบริการ และ         

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและสุขภาพที่มี มูลค่าสูงและการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรที่เติบโตอย่างมี

เสถียรภาพเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม พัฒนาจังหวัดให้เป็นพื้นที่ผลิตการ

ผลิตอาหารและสินค้ าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน มีความทันสมัยและเป็น สากล เพื่อเสริมสร้างความ

เข้มแข็งให้จังหวัดและหนุนเสริม การพัฒนาภาคกลางในการเป็นฐานการผลิตอาหารและ สินค้าเกษตร

ที่มีคุณภาพ ปลอดภัยและได้มาตรฐานโลกและสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการผลิตอาหารของประเทศ 

โดยเฉพาะการรักษาและพัฒนาประสิทธิภาพในการผลิตอาหารของพื้นที่ให้สามารถเป็นฐานส่งออก

อาหารรายใหญ่ ของโลก  

๓) การพัฒนาจังหวัดราชบุรีให้เป็นสังคมแห่งความสุข ให้มีโครงสร้างพื้นฐานที่ดี

เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ รองรับการเติบโตในอนาคต และเตรียมพร้อมสังคมพัฒนาสู่เมืองสังคม

คุณธรรมและสันติสุข ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิต ที่ดีพัฒนาคนให้มีคุณภาพสามารถปรับตัวได้ตาม

ความเปลี่ยนแปลงของจังหวัด ประเทศและของโลก เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมอืงโลก  

ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
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ที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล และมีความสุขมั่นคงในชีวิตบนฐานของปรัชญาของ เศรษฐกิจ

พอเพียงเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและมีความมั่นคงทางสังคมอย่างทั่วถึง ประชาชนมีดัชนีความสุขเพิ่มขึ้น 

ในทุกหมู่บ้าน 

๔) สร้างฐานทรัพยากรรองรับการเกษตร การสร้างเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต โดยการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดราชบุรีให้มีความอุดมสมบูรณ์ใช้อย่างยั่งยืน       

มุ่งสร้างให้มีพืน้ที่ต้นแบบนิเวศน์ที่ยั่งยืน ทั้งระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบลและหมูบ่้าน และบูรณาการความ

ร่วมมือกับภาคีทุกภาคส่วนอย่างเข้มแข็งในการบริหาร จัดการทรัพยากรธรรมช าติในระบบนิเวศ     

นิเวศป่าเขา นิเวศลุ่มน้ า นิเวศชุมชนและระบบนิเวศเมืองให้มีความอุดม สมบูรณ์และใช้ประโยชน์อย่าง

ยั่งยืน หนุนเสริมการพัฒนาการเกษตร การท่องเที่ยว หนุนเสริมการค้า การบริการ และ อุตสาหกรรม

การเกษตร พัฒนาจังหวัดราชบุรีใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ (Smart City) อย่างยั่งยืน 

   โดยก าหนดวิสัยทัศน์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ในเขตจังหวัดราชบุ รี               

ว่า  “เมืองน่าอยู่ เกษตรสู่สากล คนและชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาสาธารณสุขเด่น        

การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน”  โดยมียุทธศาสตรก์ารพัฒนา (Strategy) จ านวน 6 ประเด็น ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 :  ด้านพัฒนาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภคและ 

                                                            สาธารณูปการ  

 แนวทางการพัฒนา  

- พัฒนาระบบการคมนาคม การจัดการขนส่งและไฟฟ้าสาธารณะ  

- พัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการการอุปโภค  

- บริโภคและเกษตร ตลอดจนการป้องกัน น้ าท่วมและภัยแล้ง  

- พัฒนาการวางผังการใชท้ี่ดนิให้เป็นเมืองน่าอยู่  

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 2 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 : ด้านส่งเสริมคุณภาพชวีิต  

แนวทางการพัฒนา  

- ส่งเสริมคุณภาพชวีิตและการแก้ไขปัญหาสังคม  

- ส่งเสริมการกีฬา การศกึษา และการเรียนรู ้ 

- ส่งเสริมการสาธารณสุข สวัสดิการสังคม สวัสดิการชุมชนและนันทนาการ  

- ส่งเสริมอ าชีพและการด าเนินงานตามแนวของเศรษฐกิจพอเพียง  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 : ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษา              

                                               ความสงบเรียบร้อย  

แนวทางการพัฒนา  

- สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  

- ส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิเสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน 

   เพื่อความเป็นพลเมือง  

- การรักษาความสงบเรียบร้อยและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย  

    ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 : ด้านการวางแผน ส่งเสริมการลงทุน พาณชิกรรม  

                                           และการท่องเที่ยว  

แนวทางการพัฒนา  

- การวางแผน การประสานแผนและการส่งเสริมการมีส่วนรว่มของประชาชน 

   ในการพัฒนาท้องถิ่น  

- ส่งเสริมการท่องเที่ยวท้องถิ่นและการค้าชายแดน  

- การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

- ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน การพาณิชย์และการเสริมสรา้งความเข้มแข็งในภาค 

   การเกษตร และอุตสาหกรรม  

- การพัฒนาองค์กรและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ี 

 

 

 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 5 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 : ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ 

                                       ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนา  

- พัฒนาระบบการก าจัดและการบริหาจัดการขยะมูลฝอย  

- พัฒนาระบบบ าบัดน้ าเสีย  

- ก ารบริหาจัดการ อนุรักษ์ฟื้นฟูและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 

   และสิ่งแวดล้อม  

- การจัดการมลพิษต่าง ๆ  

   ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 6 : ด้านศลิปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น  

แนวทางการพัฒนา  

- การส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จ ารีตประเพณีและภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  

- ส่งเสริมให้ประชาชนมคีวามตระหนักในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี ได้น านโยบายของรัฐบาล แผนการ

บริหารราชการแผ่นดินแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด

ราชบุรีความต้องการของประชาชนในพื้นที่ มาเป็นกรอบในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่ม

จังหวัดราชบุรี ทั้งนี้โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน สร้างความร่วมมือในการขับเคลื่อน 

เพื่อให้เกิดความร่วมมอืตามศักยภาพของกลุ่มจังหวัด และกระจายความเจริญเติบโตระหว่างจังหวัด / 

กลุ่มจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และน าไปสู่การ

กระตุ้นใหเ้กิดการลงทุนของภาคเอกชน และสร้างรายได้ให้กับกลุ่มจังหวัด  

 

 

 

 

 

 

8. ยุทธศาสตรข์อง 
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8. ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

วิสัยทัศน์ "ต าบลน่าอยู่ เชิดชุคุณธรรม น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง" 

  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อเป็นสภาพการณ์ในอุดมคติซึ่ง

เป็นจุดมุ่งหมายและคาดหวังที่จะให้เกิดขึ้นหรือบรรลุในอนาคตข้างหน้า ต าบลคูบัว เป็นต าบลขนาด

กลางที่มีประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยยึดแนวทางวิถีชีวิต

ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอาชีพหลัก ความคาดในอนาคต

ต้องเป็นชุมชนที่สงบสุข น่าอยู่ และมีฐานะความเป็นอยู่ที่ด ีและสนองตามนโยบายของรัฐ  

  โดยมียุทธศาสตร์การพัฒนา (Strategy) จ านวน 5 ประเด็น ดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่  1   :  พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ 

  แนวทางการพัฒนา  :  

  1. การพัฒนา ด้านโครงสร้าง พื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ สิ่งก่อสร้าง 

อ านวย ความสะดวก ในชุมชน 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 : พัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคม 

  แนวทางการพัฒนา :  

  1. การพัฒนา คุณภาพชีวิต และสวัสดิการ ทางสังคม  ความเป็นอยู่ ของประชาชน 

และสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 : พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

  แนวทางการพัฒนา  :   

  1. ทุกโรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในต าบล มีมาตรฐาน การศึกษาใน ท้องถิ่นที่มี

ความ ทันสมัย เด็กและ เยาวชน ต้อง ได้รับการศกึษา ขั้นพื้นฐานทั่วถึง  

  2. ประชาชนทุก หมู่บ้านมีส่วนร่วม ในกิจกรรมทาง ศาสนา ปลูกฝัง จิตใจให้ประพฤติ 

ดี มีคุณธรรม และศลีธรรม  

  3. ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่นได้สืบทอด  และด ารงไว้ทั้ง 

ในโรงเรยีนและ หมูบ่้าน  

  4. มีการส่งเสริม การออกก าลัง กายและเล่นกีฬา ในประชาชน กลุ่มต่างๆ 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาที่ 4 
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  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 : พัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

  แนวทางการพัฒนา  :  

  1. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมได้รับ การดูแลพัฒนาทั่วถึง  

  2. ประชาชนมีส่วน ร่วมในการจัดการ ขยะมูลฝอย ดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม  

  3. มีการป้องกัน เตรียมตัว และปรับตัวเท่าทัน ต่อสภาวะการณ์ เปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ของโลก 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 : พัฒนาการบริหารงาน และการปฏิบัติงานของบุคลากร

ในองค์กร 

  แนวทางการพัฒนา : 

1. มกีารพัฒนา บุคลากร สถานที่และ อุปกรณ์ในการ ปฏิบัติราชการ  

2. มกีารด าเนินการ ตามนโยบาย ของรัฐบาล และ แผนพัฒนาต่างๆ 

                     2. บุคลากรมีศักยภาพ การท างานตาม หลักธรรมาภิบาล และในการ ให้บริการ

ประชาชน  

9. พัฒนาและส่งเสรมิการมีส่วนร่วมหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน 

   1) แผนชุมชน  

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 

มกราคม  ๒๕๕๙ เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว ๘๕๖  ลงวันที่  ๑๒  มีนาคม  

๒๕๕๓  เรื่อง การสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นและจังหวัดแบบบูรณาการ ได้

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหมู่บ้าน  ชุมชน  มีการจัดท าแผนชุมชนและ

พัฒนาคุณภาพแผนชุมชน  ส าหรับเป็นรากฐานและแนวทางการพัฒนา ภายใต้กระบวนการวางแผน

พัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาจังหวัด  เป็นการก าหนดอนาคตและกิจการพัฒนาของชุมชนที่เกิดขึ้นจาก

คนในชุมชนในแต่ละด้าน  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านเศรษฐกิจ  ด้านสังคม  ด้านสุขภาพอนามัย   

ด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและด้านอื่นๆ  ซึ่งจะมีอยู่  ๓  แบบ  ดังนี้  

๑)  แผนท าเอง   
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  ๑)  แผนท าเอง   

  ๒)  แผนขอความร่วมมอื   

๓)  แผนขอรับเงนิสนับสนุน 

โดยน าปัญหาความตอ้งการ  จากแผนชุมชนที่เกินศักยภาพของชุมชน   ที่จะด าเนนิการ 

เองได้พิจารณาบรรจุไว้ในแผนพัฒนา  แต่หากเกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลตาแกะ  ให้

เสนอปัญหา  ความต้องการไปยังองค์การบริหารส่วนจังหวัดและให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

พิจารณาบรรจุในแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามอ านาจหน้าที่  แผนชุมชนจะต้องมี 

อย่างน้อย  ๕๐%  ของโครงการหรือแผนทั้งหมดและจะต้องมีการปรับปรุงแผนชุมชนอย่างน้อยปีละ   

๑  ครั้ง  โครงการกิจกรรม  ปัญหาที่ชุมชนที่เกินศักยภาพมีหลายด้านดังนี้   

๑) ด้านโครงสรา้งพื้นฐาน  เชน่  รางระบายน้ า  ไฟฟ้าส่องสว่าง 

๒)  ด้านสานต่อแนวทางพระราชด าริ เชน่การขุดลอกคู่คลองจัดหาแหลง่น้ าเพื่อเกษตร 

๓)  ด้านการเกษตร  เชน่  การอบรมให้ความรูด้้านการเกษตร  อาชีพตา่งๆ   

๔)  ด้านเศรษฐกิจการลงทุน  พาณิชยกรรมและการท่องเที่ยวและกีฬา   เชน่    

     ส่งเสริมกิจกรรมให้มีการท่องเที่ยว  การจัดท าการแขง่ขันกีฬา 

๕)  ด้านสังคม/คุณภาพชวีิต  เช่น  ในชุมชนมแีหลง่มั่วสุม  ปัญหายาเสพติด 

๖)  ดา้นการเมือง เช่น  คนในชุมชนขาดการมีสว่นร่วมกลุ่มองค์กร ยังไม่แข็งแรงพอ 

๗)  ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย  

๘)  ดา้นการศึกษา เชน่  ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาต่ าไม่มีความรู้เพียงพอ 

  ๙)  ด้านสุขภาพชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่เป็นโรคเบาหวาน โรคระบาดโรคอุบัติใหม่ 

  ๑๐) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น  ปัญหาฝุ่นละออง  กลิ่นเหม็น  

๑๑) ด้านศลิปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมปิัญญาท้องถิ่น 

๑๒) ยุทธศาสตรด์้านการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน   เชน่   ติดตัง้กล้อง 

วงจรปิด  การติดตัง้สัญญาณไฟกระพริบ  ตดิตั้งไฟฟ้าสาธารณะ  การจัดฝึกอบรม อปพร. 

 

 

 

10. แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
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10. แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถ่ิน (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐  ลงวันที่ ๒๙ 

มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑก์ารจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความส าคัญกับการจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจ

พอเพียงท้องถิ่นโดยเฉพาะด้านการเกษตรและแหล่งน้ า โดยให้ความส าคัญกับข้อมูลการเกษตร  เช่น 

ประเภทพืชที่ปลูก  ต้นทุน/หน่วย ผลผลิต/หน่วย ราคาขาย/หน่วย เป็นต้น  ข้อมูลด้านแหล่งน้ า เช่น 

ปริมาณน้ าฝน  แหล่งน้ าธรรมชาติ  แหล่งน้ าที่มนุษย์สร้างขึ้น  เป็นต้น  โดยจัดท ายุทธศาสตร์หรือแนว

ทางการพัฒนาเพื่อประกอบการสนับสนุน ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถิ่นโดยได้

เน้นให้ท้องถิ่นแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนเกี่ยวกับด้านการเกษตรและแหล่งน้ า  โดยให้จัดท าเป็น

แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น 

    องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จงึตอ้งประชาคมท้องถิ่น  เพื่อให้ชุมชนได้เสนอโครงการ

ด้านเกษตรและแหล่งน้ า เพื่อองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว จะได้น าบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 

โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ได้ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย  

สมาคมองค์การบริหารส่วนต าบลแห่งประเทศไทย  ด าเนินการจัดท าแบบส ารวจข้อมูลเพื่อจัดท า

แผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่นมขี้อมูลปัญหาความตอ้งการพื้นฐานของประชาชน รวมทั้งขอ้มูลในการแก้ไขปัญหา

ภัยแล้ง  ทั้งนี้ให้ท้องถิ่นอ าเภอร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส ารวจข้อมูลให้ครบในแผนพัฒนา

ท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งข้อมูลที่ตอ้งส ารวจมดีังนี้  

ส่วนที่ ๑ :  ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านชุมชน 

ส่วนที่ ๒ :  ข้อมูลดา้นการเกษตร 

ส่วนที่ ๓ :  ข้อมูลดา้นแหล่งน้ าทางการเกษตร 

ส่วนที่ ๔ :  ข้อมูลดา้นแหล่งน้ ากิน น้ าใช้ (หรอืน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค) 

ส่วนที่ ๕ :  ความต้องการในการท าเกษตรของหมู่บา้น/ชุมชน โครงการที่หมู่บา้น/ชุมชนเสนอ 

(๑) ด้านเกษตร 

(๒) ด้านแหล่งน้ าอุปโภค บริโภค 

(๓) ด้านแหล่งน้ าทางการเกษตร 

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์ 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล 
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ส่วนที่ 3  ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมนิผล 
********************* 

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถ่ิน 

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์ 

ผลการให้คะแนนยุทธศาสตรข์ององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เป็นดังนี้ 

ประเด็นการพิจารณา 
คะแนน

เต็ม 

คะแนน

ที่ได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

๑.  ข้อมูลสภาพทัว่ไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2๐ ๑8 90.00 

๒.  การวิเคราะห์สภาวการณแ์ละศักยภาพ 1๕ 1๕ 100 

๓.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๖๕ ๖2 95.38 

      ๓.๑  ยุทธศาสตร์ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคูบัว 10 10 100 

      ๓.๒  ยุทธศาสตร์ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 10 100 

      ๓.๓  ยุทธศาสตร์จังหวัด ๑๐ ๑๐ 100 

      ๓.๔  วสิัยทัศน์ ๕ ๕ 100 

      ๓.๕  กลยุทธ์ 5 ๕ 100 

      3.6   เป้าประสงค์ของแตล่ะประเด็นยุทธศาสตร์ 5 5 100 

      3.7  จุดยนืทางยุทธศาสตร์ 5 5 100 

      3.8  แผนงาน 5 4 100 

      ๓.9  ความเชื่อมโยงของยทุธศาสตร์ในภาพรวม 5 5 100 

      ๓.10ผลผลิต/โครงการ ๕ 3 60 

รวม ๑๐๐ 95 95 

1.1)   พบว่าประเด็น การวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ ยุทธศาสตรข์ององค์การบริหาร 

ส่วนต าบลคูบัว  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์จังหวัด  

วิสัยทัศน์  กลยุทธ์   เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์  จุดยืนทางยุทธศาสตร์  แผนงาน  

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม ได้คะแนน 95  คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95    ของคะแนน  

ในภาพรวมทั้งหมด 

1.2 ข้อมูล... 
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  1.2 ข้อมูลสภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน 

  รายละเอียดการให้คะแนนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ในแต่ละ

ประเด็นเป็นดังนี้ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การ

บริหารส่วนต าบลคูบัว 

20 18 90 

 1.1 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ท่ีตั้งของหมู่บ้าน/

ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะของดิน  ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่า

ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง 

การเลอืกตัง้  ฯลฯ 

4 4 100 

1.2 ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขต

การปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ประชากร เช่น  ข้อมูล

เกี่ยวกับจ านวนประชากร และชว่งอายุและจ านวนประชากร 

ฯลฯ 

2 1 50 

1.3 ข้อมูลเกี่ ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 

สาธารณสุข  อาชญากรรม      ยาเสพติด การสังคม

สงเคราะห์ ฯลฯ  

2 2 100 

1.4 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคม

ขนสง่ การไฟฟา้ การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ 

2 2 100 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ... 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

 1.5 ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การ

ประม ง ก ารปศุ สั ต ว์  ก ารบ ริก าร  ก าร ท่ อง เท่ี ย ว 

อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ และ

เศรษฐกิจพอเพยีงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหลง่น้ า) 

2 2 100 

 1.6 ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เชน่ การ

นับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญา

ท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของท่ีระลึก ฯลฯ 

และอื่น ๆ 

2 2 100 

 1.7 ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม ้

ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

2 2 100 

1.8  การส ารวจและจั ด เก็บข้อมู ล เพื่ อการจัดท า

แผนพัฒนาทอ้งถิ่นหรือการใช้ขอ้มูล จปฐ.  

2 

  

1 50 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ล าดับ... 
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ล าดับ ประเด็นพิจารณา 
คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละ

ของ

คะแนน

เต็ม 

 1.9 การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และ

การด าเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่ น  โดยใช้

กระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสินใจ ร่วม

ต รวจ ส อ บ  ร่ ว ม รับ ป ระ โย ชน์  ร่ ว ม แ ก้ ปั ญ ห า 

ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับ

การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหนา้ท่ีขององคก์ารบริหาร

ส่วนต าบลคบัูว 

2 2 100 

รวม 20 18 90 

 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของ

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

  1.2)  พบว่าประเด็น ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิ

ประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/

การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง  ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 

สาธารณสุข  อาชญากรรม  ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน 

เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา  โทรศัพท์ ฯลฯ ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น 

การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ 

แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า)  ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา 

ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น 

สินค้าพืน้เมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เชน่  

 

 

 

/น้ า ป่าไม้... 
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น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ  และการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการ

ด าเนนิการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใชก้ระบวนการร่วมคิด  ร่วมท า ร่วมตัดสนิใจ รว่มตรวจสอบ รว่มรับประโยชน ์

ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหนา้ท่ีขององค์การ

บริหารส่วนต าบลคบัูว  คะแนนท่ีได้ 18 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  90   ของภาพรวมท้ังหมด   

  1.3 การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 

ล าดับ ประเด็นพิจารณา คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

2 การวเิคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 100 

 2.1 การวิเคราะห์ที่ ครอบคลุมความเชื่อมโยง  ความ

สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดราชบุรี และ

นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผน

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหง่ชาติ และ Thailand 4.0  

2 2 100 

2.2 การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและ

การบังคับใช้   ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์  ที่เกิดขึ้น    

ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

1 1 100 

2.3 การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา 

สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด  

เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

เป็นต้น 

2 2 100 

2.4 การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน 

การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนา

อาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่

ทั่วไป เป็นต้น 

2 2 100 
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ความเห็นและข้อเสนอแนะ 

 
 

 

ล าดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ท่ีได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 
 2.5 การวิเคราะห์สิ่ งแวดล้อม พื้นที่สี เขียว 

ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการ

ห รือสิ่ งที่ เกิ ด ขึ้ น  ก ารป ระดิ ษ ฐ์ที่ มี ผลต่ อ

สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

2 2 100 

2.6 ผลการวิ เคราะห์ ศั กยภาพเพื่ อประเมิ น

สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการ

พัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 

Analysis ที่ อาจส่ งผลต่อการด าเนินงานได้ แก่        

S-Strength (จุ ด แ ข็ ง ) W-Weakness (จุ ด อ่ อ น )       

O-Opportunity (โอกาส) และ T-Threat (อุปสรรค) 

2 2 100 

2.7 สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของ

ประชาชนเชิงพื้นที่ มีการน าเสนอปัญหา ค้นหา

สาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา   

แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหา 

การก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหา 

2 2 100 

2.8 สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่

ไ ด้ รั บ  แ ล ะ ก า ร เบิ ก จ่ า ย ง บ ป ร ะ ม า ณ               

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เช่น    

สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ 

การเบิกจ่ายงบประมาณ  การประเมินผลการน า

แผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และ

การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในเชิงคุณภาพ 

2 2 100 

2 .9  ผ ล ที่ ได้ รั บ จ า ก ก า รด า เนิ น ง า น ใน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 เช่น ผลที่

ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหา

อุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการ

แก้ไข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

1 1 100 

รวม 15 15 100 
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                    สรุปความเห็นและขอ้เสนอแนะในภาพรวมของการวิเคราะหส์ภาวการณ์และศักยภาพ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

                   1.3)  พบว่าประเด็น   การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ มีจ านวนโครงการที่ได้รับ

อนุมัติงบประมาณ ในแผนการด าเนนิงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 118 โครงการ เป็น

งบประมาณทั้งสิ้น 49,366,235.99 บาท มีครบทุกยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   

แต่จะให้ความส าคัญจ านวนโครงการ ในยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค และ

สาธารณูปการ มากเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็นยุทธศาสตร์ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม เป็นอันดับ 2  

ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา เป็นอันดับ 3 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารงานและการ

ปฏิบัติ งานของบุคลากรในองค์กร เป็นอันดับ  4  และยุทธศาสตร์ด้ านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นอันดับสุดท้าย     

        1.4 ยุทธศาสตร์ 

 

ล าดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

3 ยุทธศาสตร ์ 65 62 95.38 

 3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์การบ ริหารส่วนต าบลคู บั ว 

สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

ประเด็ น ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท่ี

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ   และ Thailand 4.0 

10 10 100 

3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต

สอดคล้ อ งและเชื่ อม โยงกั บสภาพสั งคม  เศ รษฐกิ จ 

สิ่งแวดลอ้มของท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยง

หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ   และ Thailand 4.0 

10 10 100 

 

 

 

 
3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 
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ล าดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

 3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด 

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ และ

นโยบายรัฐบาล หลักประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

และ Thailand 4.0 

10 10 100 

3.4 วิสัยทัศน์ 

วสิัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพท่ีองค์การบริหารส่วน

ต าบลคูบัว ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน 

สอดคล้องกับโอกาสและศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะของ

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  และสัมพันธ์กับโครงการ

พัฒนาทอ้งถิ่น 

5 5 100 

 3.5 กลยุทธ์ 

แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งท่ีต้องท าตาม

อ านาจหน้าท่ีขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ท่ีจะน าไปสู่

การบรรลุวสิัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งท่ีจะ

ด าเนนิการให้บรรลุวสิัยทัศน์น้ัน 

5 5 100 

3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและ

สนับสนุนต่อกลยุทธ์ท่ีจะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดท่ี

ชัดเจน  

5 5 100 

3.7 จุดยนืทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 

ความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้

บรรลุวสิัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ซึ่งเกิดจาก

ศักยภาพของพื้นท่ีจริง ท่ีจะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

5 5 100 

 

 

 

 

 

3.8 แผนงาน 
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ล าดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

 3.8 แผนงาน 

แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนด

จุดมุ่ งหมายในเรื่องใดเรื่องหน่ึงหรือแผนงานท่ี เกิดจาก

เป้าประสงค์  ตัวชี้ วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์  จุดยืนทาง

ยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคู

บัว   ท่ีมีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา

ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี โดยระบุแผนงานและความ

เชื่อมโยงดังกล่าว 

5 5 100 

3.9 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมท่ีน าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นท่ี

เกิดผลผลิต/โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12  

Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด/

แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ของ

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคูบัว   

5 5 100 

3.10 ผลผลิต/โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตท่ีเป็นชุดหรือเป็นโครงการ

ท่ีเป็นชุด กลุ่มหรืออันหนึ่งอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน 

เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น

ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีอยา่งถูกตอ้งและครบถ้วน 

5 3 60 

รวม 65 62 95.38 

   

  

 

 

 

 

สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะ 
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       สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

                   1.4)  พบว่าประเด็น จ านวนโครงการทั้งหมดขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

สอดคล้องเชื่อมโยงกับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  แผนการบริหารราชการแผ่นดิน  

ยุทธศาสตร์ประเทศ  ค่านิยมหลักของคนไทย  นโยบายของรัฐบาล  ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  

แผนพัฒนาอ าเภอ  แผนพัฒนาต าบล แผนชุมชน  แผนเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและ

แหล่งน้ า)  วิสัยทัศน์  พันธกิจ  จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา  แนวทางการการพัฒนา และนโยบาย

ผูบ้ริหาร   

       2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  ผลการใหค้ะแนนโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ     พ.ศ. 2562 

ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   ๑๐ ๑๐ 

๒. การประเมินผลการน าแผนพฒันาทอ้งถิ่นไปปฏบิัตใินเชิงปริมาณ  ๑๐ ๙ 

๓ . การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิง

คุณภาพ  

๑๐ ๙ 

๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา  ๑๐ ๑๐ 

๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  ๖๐ 55 

   ๕.๑ ความชัดเจนของช่ือโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  ๕ ๕ 

   ๕.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มคีวามชัดเจนนาไปสู่การตัง้ 

งบประมาณได้ถูกตอ้ง  

๕ ๕ 

    5.4  โครงการมคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 5 

   ๕ .๕ เป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ ) มีความสอดคล้องกับ

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ 

5 5 

   5.6  โครงการมคีวามสอดคล้องกับ Thailand 4.0  5 5 

 

/ 5.7 โครงการมคีวามสอดคล้อง
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ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม 
คะแนน 

ที่ได ้

   ๕.๗   โครงการมคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ ๕ 

   5.8   โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้

ประเทศชาติม่ันคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใตห้ลักประชารัฐ 

๕ ๕ 

   5.9   งบประมาณ มคีวามสอดคลอ้งกับเป้าหมาย (ผลผลิตของ

โครงการ) 

๕ 3 

   ๕.10 มกีารประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวธีิการงบประมาณ  ๕ 4 

   ๕.๑๑ ตัวช้ีวัด (KPI) วัดได้ถูกต้องตามหลักของการจัดท าโครงการ  5 4 

   ๕.๑2 ผลท่ีคาดวา่จะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์   ๕ 4 

รวม ๑๐๐ ๙3 
 

(1) พบว่าประเด็น 

-  โครงการพัฒนา ได้คะแนนสูงสุด 55 คะแนน คิดเป็นรอ้ยละ 93  ของคะแนนใน 

ประเด็นการพิจารณาและคิดเป็นรอ้ยละ 59.13 ของคะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

- ที่เป็นเช่นนัน้/เหตุผล    เนื่องจากความชัดเจนของช่ือโครงการมกี าหนดวัตถุประสงค์ 

สอดคล้องกับโครงการ  เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้

ถูกต้อง  โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)       

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โครงการมีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 โครงการมีความสอดคล้องกับ

ยุทธศาสตร์จังหวัด เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหง่ชาติ โครงการมคีวามสอดคล้องกับ Thailand 4.0  โครงการมคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

จังหวัด โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่นคั่ง ยั่งยืนภายใต้

หลักประชารัฐ  มกีารประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ ตัวชี้วัด (KPI) วัดได้ถูกต้อง

ตามหลักของการจัดท าโครงการ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 

 

 

/ (2) พบว่าประเด็น... 
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  (2) พบว่าประเด็น   

   -  งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) ได้คะแนนต่ าสุด

3 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60 ของคะแนนในประเด็นการพิจารณา  และคิดเป็นร้อยละ  3.22 ของ

คะแนนในภาพรวมทั้งหมด 

  - ที่เป็นเช่นนั้น/เหตุผล เนื่องจากงบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิต

ของโครงการ) มีการเพิ่ม – ลด ไม่คงที่ ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ ประกอบกับกลุ่มเป้าหมายมีความ

สนใจเพิ่มขึ้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูงขึน้ 

  (3) พบว่าความชัดเจนของชื่อโครงการ  

   -  จากจ านวนโครงการทั้งหมด 118 โครงการ ได้คะแนน  5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ

100 ของคะแนนในความชัดเจนของชื่อโครงการ  ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว   และด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตาม

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน   

  (4) พบว่าก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  

   -  จากจ านวนโครงการทั้งหมด  118 โครงการ ได้คะแนน 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ

100 ของคะแนนทีมีมีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้อง

กับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

  (5)  พบว่าการน าผลผลิต/โครงการที่ปรากฏตามแบบ ยท. 01 ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์

การพัฒนาจังหวัดกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้น าไปจัดท าเป็น

โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี/เพิ่มเติม 

การจ่ายขาดเงินสะสม การโอนงบประมาณเพิ่ม การโอนตั้งจ่ายใหม่ จ านวน 118 โครงการ    

คิดเป็นร้อยละ 53.39  ของโครงการทั้งหมดที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ. 2561-

2564) เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 221 โครงการ (จากโครงการทั้งหมด) 

 

 

 

                                                                                 2.2 การสรุปสถานการณก์ารพัฒนา 

 



 
- 88 – 

  2.2 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ในแต่ละประเด็นเป็น

ดังนี้ 

 

ล าดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ใช้การวิเคราะห์ SWOT 

Analysis/Demand (Demand Analysis) /Global 

Demand และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงท่ีมีผลต่อการพัฒนา อย่างน้อยต้อง

ประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพด้านเศรษฐกิจ ด้าน

สังคม ด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม) 

10 10 100 

รวม 10 10 100 

   

 
 

 

 

 

 

0 10 20 30 40 50 60 70

โครงสรา้งพืน้ฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

คณุภาพชีวิตและสงัคม

การศกึษา ศาสนา วฒันธรรม และกีฬา

การบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม

การบริหารงานและการปฏิบติังานของบคุลากรในองคก์ร

บญัชีครุภณัฑ์

โครงการในแผนพฒันาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2564)

พ.ศ.2564 พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 พ.ศ.2561
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  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการสรุปสถานการณ์การพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

                 2.2)  พบว่าประเด็น   สถานการณ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ในรอบ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการเพิ่มโครงการ /กิจกรรม ครอบคลุมทุกยทุธศาตร์มากขึน้กว่าปีที่ผา่นมา 

 

  2.3  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564) ไปปฏิบัติ   

ในเชิงปริมาณ 

 

ล าดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

2 การประเมนิผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ

ในเชงิปริมาณ 

2.1 การควบคุม ท่ีมีการใช้ตัวเลขต่าง ๆ เพื่ อ

น ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน

โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตนั่นเอง

ว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่จ านวนท่ี

ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนท่ี

ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถ

อธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ

การพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหนา้ที่ท่ีได้ก าหนดไว้ 

 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

80 

2.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งท่ีกระทบ ( Impact) 

โครงการท่ีด าเนนิการ  ในเชงิปริมาณ (Quantitative) 
5 5 100 

รวม 10 9 90 

   

 

 

 

 

 
 



 
-90- 

 

  
 

 

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น     

ไปปฏิบัติในเชงิปริมาณขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

               2.3)  พบว่าประเด็น   การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564)        

ไปปฏิบัติ  ในเชิงปริมาณ  มีการน าโครงการไปปฏิบัติ  ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562             

จ านวน 118 โครงการ  หรอื รอ้ยละ 53.39 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  การประเมินผล  
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โครงการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562

จ านวนโครงการ
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  2.4 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถ่ิน ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ   

 

ล าดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

3 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น ไป

ปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 

3 .1  ก า รป ระ เมิ น ป ระสิ ท ธิ ผ ล ขอ งแผ นพั ฒ น า              

ในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่า

ภารกิจ โครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ ท่ีด าเนินการใน

พื้นท่ีนั้น ๆ  ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่

และเป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีหรือไม่ ประชาชนพึงพอใจ

หรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ        

มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การ

ได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม ่ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล 

(Effectiveness) ผลการปฏบัิตริาชการท่ีบรรลุวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีได้รับ

งบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ

ส่วนราชการหรือหนว่ยงาน 

 

 

5 

 

 

4 

 

 

 

80 

3.2 วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งท่ีกระทบ (Impact) โครงการท่ี

ด าเนนิการในเชงิคุณภาพ (Qualitative) 
5 5 100 

รวม 10 9 90 
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  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวมของการประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ.2561 -2564) ไปปฏิบัติในเชงิคุณภาพ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

               2.4)  พบว่าประเด็น   การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2564)        

ไปปฏิบัติ ในเชิงคุณภาพ  มกีารอนุมัติงบประมาณ ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562  จ านวนทั้งสิ้น  

49,366,235.99  บาท  หรือ   รอ้ยละ 45.37   

 

 

 

 

 

2.5 แผนงานและยุทธศาสตรก์ารพัฒนา 
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  2.5 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  

 

ล าดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

4 แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา 

4.1 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ      

มคีวามสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ  องค์การบริหาร

ส่วนต าบลคูบัว ในมิติต่าง ๆ จนน าไปสู่การจัดท า

โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น โ ด ย ใ ช้  SWOT 

Analysis/ Demand ( Demand  Analysis) / Global 

Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีพืน้ท่ีติดต่อกัน 

 

5 

 

5 

 

100 

4.2 วิเคราะห์แผนงาน งาน ท่ีเกิดจากด้านต่าง ๆ          ท่ี

สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจน         หลักประชา

รัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะ

เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น                  (ด้านการเกษตรและ

แหล่งน้ า) (Local  Sufficiency  Economy  Plan : LSEP) 

5 5 100 

รวม 10 10 100 

   

  สรุปความเห็นและข้อเสนอแนะในภาพรวม ของแผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  

              พบประเด็น ดังนี้ 

                  (1)  ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยน าแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองมากขึ้น   

 

 

 

 

 

(2) ประเด็นด้านสังคม 
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                 (2) ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดท าแผนงาน ด้านส่งเสริม

อาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน  การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค  การจัดท าโครงการด้านการกีฬาต่อต้านยา

เสพติดประจ าหมู่บ้านและควรมีแผนงานหรือโครงการด้านการบ ารุงรักษาสิ่งแวดล้อม  การลดปริมาณขยะใน

ชุมชน   การปลูกป่าชุมชน แผนขุดลอกแหล่งน้ าอุปโภคบริโภคในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพี่

เลีย้ง ควรมีแนวทางในการพัฒนาการบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และการปลูกป่าชุมชน

ให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมของต าบลคูบัว  แม้ยังไม่มีปัญหา

ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก  แต่ก็ไม่ควรละเลยในเรื่องนี้  ควรมีแผนเฝ้าระวัง บ ารุงรักษา

สิ่งแวดล้อม ด้วย  

   (3)  จ านวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมามีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ ควรท าความเข้าใจ 

อธิบายถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบว่าทาง 

อบต. มีทรัพยากรที่จ ากัดทางดา้นงบประมาณ  

 (4) โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ 

เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่างๆ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมี

ไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงท าความเข้าใจเกี่ยวกับ

งบประมาณที่จะสามารถด าเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงล าดับความส าคัญของ

โครงการ ให้ค านึงถึงสภาพปัญหา ความจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอเฉพาะโครงการที่จ าเป็นเร่งด่วนก่อน 

 (5) การด าเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังควรท าในช่วงฤดูแล้ง เพราะหาก

ด าเนนิโครงการในช่วงฤดูฝน เทลูกรังลงไปพอฝนตกลูกรังที่เทก็ไหลเสียหาย 

(6) การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ

หมูบ่้าน ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะ

ประชาชนไม่มีเวลาที่จะอ่าน จึงขอให้ช่วยประสานผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ประกาศตามหอกระจายข่าว

หมู่บ้าน หรือเสียงตามสายขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ในส่วนของแผนการด าเนินงานที่

เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย พร้อมทั้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องลงประชาสัมพันธ์ให้ทันต่อข้อมูล

ข่าวสารเป็นปัจจุบันให้ประชาชนได้รับทราบ ทุกช่องทาง 

 

 

5. โครงการพัฒนา 
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ล าดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได ้

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

5 โครงการพัฒนา 65 55 84.61 

 5.1 ความชัดเจนของช่ือโครงการ 

เป็นโครงการท่ีมีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว และ

ด าเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ 

อ งค์ ก า รบ ริ ห า รส่ วน ต าบ ล คู บั ว   ท่ี ก าห นด ไว้              

ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเรื่องใดเรื่องหน่ึง อ่าน

แลว้เข้าใจไดว้่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

5 5 100 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้อง

ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของ

โครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการ

ด าเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไป

ไดช้ัดเจน มลีักษณะเฉพาะเจาะจง 

5 5 100 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  มีความ

ชัดเจนน าไปสู่การตัง้งบประมาณได้ถูกตอ้ง    

สภาพท่ีอยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางท่ีต้องไปให้

ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน  สามารถระบุจ านวนเท่าไร  

กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย  

พื้นท่ีด าเนินงาน และระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้

ชัดเจนว่าโครงการนี้จะท าท่ีไหน  เริ่มต้นในช่วงเวลาใด

และจบลงเมื่อไร  ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ 

หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม   ให้บอกชัดลงไปว่าใคร

คือกลุม่เปา้หมายหลัก ใครคือกลุม่เปา้หมายรอง 

5 5 100 

 

 

 

 

 

5.4 โครงการมีความสอดคล้อง 
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ล าดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

 5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

โครงการสอดคล้องกับ  

(1) ความมั่นคง  

(2)การสรา้งความสามารถในการแข่งขัน  

(3) การพัฒนาและเสรมิสร้างศักยภาพคน 

(4) การสรา้งโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  

(5) การสรา้งการเติบโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

(6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน 

5 5 100 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  

มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 12 โดย  

(1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา  

(3) ยึดวิสัยทัศน์ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  

(4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทย 2579  

(5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 

ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว  ภายใต้แนวทาง

การพัฒนา  

(1) การยกระดับศักยภาพการแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้

ปานกลางสู่รายได้สูง 

 (2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อสร้าง

สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม  

(4)  การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 

 (5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตร

กับสิ่งแวดล้อม  

(6) การบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

5 5 100 
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ล าดับ 

 

ประเด็นพิจารณา 

คะแนน 

เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ร้อยละของ

คะแนนเต็ม 

 5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่  Value–Based Economy หรือ

เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น 

(1) เปลี่ยนจากการผลิตสินคา้ โภคภัณฑ์ ไปสู่สินคา้ 

เชิงนวัตกรรม  

(2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม 

ไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคดิสรา้งสรรค ์ 

และนวัตกรรม  

(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้น

ภาคบรกิารมากขึน้ รวมถึงโครงการที่เติมเต็มด้วยวิทยาการ 

ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิง

เป รีย บ เที ย บ  เช่น  ด้ าน เกษ ตร  เท ค โน โลยี ชี วภ าพ 

สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

5 5 100 

5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตรจ์ังหวัด 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลา

ของแผนพัฒนาจังหวัด   ที ่ได้ก าหนดขึน้ เพื่อขับเคลื่อนการ

พัฒนาท้องถิ่นเสมือนหนึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด 

ซึ่งไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหนึง่ออกจากกันได ้นอกจากนี้

โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือ

เดินทางไปด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่

เป็นปัจจุบัน 

5 5 100 
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 5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการ

เสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนภายใต้

หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการท่ีด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงท่ี

ประชาชนด าเนินการเองหรือรว่มด าเนินการ เป็นโครงการ

ต่อยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการ

เพื่อให้เกิดความยั่งยืน ซึ่งมลีักษณะท่ีจะให้ท้องถิ่นมคีวาม

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นท่ีพัฒนาแล้ว ด้วยการ

พัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจ

พอเพียงท้องถิ่น (ดา้นการเกษตรและแหลง่น้ า) (LSEP) 

5 5 100 

5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย 

(ผลผลิตของโครงการ)   

งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลักส าคัญ 

5 ประการในการจัดท าโครงการไดแ้ก่  

(1) ความประหยัด (Economy)  

(2) ความมปีระสิทธิภาพ (Efficiency)  

(3) ความมปีระสิทธิผล (Effectiveness)  

(4) ความยุติธรรม (Equity)  

(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

5 3 60 

5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลัก

วิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่ อการพัฒ นาต้องให้

สอดคล้องกับโครงการถูกต้องตามหลักวิชาการทาง

ช่าง หลักของราคากลาง ราคากลางท้องถิ่น มีความ

โปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง

ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ า

กว่ารอ้ยละห้าของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายใน

ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงินสะสม หรอืรายจ่ายพัฒนา

ท่ีปรากฏในรูปแบบอ่ืน ๆ 

5 4 80 
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 5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับ

วัตถุประสงคแ์ละผลที่คาดว่าจะได้รับ 

ม ีก า ร ก า ห น ด ด ัช น ีชี ้ว ัด ผ ล ง า น  (Key Performance 

Indicator : KPI) ท่ีสามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอก

ประสิทธิผล (effect iveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ

(efficiency) ได้ เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนด

รอ้ยละ การก าหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ท่ีเกิดท่ีส่ิง

ท่ีไดร้ับ  (การคาดการณ์   คาดว่าจะไดร้ับ) 

5 4 80 

5.12 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

ผลท่ีได้รับเป็นสิ่งท่ีเกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตาม

โครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

การได้ผลหรอืผลท่ีเกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือ

มากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควร

ค านึงถึง  

(1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง   ในการ

ด าเนินงานตามโครงการ  

(2) วัดและประเมนิผลระดับของความส าเร็จได้  

(3 ) ระบุสิ่ ง ท่ี ต้องการด า เนินงานอย่างชัด เจนและ

เฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏบัิติได ้ 

(4) เป็นเหตุเป็นผล  สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) 

สง่ผลต่อการบง่บอกเวลาได้ 

5 4 80 

รวม 65 55 84.61  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
-100- 

 

 
 

 

สรุป  ความเห็นและขอ้เสนอแนะในภาพรวมของโครงการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว 

                 (1)  ด้านโครงสร้างพื้นฐานองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  สามารถพัฒนาหรอืแก้ไข ปรับปรุงได้       

โดยการจัดหาเงินงบประมาณให้สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน และในส่วนของพื้นที่เขต

ติดต่อกับต าบลข้างเคียง หรือโครงการ/กิจกรรมที่เกินศักยภาพ จะน าแนวทางการจัดท าแผนและประสาน

แผนพัฒนา เพื่อด าเนินการของงบสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      (2) ด้านแหล่งน้ า  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ควรมีการพัฒนาด้านแหล่งน้ า เช่น           

การขุดลอกคลอง สระน้ า และ รางระบายน้ า ท าให้เกษตรกรสามารถเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรได้มากขึ้น             

มีน้ าส าหรับท าการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ท าให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ประชาชนได้รับประโยชน์จากการขุดลอก

คลองการสร้างท่อลอดเหลี่ยม  ท าให้มีน้ าใช้อุปโภค บริโภค และน้ าใช้เพื่อการเกษตรในฤดูแล้ง และสามารถ

บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนปัญหาน้ าท่วม หรอืในฤดูน้ าหลาก  

 

 

 

(3)ด้านส่งเสริมการท่องเที่ยว 
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          (3) การส่งเสริมการท่องเที่ยว ท าให้ประชาชนมีการฟื้นฟูวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม มีการ

พัฒนาสินค้าที่ระลึก ของฝาก ของดี ของเด่น จ าหน่ายให้แก่นักท่องเที่ยวและคนในชุมชน เพิ่มรายได้ให้กับ

ประชาชนในท้องถิ่นมากขึน้ 

          (4)  การส่งเสริมด้านสวัสดิการสังคม ให้แก่คนชรา ผู้ยากไร้ ผู้ป่วยเอดส์ ท าให้บุคคล

ดังกล่าวได้รับการดูแล มีคุณภาพชวีิตที่ดีขึ้น 

         (5) ด้านสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ปัญหาการ

จัดเก็บขยะ และที่ทิ้งขยะ  ถือเป็นปัญหาส าคัญ เนื่องจากพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวเป็น

แหล่งท่องเที่ยวชุมชน มีนักท่องเที่ยวไป - มา เป็นจ านวนมากปัญหาขยะจึงตามมา องค์การบริหารส่วน

ต าบลคูบัวจึงควรรณรงค์เรื่องขยะใหเ้ห็นผลใหม้ากขึ้นกว่าเดิม 

        (6)  การพัฒนาด้านส่งเสริมการศึกษา ในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว เด็กควร

ได้รับการศึกษาภาคบังคับทุกคน เด็กก่อนเกณฑ์  และเด็กนักเรียนทุกคนได้รับอาหารที่เพียงพอ          

มีสุขภาพ  และพัฒนาการทางการเรียนการสอนที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนในอนาคตสามารถเรียนรู้ได้เท่า

ทัน  และปรับตัวได้ภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของกระแสในโลกยุคโลกาภวิัฒน์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. การวิเคราะหเ์ชิงปริมาณ 
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3. การวเิคราะห์เชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ในรอบปงีบประมาณ พ.ศ. 2562  

(วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 – 30 กันยายน พ.ศ.2562) 

  3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม / สัมภาษณ์ 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
หมู่ที่/ชุมชน 

(ถ้ามหีลายต าบลระบุต าบลดว้ย) 

จ านวน

กลุ่ม

ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

1 เพศ    

 - ชาย ม.1-ม.15 50 50 

- หญิง ม.1-ม.15 50 50 

2 อายุ    

 - 15-25 ปี ม.1-ม.15 12 12 

- 26-30 ปี ม.1-ม.15 18 18 

- 31-40 ปี ม.1-ม.15 35 35 

- 41-50 ปี ม.1-ม.15 5 5 

- 51-60 ปี ม.1-ม.15 13 13 

- 61-70 ปี ม.1-ม.15 17 17 

- 71 ปีขึน้ไป ม.1-ม.15 - - 

3 ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ ในหมู่บ้ าน /

ชุมชน 

   

 - น้อยกวา่ 5 ปี ม.1-ม.15 7 7 

- 5-10 ปี ม.1-ม.15 45 45 

- 11-20 ปี ม.1-ม.15 40 40 

- 21-30 ปี ม.1-ม.15 5 5 

- มากกวา่ 30 ปี ม.1-ม.15 3 3 

 

 

/ ข้อมูลทั่วไป... 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
หมู่ที่/ชุมชน 

(ถ้ามหีลายต าบลระบุต าบลดว้ย) 

จ านวน

กลุ่ม

ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

4 ระดับการศึกษา    

 - ประถมศึกษาตอนต้น (หรืออ่านออก

เขียนได้) 
ม.1-ม.15 30 30 

- ประถมศึกษาตอนปลาย ม.1-ม.15 25 25 

- มัธยมศึกษาตอนต้น ม.1-ม.15 18 18 

- ประกาศนียบัตรวชิาชีพ (ปวช.) ม.1-ม.15 7 7 

- ประกาศนียบัตรวชิาชีพช้ันสูง (ปวส.) ม.1-ม.15 2 2 

- ปรญิญาตร ี ม.1-ม.15 8 8 

 - ปรญิญาโท - -  

 - ปรญิญาเอก - - - 

 - อื่น ๆ - 10 10 

5 ต าแหน่งหรือสถานภาพในหมู่บ้าน/

ชุมชน 

   

 - ประชาชน ม.1-ม.15 15 15 

- สมาชิกสภาท้องถิ่น ม.1-ม.15 8 8 

- ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 

สารวัตรก านัน แพทย์ประจ าต าบล 
ม.1-ม.15 4 4 

- ประธานชุมชน กรรมการชุมชน ม.1-ม.15 4 4 

- ราชการ รัฐวิสาหกจิ องคก์ารมหาชน ม.1-ม.15 15 15 

 

 

 

/ ข้อมูลทั่วไป... 
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ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
หมู่ที่/ชุมชน 

(ถ้ามหีลายต าบลระบุต าบลดว้ย) 

จ านวน

กลุ่ม

ตัวอย่าง 

(คน) 

ร้อยละ 

 - อ าสาสมั ครสาธารณ สุ ขป ระจ า

หมู่บา้น(อสม.)  
ม.1-ม.15 30 30 

- สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน           

(อปพร.)  
- - - 

- กรรมการกองทุนหมู่บา้น/ชุมชนเมือง ม.1-ม.4 14 14 

- กลุ่มอาชีพ/ตัวแทนกลุ่มอาชีพ/ตัวแทน

อาชีพ 
ม.1-ม.15 4 4 

- ผู้ทรงคุณวุฒิ/ปราชญ์  ม.1-ม.15 4 4 

- กลุ่มหรืออาสาสมัคร เช่น  อาสา

พั ฒ น า ชุ ม ช น  อ า ส า ส มั ค ร

ประชาสงเคราะห์ เยาวชน หมอดิน กลุ่ม

พลังทางสังคมอื่นๆ  

ม.15 1 1 

- ชมรมผู้สูงอายุ ตัวแทนผู้สูงอายุ ม.1-ม.15 5 5 

- กลุ่มหรือองค์กรหรือสมาคมหรือ

ชมรมหรอืตัวแทนทางธุรกิจ/การคา้/การ

ลงทุนอุตสาหกรรม/การทอ่งเที่ยว  

- - - 

- สื่อมวลชน - - - 

- ป ร ะ ธ า น ห อ ก า ร ค้ า จั ง ห วั ด 

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด 
- - - 

- องคก์ร/หน่วยงานอื่น ๆ - - - 

 รวม 100 100 

 

 

3.2 ความพึงพอใจ 
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   3.2 ความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว          

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

ยุทธศาสตรท์ี่  ๑  การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณปูโภค  และสาธารณูปการ 

 ได้แก ่ ถนน  ไฟฟา้  น้ าประปา  รางระบายน้ า  ฯลฯ  

              ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ท่ีสุด 

1) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 35.55% 64.00% 0.45% 0% 0% 

2) มกีารประชาสัมพันธ์ให้ประชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 33.33% 44.45% 22.23% 0% 0% 

3) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/

กิจกรรม 

27.77% 44.46% 27.77% 0% 0% 

4) มกีารรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมให้

ประชาชนทราบ 

31.11% 55.55% 13.33% 0% 0% 

5) มคีวามโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 27.78% 46.67% 23.22% 2.33% 0% 

6) การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 26.67% 53.34% 20.00% 0% 0% 

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 

33.33% 51.11% 15.56% 0% 0% 

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 55.55% 44.46% 0% 0% 0% 

9) ประโยชนท่ี์ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 56.67% 41.10% 2.23% 0% 0% 

                                  ภาพรวม 54.77% 30.96% 14.27% 0% 0% 

  

พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวในภาพรวม ซึ ่งได ้จากการใช้

แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน  100  ชุด  ร้อยละของประชาชนที่พอใจมากที่สุด 

ร้อยละ  54.77   พอใจมาก  ร้อยละ 30.96  พอใจปานกลาง ร้อยละ 14.27   พอใจนอ้ย ร้อยละ 0 และไมพ่อใจร้อยละ 0   

แสดงว่าประชาชนพอใจใน ระดับมากท่ีสุด  ในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2   
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม   

ได้แก่  การจ่ายเงินเบ้ียยังชีพผู้สงูอายุ  เบ้ียความพิการ เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การสาธารณสุข  

           การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  การสง่เสริมการเกษตร  ฯลฯ  

                ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ท่ีสุด 

1) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 32.55% 65.00% 2.45% 0% 0% 

2) มกีารประชาสัมพันธ์ให้ประชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 32.33% 46.44% 21.23% 0% 0% 

3) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/

กิจกรรม 

29.27% 52.96% 17.77% 0% 0% 

4) มกีารรายงานผลการด าเนนิงานของโครงการ/กจิกรรมให้

ประชาชนทราบ 

34.11% 53.56% 12.33% 0% 0% 

5) มคีวามโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 27.78% 48.67% 21.22% 2.33% 0% 

6) การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 29.67% 50.33% 20.00% 0% 0% 

7) ผลการด าเนนิโครงการ/กิจกรรมน าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาของ

ประชาชนในท้องถิ่น 

32.33% 52.11% 15.56% 0% 0% 

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 55.55% 44.46% 0% 0% 0% 

9) ประโยชนท่ี์ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 57.67% 40.11% 2.22% 0% 0% 

                                 ภาพรวม 49.77% 39.57% 12.66% 0% 0% 

 

พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวในภาพรวม ซึ ่งได้จากการใช้

แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จ านวน  100  ชุด  ร้อยละของประชาชนท่ีพอใจมากท่ีสุด 

ร้อยละ  49.77   พอใจมาก  ร้อยละ 39.57   พอใจปานกลาง ร้อยละ  12.66   พอใจนอ้ย ร้อยละ 0 และ 

ไมพ่อใจร้อยละ 0  แสดงว่าประชาชนพอใจใน ระดับมากท่ีสุด  ในการท างานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3   
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา   

ได้แก ่ การส่งเสรมิการศึกษา  ศนูย์พัฒนาเด็กเล็ก  การกีฬา  การสืบสานวัฒนธรรมไท-ยวน ประเพณ ีและการจัด

กจิกรรมวันส าคัญ ที่ทางราชการก าหนด  ฯลฯ  

             ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ท่ีสุด 

1) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 27.77% 55.56% 16.67% 0% 0% 

2) มกีารประชาสัมพันธ์ให้ประชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 31.11% 48.89% 17.78% 0% 0% 

3) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 35.56% 54.44% 10.00% 0% 0% 

4) มกีารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 22.22% 57.78% 20.00% 0% 0% 

5) มคีวามโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 28.89% 50.14% 19.22% 1.75% 0% 

6) การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 22.22% 55.34% 22.44% 0% 0% 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 31.11% 53.33% 15.56% 0% 0% 

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 60.22% 37.46% 2.22% 0% 0% 

9) ประโยชนท่ี์ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 27.78% 62.94% 9.28% 0% 0% 

                                 ภาพรวม 27.55% 58.18% 14.27% 0% 0% 

 

พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้

แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง  จ านวน  100  ชุด  ร้อยละของประชาชนที่พอใจ

มากที ่ส ุด ร้อยละ  27.55   พอใจมาก  ร้อยละ 58.18   พอใจปานกลาง ร้อยละ  14.27   พอใจน้อย         

ร้อยละ 0  และไม่พอใจร้อยละ 0 แสดงว่าประชาชนพอใจใน ระดับมาก  ในการท างานขององค์การบริหาร  

ส่วนต าบลคูบัว  

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
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ยุทธศาสตร์ที่  4  ด้านพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

             ได้แก่  การจัดการขยะมูลฝอย การปรับปรุงภูมิทัศน ์ การก าจัดวัชพืชผักตบชวา  การขุดลอก

คลองไส้ไก่  ฯลฯ  

              ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ท่ีสุด 

1) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 34.55% 65.00% 0.45% 0% 0% 

2) มกีารประชาสัมพันธ์ให้ประชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 34.33% 43.45% 22.22% 0% 0% 

3) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 29.77% 42.46% 27.77% 0% 0% 

4) มกีารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 30.11% 56.55% 13.33% 0% 0% 

5) มคีวามโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 25.78% 50.22% 21.11% 3.33% 0% 

6) การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 26.67% 53.34% 20.00% 0% 0% 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 32.33% 52.11% 15.56% 0% 0% 

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 52.55% 47.46% 0% 0% 0% 

9) ประโยชนท่ี์ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 52.67% 44.10% 3.23% 0% 0% 

                                 ภาพรวม 51.77% 35.96% 12.27% 0% 0% 

 

พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้

แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง  จ านวน 100  ชุด  ร้อยละของประชาชนที่พอใจ

มากที่สุด ร้อยละ  51.77 พอใจมาก  รอ้ยละ 35.96   พอใจปานกลาง รอ้ยละ  12.27   พอใจน้อย   รอ้ยละ 0 

และไม่พอใจ  ร้อยละ 0  แสดงว่าประชาชนพอใจใน ระดับมากที่สุด  ในการท างานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลคูบัว  

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่  5 
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ยุทธศาสตร์ท่ี  5  ด้านพัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กร    

            ได้แก ่  การจัดหาเครื่องมือเครื่องใชใ้ห้เพียงพอแกก่ารปฏิบัติงานของเจา้หนา้ที่ อบต.  การพัฒนา

คุณภาพและประสิทธิภาพ  การให้บริการตามอ านาจหน้าทีข่อง  อบต.  ฯลฯ  

              ประเด็น 

ระดับความพึงพอใจ 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อย

ท่ีสุด 

1) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 35.55% 61.00% 3.45% 0% 0% 

2) มกีารประชาสัมพันธ์ให้ประชนรับรู้ขอ้มูลของโครงการ/กิจกรรม 31.33% 46.45% 22.23% 0% 0% 

3) มกีารเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 22.78% 44.46% 32.76% 0% 0% 

4) มกีารรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 32.12% 56.55% 11.33% 0% 0% 

5) มคีวามโปร่งใสในการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 27.78% 47.89% 23.22% 1.11% 0% 

6) การด าเนนิงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 26.67% 55.13% 18.20% 0% 0% 

7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 33.33% 51.11% 15.56% 0% 0% 

8) การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความตอ้งการของประชาชน 42.55% 57.45% 0% 0% 0% 

9) ประโยชนท่ี์ประชาชนได้รับจากการด าเนนิโครงการ/กิจกรรม 55.67% 41.00% 3.33% 0% 0% 

                                 ภาพรวม 45.77% 40.90% 13.33% 0% 0% 

 

พบว่า ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัวในภาพรวม ซึ่งได้จากการใช้

แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง  จ านวน  100  ชุด  ร้อยละของประชาชนที่พอใจ

มากที่สุด ร้อยละ  45.77   พอใจมาก  รอ้ยละ  40.90  พอใจปานกลาง รอ้ยละ  13.33   พอใจน้อย รอ้ยละ 0  

และไม่พอใจร้อยละ 0 แสดงว่าประชาชนพอใจในระดับ  มากที่สุด  ในการท างานขององค์การบริหารส่วน

ต าบลคูบัว  

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 สรุปผล 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
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ส่วนที่ 4 สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 
 

1. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

        1.1 ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 

         ผูบ้ริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ได้ประกาศใช้แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562    จ านวน 3 ฉบับ (แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2562, แผนด าเนินงาน เพิ่มเติม 

ฉบับที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562, แผนด าเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2562)  โดยมี

โครงการที่บรรจุอยู่ ในแผนการด าเนินการทั้ งสิ้น  จ านวน    118   โครงการ   งบประมาณ               

. 49,366,235.99  บาท    สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้         

   

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามแผนการด าเนินงาน 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 42 18,924,656.89 

2. พัฒนาคุณภาพชวีิตและสังคม 24 19,911,240.00 

3. พัฒนาการศกึษา  ศาสนา วัฒนธรรม และกีฬา 23 4,919,040.00 

4.พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิและ

สิ่งแวดล้อม 

7 1,475,000.00 

5.พัฒนาการบริหารงานและการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

องค์กร 

13 2,734,800.00 

       บัญชีครุภัณฑ์ 9 1,401,499.10 

รวม 118 49,366,235.99 
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            1.2 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

        (1) การวัดผลในเชิงปริมาณ 

        ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ในการจัดท าแผนพัฒนานั้นจะต้องมีการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา  ขององค์การ

บริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่ง

ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา

ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้

ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง

ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี      

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรอืคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  

    ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่  มท 0810.3 / ว 2931 ลงวันที่                

15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น   

                    ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3 / ว 6732 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 

2562 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  โดยเครื่องมอืที่ใชใ้นการตดิตามและประเมินผลในเชงิปริมาณ มีดังนี้ 

  แบบที่ 1 การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตรข์ององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  แบบที่ 3 /1 แบบติดตามประเมินผลการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
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  แบบประเมินคุณภาพของแผนพัฒนา 

  (แจ้งตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0810.2/ ว 0703 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 

2558 เรื่อง แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนสามปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อ 7 การวัดคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่มท 

0810.2/ว 4830 ลง วันที่  22 พฤศจิกายน 2556 ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่

ประกาศใชแ้ผนพัฒนาท้องถิ่น) 

  การตดิตามและประเมินผลด้วยระบบ  e –plan (www.dla.go.th) 

     (2)  การวัดผลในเชิงคุณภาพ 

  การจัดผลเชิงคุณภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ใช้การส ารวจความพึงพอใจใน

การวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวมโดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท า

ให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ในภาพรวม 

  โดยเครื่องมอืที่ที่ใชใ้นการประเมินความพึงพอใจ มีดังนี้ 

  แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหาร 

                                    ส่วนต าบลคูบัว 

  แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 
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        1.3  ความส าเร็จการพัฒนาตามเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 

                 มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2562    จ านวน 3 ฉบับ (แผนการด าเนินงาน ประจ าปี พ.ศ.2562, แผนด าเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 

1 ประจ าปี พ.ศ.2562   แผนด าเนินงาน  เพิ่มเติม ฉบับที่ 2  ประจ าปี พ.ศ.2562)    โดยได้มีการก่อหนี้

ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม   103      โครงการ  จ านวนเงิน  39,086,635.10   บาท มีการเบิกจ่าย

งบประมาณจ านวน  90   โครงการ จ านวนเงิน    36,113,235.60   บาท  สามารถจ าแนก                

ตามยุทธศาสตร ์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

1. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 
42 13,279,592.84 28 10,936,592.44 

2. พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
24 18,524,424.94 21 18,243,184.94 

3. พัฒนาการศึกษา  ศาสนา 

วัฒนธรรม และกีฬา 

23 4,604,957.45 23 4,604,957.45 

4.พัฒนาการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอ้ม 

7 1,101,441.25 5 1,101,441.25 

5.พัฒนาการบริหารงานและการ

ปฏบัิตงิานของบุคลากรในองค์กร 
13 1,644,559.52 12 1,004,559.52 

       บัญชคีรุภัณฑ ์
9 932.899.10 8 222,500 

รวม 118 39,086,635.10 103 36,113,235.60 
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             1.4  ความส าเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถ่ิน 

  ความส าเร็จในโครงการพัฒนาท้องถิ่นว่าส าเร็จอย่างไร  แสดงให้เห็นผลทั้งรูปธรรม 

นามธรรม ตัวเลข สถิติ ฯลฯ เพื่ออธิบายที่ด าเนินการได้จริงและไม่สามารถด าเนินการได้มีองค์ประกอบ 

ความสัมพันธ์ของ Demand/Supply เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  จัดท าโครงการที่เกี่ยวกับ

เศรษฐกิจ การพัฒนารายได้ การสร้างรายได้ การใช้อุปสงค์ (Demand) อุปทาน (Supply) Over Supply 

มาเป็นประเด็นวิเคราะห์ เทียบเคียง เปรียบเทียบ จึงเป็นข้อส าคัญในการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นในสรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวมได้อย่างลงตัวในยุคปัจจุบัน 

  เป็นถึง Global การเป็น Global ในการพัฒนาท้องถิ่นก็คือโลกเป็น โลกาภิบาลเป็นสากล 

Global planning การวางแผนระดับสากล Globalization โลกาภิวัตน์ Localization ที่เกิดผลจริงในท้องถิ่น

น าไปสู่ Global เป็น Trend อันเป็นแนวโน้ม  แนวทางที่จะเกิดขึ้น  สมัยนิยมของคนไทย คนในท้องถิ่นจะเกิด

การพัฒนาหรอืการโน้มเอียงที่จะท า ปฏิบัติจนเป็นที่นยิม 

2. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 

           2.1 ผลสรุปภาพรวม 

จากข้อมูลสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแผนพัฒนาขององค์การ

บริหารส่วนต าบลคูบัว  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ทั้งด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  จึงได้ให้ข้อเสนอแนะ

ในการจัดท าแผนพัฒนา การบริหารโครงการและงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ดังนี้ 

(1) การพัฒนาท้องถิ่น เป็นการพัฒนาพืน้ที่และคน ให้มคีวามพรอ้มที่จะรองรับการ 

เปลี่ยนแปลงต่างๆ ในทิศทางที่ต้องการร่วมกัน ความส าเร็จทั้งปวงต้องอาศัยพัฒนาการมาเป็นล าดับ 

ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเกิดผลประโยชน์ร่วมกันของแต่ละฝ่าย แต่ละบุคคล จึงจ าเป็นต้องมี

การประสานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ประสานวธิีการหลายวิธีและหลายๆ ด้าน 

  (2) โครงการที่วางแผนจะด าเนินการแตไ่ม่ได้ด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ ให้ผูร้ับผิดชอบ

โครงการแสดงเหตุผลความจ าเป็นหรือปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถด าเนินการได้ เพื่อใช้เป็นข้อมูล

ประกอบในการวางแผนด าเนนิโครงการในครั้งต่อไป 

  (3) เพื่อให้มีความพร้อมส าหรับการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ ในปีถัดไป และเพื่อเป็น

การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่าย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ควรเร่งรัดให้หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องกับการจัดซือ้ จัดจา้ง ด าเนนิการตามแผนการด าเนนิงาน ของปีงบประมาณนั้นๆ  

        ส่วนโครงการที่              
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ส่วนโครงการที่จะด าเนินการในพื้นที่ ควรให้กองช่างที่เป็นเจ้าของโครงการ ด าเนินการประสานงานกับ

ประประชาชนในพื้นที่ และผู้น าชุมชนในพื้นที่ เพื่อให้เกิดความพร้อมในการด าเนินการจัดท าโครงการ  

ไม่ว่าจะเป็นด้าน เอกสิทธิ์ที่ดิน ต้นไม้ หรือสิ่งก่อสร้างในบริเวณใกล้เคียง ที่เป็นอุปสรรคในการ

ด าเนินการของโครงการต่างๆ เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ และการก่อสร้างได้เป็นไปตามเวลาที่สัญญา

จา้งก าหนด ไมท่ าให้งานก่อสร้างสะดุดล้าช้าจนไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันระยะเวลาตามก าหนด 

(4) ผู้บริหาร อาจจัดท าข้อตกลง (MOU) กับคณะกรรมการหมู่บ้าน องค์กรชุมชน

ในระดับหมู่บ้าน หน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ที่มีความพร้อมกับการให้บริการ และการบ ารุงรักษา  เช่น 

โรงเรียน วัด สถานที่ที่เป็นสาธารณะสมบัติของหมู่บ้าน ภายในต าบล เป็นต้น เนื่องจากว่า ภายหลัง

เสร็จสิ้นโครงการไปแล้วอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงสดภาพสิ่งก่อสร้าง ช ารุดขาดการบ ารุงดูแลรักษา 

ดังนั้น  เพื่อเป็นการสร้างระบบที่ดีในการดูแล โดยให้ชุมชน หมู่บ้าน วัด โรงเรียบ ในทุกพื้นที่ได้มีส่วน

ร่วม อาจจัดท าเป็นข้อตกลงกันขึ้นมาซึ่งจะสามารถช่วยเหลืองานตรวจจัดรักษาสิ่งซึ่งเป็นสาธารณะ

ประโยชน์อันต้ังอยู่ในหมู่บ้าน ต าบล และแก้ไขปัญหาเบือ้งตน้ต่อไปได้  

(5) สภาองค์การบริหารส่วนต าบล ควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณในแผนงาน          

ให้เพียงพอต่อการด าเนินการ ไม่ควรปรับลดงบประมาณที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประชาชน โดย

หลักการพิจารณาควรพิจารณาว่า ด้านไหนควรต้องท าก่อน ท าหลังตามสถานการณ์ และความจ าเป็น

เร่งดว่น  ผลลัพธ์จ าเป็นต้องสอดคล้องกับงบประมาณ และความเป็นไปได้ของโครงการนั้นดว้ย เพื่อเป็น

การแก้ไขปัญหา พร้อมทั้งตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด 

(6) ผูบ้ริหารควรเร่งรัดให้มกีารด าเนินโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานในช่วงตน้ 

ปีงบประมาณมากกว่าการท า โครงการกิจกรรม  เพราะอาจจะท าให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหาร

ส่วนต าบลจะไม่สามารถด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้

ประชาชนไม่พึงพอใจในการด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตาม

ความตอ้งการสูงสุดของประชาชน   

(7) ผูบ้ริหาร  ควรน าประเด็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น จัดท ายุทธศาสตร์ 

การส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เป็นการเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์การ

ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ของจังหวัดราชบุรี 

(8) ผูบ้ริหาร ควรก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการจัดการขยะในต าบล ให้เป็นวาระส าคัญ 

ของต าบล และก าหนดแนวทางในการปฏิบัติให้ชัดเจน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562
เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564)
และรายงานความเห็นซ่ึงได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอต่อสภาท้องถิ่น 
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประชาชนในท้องถิ่นต าบลคูบัว
ได้รับทราบตามล าดับ





(1) โครงการต่อเติมท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ท่ี 2 ต าบลคูบัว
(ล าห้วยบน บ้านทุ่งนา)
งบประมาณ  200,000  บาท 
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  200,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ เมษายน 2562 คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) ที่กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562







(2) โครงการเจาะวางท่อประปาลอดถนน 3339 หมู่ท่ี 2 ต าบลคูบัว
งบประมาณ  60,000  บาท 
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  60,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ เมษายน 2562 คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการตั้งจา่ยรายการใหม่) ที่กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 





(3) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 3 ต าบลคูบัว
สายเลียบคลองชลประทานจากบ้านอาจารย์พิทยา คงสุคนธ์ เชื่อมต่อต าบลบ้านไร่  
งบประมาณ 200,000  บาท                           (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม ปี 2561)
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 199,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มกราคม 2562 คงเหลือ  1,000  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการตั้งจา่ยรายการใหม่) ที่กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 





(4) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ท่ี 4 ต าบลคูบัว
เริ่มจากคลองน้ าท้ิงเลียบถนนสาย 3338 เข้ามาถึงศาลาเอนกประสงค์ในหมู่บ้าน
งบประมาณ 243,000  บาท                           (จุดแรกท่ีด าเนินการก่อสร้าง)
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 241,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กุมภาพันธ์ 2562 คงเหลือ  2,000  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการตั้งจา่ยรายการใหม่) ที่กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562





(5) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 6 ต าบลคูบัว
จากจุดสิ้นสุดเดิมถึงสามแยกบ้านนายสุกฤษ
งบประมาณ 36,000  บาท                   (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม)
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 36,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ พฤษภาคม 2562 คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน   
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล .............................................................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค .............................................................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการตั้งจา่ยรายการใหม่) ที่กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562





(6) โครงการปักเสาพาดสายพร้อมติดต้ังโถมไฟส่องสว่าง หมู่ท่ี 8 ต าบลคูบัว
ซอย 7 ต้นซอยไปท้ายซอย จ านวน 3 ต้น
งบประมาณ 17,000  บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 17,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มกราคม 2562 คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการตั้งจา่ยรายการใหม่) ที่กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562







(7) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ท่ี 11 ต าบลคูบัว
จากจุดสิ้นสุดเดิมไปทางสระน้ าวัดบ้านโพธิ์
งบประมาณ 256,000  บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 256,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กุมภาพันธ์ 2562 คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการตั้งจา่ยรายการใหม่) ที่กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562





(8) โครงการก่อสร้างปรับปรุงศูนย์ประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 ต าบลคูบัว
งบประมาณ 200,000  บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 200,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มกราคม 2562 คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการตั้งจา่ยรายการใหม่) ที่กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562





(9) โครงการปรับปรุงผิวจราจรปแูอสฟัลทติ์กคอนกรีต หมู่ที่ 14 ต าบลคูบัว
(จากบ้านนางจ าปา ทองยู่ ไปถึงบ้านนางสวาท องคเชษฐ)
งบประมาณ 396,000  บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 395,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม 2561 คงเหลือ  1,000  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน   
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล .............................................................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค .............................................................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (โครงการตั้งจา่ยรายการใหม่) ที่กันเงินไว้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562





(10) จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 1 เครื่อง (หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานปลัด อบต.คูบัว)
งบประมาณตั้งไว้จ่าย 100,000  บาท    
รายการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  91,900 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม 2561 คงเหลือ 8,100 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ..................... -..........................  

ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................

หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 





(11) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 เครื่อง (หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานปลัด อบต.คูบัว)
งบประมาณตั้งไว้จ่าย 17,000 บาท    
รายการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 16,800 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม 2561 คงเหลือ 200 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ..................... -..........................  

ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................

หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่) 





(12) ซ่อมบ ารุงปรับปรุงตู้ขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-7756 ราชบุรี 
รถบรรทุกขยะ คันสีฟ้า (หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานปลัด อบต.คูบัว)
งบประมาณต้ังไว้จ่าย 250,000 บาท    
รายการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นทีเ่รียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 222,239 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม 2561 คงเหลือ 27,731 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ..................... -..........................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่) 





(13) โครงการจัดหาวัสดุลูกรัง หินคลุก ซ่อมแซมถนนสาธารณะที่ช ารุด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
งบประมาณ 200,000  บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 161,700  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ  38,300  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 









(14) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 3 ต าบลคูบัว
สายเลียบคันคลองชลประทานจากบ้านอาจารย์พิทยา คงสุคนธ์ เชื่อมต่อต าบลบ้านไร่  
งบประมาณ 200,000 บาท                (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม)
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 167,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มีนาคม 2562 คงเหลือ  33,000  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน   
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล .............................................................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค .............................................................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(15) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ท่ี 4 ต าบลคูบัว
เริ่มจากคลองน้ าท้ิงเลียบถนนสาย 3338 เข้ามาถึงศาลาเอนกประสงค์ในหมู่บ้าน
งบประมาณ 240,000  บาท                           (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม)
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 240,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ สิงหาคม 2562 คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(16) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ท่ี 6 ต าบลคูบัว
บริเวณสายเลียบคลองชลประทาน จากศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 6 ไปทางศาลปู่หมื่น
งบประมาณ 210,000  บาท                          
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว .................-...............................
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
ยกเลิกโครงการ เหตุผล .........การขอยื่นแบบก่อสร้างในเขตชลประทานตามขั้นตอนรายการ
ประกอบแบบแปลนก่อสร้างทางถนน ไม่มีวิศวกรรับรองแบบก่อสร้าง จึงไม่สามารถด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไปได้
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



ความไม่พร้อมของสถานที่ก่อสร้าง ต้องได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานก่อน



(17) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล. ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 8 ต าบลคูบัว
บริเวณจากบ้านผู้พันสมวงษ์ พิบูลแถว ไปทางคลองราชินี
งบประมาณ 220,000  บาท                           (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม)
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 220,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม 2562 คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน   
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล .............................................................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค .............................................................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(18) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี 9 ต าบลคูบัว
บริเวณบ้านนางจ้ าสวัสดี ไปทางบ้านนางประภา ศรีนวล
งบประมาณ 225,000  บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 225,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม 2562 คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 







(19) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบัว
จากบ้านนายถวิล แสงใส ถึงบ้านนางสุชาลี สุขเกษม
งบประมาณ 96,600  บาท                           (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม)
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 93,600  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ พฤษภาคม 2562 คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน   
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล .............................................................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค .............................................................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(20) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบัว
บริเวณบ้านนางบังอร  ทับประเสริฐ
งบประมาณ 31,200  บาท          (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม)
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 22,272.05  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ พฤษภาคม 2562 คงเหลือ  8,927.95  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(21) โครงการก่อสร้างปักเสาไฟส่องสว่างถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 11 ต าบลคูบัว
จากริมคลองชลประทานข้างวงเวียนไปทางบ้านนางอุไร บัวไสว
งบประมาณ 220,000  บาท                          
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 220,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มกราคม 2562 คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(22) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 ต าบลคูบัว
จากอู่สองพี่น้องถึงบ้านนายเพลิน ศรีจันทร์เฟื้อ(ริมถนนสาย 3339 ไปลงคลองระบายน้ า ร.1ขวา คูบัว)
งบประมาณ 200,000  บาท                          
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว .................-...............................
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ..... เนื่องจากโครงการดังกลา่ว ที่ประชุมประชาคมหมู่บ้าน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562                         

โดยคณะกรรมการหมูบ่้าน และประชาชน หมู่ที่ 13 ขอยกเลิกโครงการ แจ้งมติที่ประชุม ขอยกเลิกเนื่องจากปัญหาน้ าท่วมไหลเข้าบ้าน
ในที่บ้านลุ่มต่ านั้น ในปัจจุบันบ้านที่ลุม่ต่ าได้จดัการกบัสถานการณ์ปัญหาปอ้งกันน้ าท่วมบ้านเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเส้นทางไหลของน้ าที่ข้าง
ถนนระบายการไหลค่อนข้างสะดวก และขอให้ผู้บริหารท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลคูบวัพิจารณาด าเนินการโครงการจดัซื้อครุภณัฑ์
กล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งหมู่ที ่13 จ านวน 3 จุด  ดังนี้ จุดที่ 1 บริเวณสะพาน บ้านนายส าลี -นางทองดี แดงพราน 
(บ้านเลขที่ 93)  จุดที่ 2 บริเวณหน้าร้านค้านางบุญสม  อ่อนแก้ว (บ้านเลขที่ 67/1) จุดที่ 3 บริเวณบ้านนายสุรเิยฟ โชคลาภ  
(บ้านเลขที่ 124)  ได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นเพื่อพิจารณาโอนงบประมาณโครงการ วางท่อ ค.ส.ล. ของหมู่ที่ 13 เพื่อไปตั้งจ่ายเป็น         

รายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด ติดตั้งตามจุดที่ประชาคมหมู่บ้านต้องการ...............
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



ยกเลกิโครงการ



(23) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าสาธารณะ ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 14 ต าบลคูบัว
จากบ้านนางเจียน วงกลม ถึงบริเวณหน้าโรงเรียนวัดหนามพุงดอ
งบประมาณ 90,000  บาท                          
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว .................-...............................
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล .....เนื่องจากความพร้อมของสถานที่ท าโครงการไม่สามารถน าเครื่องจักรเข้าไป

ด าเนินการได้ และเนวเขตที่ดินข้างเคียงที่ติดที่สาธารณะไม่อนุญาตยินยอมด้วย คณะกรรมการหมู่บ้าน จึงขอยุติโครงการ

.........................................................................................................................................................
ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................

หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



ยกเลกิโครงการ



(24) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. หมู่ท่ี 15 ต าบลคูบัว
บริเวณจุดเริ่มต้นบ้านนายสวิงไปทางบ้านนางกลม ฝอยทอง
งบประมาณ 220,000  บาท                          
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 220,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม 2562 คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(25) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีต หมู่ท่ี 2 ต าบลคูบัว
บริเวณบ้านทุ่งนาไปทางบ้านนายมนตรี (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม)
งบประมาณ 200,000  บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 186,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ เมษายน 2562 คงเหลือ 1,400  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน   
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล .............................................................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค .............................................................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(26) โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลทติ์กคอนกรีตภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 ต าบลคูบัว
บริเวณจุดสิ้นสุดเดิมไปทางประปา        (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม)
งบประมาณ 258,000  บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 246,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ เมษายน 2562 คงเหลือ 11,500  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(27) โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านฟากห้วย-บ้านท่าช้าง-บ้านโพธิ์ 
ไปทางต าบลอ่างทอง (หมู่ท่ี 9,10,11) ต าบลคูบัว
งบประมาณ 5,690,000  บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 3,600,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม 2562 คงเหลือ 2,090,000  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)





(28) โครงการซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียบคลองชลประทานไปทางต าบลบ้านไร่
หมู่ท่ี 1 บ้านตากแดด ต าบลคูบัว
งบประมาณ 5,388,000  บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 3,838,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม 2562 คงเหลือ 1,550,000  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)





(29) โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษา ฝาท่อระบายน้ า ฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ า
งบประมาณ 100,000  บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 82,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ 1,800  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)





(30) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า  หมู่ท่ี 1 ต าบลคูบัว
บริเวณจากจุดสิ้นสุดเดิมถึงบ้านร้อยตรีศุภชัย        (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม)
งบประมาณ 247,000  บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  245,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ 2,000  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)





(31) โครงการปรับปรุงผิวจราจรปแูอสฟัลทติ์กคอนกรีต หมู่ท่ี 2 ต าบลคูบัว
บริเวณบ้านทุ่งนาไปทางบ้านนายมนตรี         (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม)
งบประมาณ 246,000  บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  246,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ตุลาคม 2562 คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)





(32) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 3 ต าบลคูบัว
สายเลียบคันคลองชลประทานจากบ้านอาจารย์พิทยา คงสุคนธ์ เชื่อมต่อต าบลบ้านไร่  
งบประมาณ  259,000  บาท        (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม)
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  253,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ตุลาคม 2562 คงเหลือ 6,000  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)





(33) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ท่ี 4 ต าบลคูบัว
เริ่มจากคลองน้ าท้ิงเลียบถนนสาย 3338 เข้ามาถึงศาลาเอนกประสงค์ในหมู่บ้าน
งบประมาณ  267,000  บาท        (ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม)
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .....อยู่ระหว่างด าเนินการ........  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)



สถานท่ี/พื้นท่ีด าเนินการโครงการ ต่อจากจุดก่อสร้างเดิม



(34) โครงการขยายท่อเมนประปา หมู่ท่ี 5 ต าบลคูบัว
ต่อจากของเดิมโค้งข้างสะพานตรงข้ามร้านเจ๊อร เลียบถนนสาย 3339 เพื่อต่อกับท่อเดิมหลัง อบต.คูบัว
งบประมาณ  464,000  บาท   (ต่อจากจุดเดิม)
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .....อยู่ระหว่างด าเนินการ........  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)



ยงัอยู่ในระยะกระบวนการตรวจรับงานและการจ่ายเงนิยงัไม่แล้วเสร็จสมูบรณ์.........



(35) โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่ท่ี 6 ต าบลคูบัว
บริเวณสายเลียบคลองชลประทาน จากศาลาอเนกประสงค์ หมู่ท่ี 6 ไปทางศาลปู่หมื่น
งบประมาณ 261,000  บาท           (ต้ังไว้เพื่อจะก่อสร้างต่อจากจุดเดิม)
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว .................-...............................
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
ยกเลิกโครงการ เหตุผล .........การขอยื่นแบบก่อสร้างในเขตชลประทานตามขั้นตอนรายการ
ประกอบแบบแปลนก่อสร้างทางถนน ไม่มีวิศวกรรับรองแบบก่อสร้าง จึงไม่สามารถด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไปได้
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)



ความไม่พร้อมของสถานที่ก่อสร้าง ต้องได้รับอนุญาตจากกรมชลประทานก่อน



(36) โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักน้ า หมู่ท่ี 8 ต าบลคูบัว
จากบ้านนายละมุด สะอาดแก้ว ผ่านหลังบ้านนายทองหล่อ ชมโลก ลงคลองชลประทาน
งบประมาณ  128,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  128,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)





(37) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ท่ี 9 ต าบลคูบัว
จากบ้านนายสายันต์ ไปทางบ้านร้อยตรีชุมพล
งบประมาณ  295,000  บาท            
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .....อยู่ระหว่างด าเนินการ........  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)



สถานที/่พืน้ที่ ทีจ่ะด าเนินการก่อสร้าง



(38) โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ท่ี 10 ต าบลคูบัว
จากบ้านนายบุญช่วย ทับทิม ไปสุดท่ีบ้านนายช านาญ มณีโชติ 
งบประมาณ 128,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  128,000 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ตุลาคม 2562 คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)





(39) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักน้ า หมู่ท่ี 11 ต าบลคูบัว
จากบ้านนายชล ชาติไทย ไปถึงบ้าน นางสาวธัญพัฒน์ ชาติไทย  
งบประมาณ  137,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  137,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ตุลาคม 2562 คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)





(40) โครงการปักเสาพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 11 ต าบลคูบัว
ริมถนนเลียบคลองชลประทาน หมู่ท่ี 11 ไปทางต าบลอ่างทอง
งบประมาณ  50,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  50,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ตุลาคม 2562 คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)





(41) โครงการปักเสาพาดสายไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 11 ต าบลคูบัว
ริมถนนเลียบคลองชนประทาน  จากจุดสิ้นสุดเดิม ถึงบ้านนางอุไร บัวไสว   (ต่อจากจุดเดิม)
งบประมาณ  72,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  72,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)





(42) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า หมู่ท่ี 12 ต าบลคูบัว
จากบ้านนางอนงค์  เพ็งระแก้ว ไปทางบ้านายมาโนช คชสถิตย์
งบประมาณ  134,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  134,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ตุลาคม 2562 คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)





(43) โครงการวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ า หมู่ท่ี 14 ต าบลคูบัว
จากบ้านนางสาวอรุณี หีบทอง ไปทางบ้านนายสวงศ์ ศิลภมร
งบประมาณ  299,000  บาท            
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .....อยู่ระหว่างเตรียมการ........

เนื่องจากสถานที/่พื้นท่ีด าเนินโครงการยังไม่พร้อม ชาวนายังต้องการน้ าท านาตลอด
เมื่อท านาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จจึงจะด าเนินการได้.................................... 

 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)



สถานที/่พืน้ที่ ด าเนินการโครงการ



(44) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตแสริมเหล็ก  หมู่ท่ี 15 ต าบลคูบัว
จากบ้านผู้ช่วยกัณตภณ  ค าก้อนแก้ว ไปทางบ้านนางนิตยา  คอนเมฆ
งบประมาณ  78,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  78,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ สิงหาคม 2562 คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)





(45) โครงการวางท่อเมนประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 15 ต าบลคูบัว
จากบ้านนายสุเทพ  ตันติก าธน ไปทางบ้านนางบาง ตันติก าธน 
งบประมาณ  38,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  38,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ตุลาคม 2562 คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)





(46) โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพักน้ าภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 1
ทางแยกบ้านป้าเงิน วงพรม ผ่านบ้านนายอรุณ ไข่มุกข์ ไปสิ้นสุดบ้านนางมณี  วงษ์วิจิตต์ เชื่อมต่อ 
ท่อระบายน้ าเดิมในซอยและก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
งบประมาณ  308,000  บาท          (กันเงิน)  
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .....อยู่ระหว่างด าเนินการ........  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)



สถานที/่พืน้ที่ ทีจ่ะด าเนินการก่อสร้าง



(47) โครงการก่อสร้างก าแพงกันดินริมคลองชลประทานสาธารณะบริเวณหัวนา นางวรรณา ก าลังหาญ 
หมู่ท่ี 2
งบประมาณ 245,000 บาท        (กันเงิน)     
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .....อยู่ระหว่างด าเนินการ........  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)



สถานที/่พืน้ที่ ทีจ่ะด าเนินการก่อสร้าง



(48) โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคอนกรีตพร้อมท่อภายในหมู่บ้าน  หมู่ท่ี 9
บริเวณบ้านนางจ้ า สวัสดี ไปทางบ้านคุณประภา ศรีนวล   (ต่อจากจุดเดิม)
งบประมาณ 345,000 บาท        (กันเงิน)     
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .....อยู่ระหว่างด าเนินการ........  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)



สถานที/่พืน้ที่ ทีจ่ะด าเนินการก่อสร้าง



(49) โครงการก่อสร้างวางท่อ คสล. พร้อมบ่อพักน้ า  หมู่ท่ี 14
จากบ้านนางสาวอรุณี หีบทอง ไปทางบ้านนายสวงศ์ ศิลภมร  (ต่อจากจุดเดิม)
งบประมาณ 300,000 บาท    (กันเงิน)     
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ..... อยู่ระหว่างเตรียมการ........

เนื่องจากสถานที/่พื้นท่ีด าเนินโครงการยังไม่พร้อม ชาวนายังต้องการน้ าท านาตลอด
เมื่อท านาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จจึงจะด าเนินการได้......................................  

 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)



สถานที/่พืน้ที่ ทีจ่ะด าเนินการก่อสร้าง



(50) โครงการขยายเขตท่อเมนประปา ต่อจาก หมู่ท่ี 4 ไป หมู่ที่ 5 เชื่อมต่อ หมู่ท่ี 6
(ต่อจากจุดเดิม)
งบประมาณ  233,000 บาท        (กันเงินรายจ่ายกรณีไม่ก่อหน้ีผูกพัน)     
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .....อยู่ระหว่างด าเนินการ........  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  (งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 



สถานที/่พืน้ที่ ทีจ่ะด าเนินการก่อสร้าง



(51) โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ หมู่ท่ี 9 ต าบลคูบัว
ถนนสาย รบ 4124 บริเวณสะพาน หมู่ท่ี 9 ไปทางรางรถไฟ หมู่ท่ี 2
งบประมาณ  95,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  95,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ตุลาคม 2562 คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการตั้งจา่ยรายการใหม่)





(52) อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโครงการขยายเขตไฟฟ้า/ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
หมู่ท่ี 14 ต าบลคูบัว บริเวณจากบ้านนายสมาน ค ากองแก้ว และหลังบ้าน ส.อบต.สุทิน เทียนวงศ์ 
งบประมาณ  59,856.89  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 59,856.89  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ สิงหาคม 2562 คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการตั้งจา่ยรายการใหม่)





(53) โครงการติดต้ังเครื่องรับสัญญาณเสียงไร้สายอัตโนมัติ (ลูกย่อย) ภายในต าบลคูบัว
งานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดต้ังเครื่องรับกระจายเสียงงไร้สายภายในหมู่ท่ี 5,6,7,8,14,15 รวม 6 ชุด
งบประมาณ  350,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 340,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ 1,000  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์เกี่ยวข้องกับการจัดบริการสาธารณะ ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รายการตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่)





(54) โครงการซ่อมแซมบ ารุงรักษาระบบประปา
ซ่อมแซมมอเตอร์ ป๊ัมน้ าและระบบไฟฟ้าการผลิตน้ าประปาหมู่บ้าน หมู่ท่ี 12 ต าบลคูบัว
งบประมาณ 200,000  บาท                           
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 195,663.50 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ 4,336.50  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 







(55) โครงการส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสในชุมชน
งบประมาณ  30,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 24,900 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม 2562 คงเหลือ 5,100  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(56) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในต าบลคูบัว
(หลังละไม่เกิน 30,000 บาท/หลัง)
เป้าหมายผู้ท่ีได้รับการช่วยเหลือ : นางสาววิภารัตน์  กลิ่นสมบัติ  บ้านเลขท่ี 9 หมู่ที่ 9 ต าบลคูบัว
งบประมาณ  90,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 17,754.74 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ 72,245.26  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(57) โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุต าบลคูบัว
งบประมาณ  150,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 142,817 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม 2562 คงเหลือ 7,183 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(58) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของศูนย์พัฒนาครอบครัว (ศพด.) ต าบลคูบัว
งบประมาณ  40,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 40,000 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มิถุนายน 2562 คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(59) โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน 
งบประมาณ  30,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 29,000 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม 2562 คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(60) โครงการพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานกลุ่มสตรีและแม่บ้านต าบลคูบัว
งบประมาณ  300,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 284,955 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ เมษายน 2562 คงเหลือ 15,045  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(61) โครงการส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชน/หมู่บ้านใช้ระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
งบประมาณ  30,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 28,932 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ สิงหาคม 2562 คงเหลือ 1,068  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(62) โครงการอบรมให้ความรู้ประชาชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
งบประมาณ  30,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 28,620 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มีนาคม 2562 คงเหลือ 1,380  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(63) โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลส าคัญในเขตต าบลคูบัว
งบประมาณ  50,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 26,920 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ เมษายน 2562 คงเหลือ 23,080  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 







(64) โครงการอบรมให้ความรู้ในการป้องกันชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน
งบประมาณ  30,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 8,332 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม 2562 คงเหลือ 21,668  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(65) โครงการบ ารุงรักษา/ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของ งานป้องกันฯ
งบประมาณ  30,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 23,730 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ 6,270  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



(66) โครงการอบรมส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 
งบประมาณ  30,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  23,175  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ สิงหาคม 2562 คงเหลือ 6,825  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(67) อุดหนุนส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองราชบุรีตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวเพื่อคุณภาพ
เพื่อการบริโภค
งบประมาณ  30,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว .................-...............................
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล .........เนื่องจากส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองราชบุรีไม่มีส่วนงานท่ีออก    

ใบส าคัญรับเงินอุดหนุน หัวหน้าหน่วยงานส านักงานเกษตรจึงไม่ขอรับเงินอุดหนุนไปด าเนินการ
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณจ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



(68) โครงการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรประเภทข้าว 
งบประมาณ  30,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  21,252  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎคม 2562 คงเหลือ 8,748  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณตั้งจ่ายรายการใหม่) 





(69) โครงการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนท่ีเกิดจากภัยพิบัติและสาธารณภัย 
งบประมาณ  300,000  บาท          (งบกลาง)
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  114,464  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ 185,536  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



ไดแ้ก่ จา้งขดุลอกทางระบายน ้า 
เปิดทางน ้าใหไ้หลสะดวกแกปั้ญหาน ้าท่วม กรณีเร่งด่วน



(70) โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ
งบประมาณ  14,000,000  บาท          (งบกลาง)
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  13,561,800  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ 438,200  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(71) โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ
งบประมาณ  3,300,000  บาท          (งบกลาง)
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  3,065,600  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ 234,4000  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(72) โครงการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพ ผู้ป่วยโรคเอดส์
งบประมาณ  90,000  บาท          (งบกลาง)
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  84,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ 6,000  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(73) โครงการสมทบกองบุญสวัสดิการชุมชนต าบลคูบัว (ประจ าปี 2562)
งบประมาณ  100,000  บาท          (งบกลาง)
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ...ไม่ได้เบิกจ่าย.......  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



(74) โครงการสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพต าบลคูบัว  (สปสช. ประจ าปี 2562)
งบประมาณ  250,000  บาท          (งบกลาง)
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  250,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ 0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



(75) โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และโรคระบาดต่างๆในสัตว์เลี้ยง (สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย)
งบประมาณ  60,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  54,007.20 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ 5,992.80  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(76) โครงการเงินอุดหนุนส าหรับการด าเนินงานโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
งบประมาณ  151,240  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว .................-...............................
 สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ..........ไม่ได้ด าเนินการ.............

เนื่องจากหมู่บ้านไม่มีเป้าหมายขอรับเงินอุดหนุนไปด าเนินการ...................................................  
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ....................................... -...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -..................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



(77) โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการด าเนินงานด้านสาธารณสุขต าบลคูบัว
งบประมาณ  200,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  180,070 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มิถุนายน 2562 คงเหลือ 19,930  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
.............
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



(78) โครงการส่งเสริมระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ของ อบต.คูบัว
งบประมาณ  380,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  232,856 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ 147,144  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 







(79) โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ได้แก่ ค่าอาหารกลางวัน สื่อการเรียนการสอน 
ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.คูบัว
งบประมาณ  950,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  907,080  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ 42,920  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(80) โครงการส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียนส าหรับเด็กก่อนวัยเรียน
งบประมาณ  50,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  28,415  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มีนาคม 2562 คงเหลือ  21,585  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(81) โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.คูบัว
งบประมาณ  15,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  12,682 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มีนาคม 2562 คงเหลือ  2,318  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(82) โครงการจัดหาอาหารเสริม (นม) ส าหรับเด็กก่อนวัยเรียนท่ีอยู่ในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 
ของ อบต.คูบัว
งบประมาณ  1,021,340  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  954,0433.50 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ  66,906.50  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(83) โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีท่ี 6
โรงเรียนประถมสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นท่ีต าบลคูบัว
งบประมาณ  1,652,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  1,600,000 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ  52,000 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(84) โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตต าบลคูบัว
งบประมาณ 80,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  80,000 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(85) โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตต าบลคูบัว
งบประมาณ 80,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  80,000 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กุมภาพันธ์ 2562 คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(86) โครงการส่งเสริมทักษะอาชีพให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนแคทรายวิทยา
งบประมาณ 20,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  20,000 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(87) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะด้านภาษาต่างประเทศให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน
งบประมาณ 120,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  50,760  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ  69,240  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(88) โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
งบประมาณ 50,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  23,559  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ สิงหาคม 2562 คงเหลือ  26,441  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(89) โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
โรงเรียนแคทรายวิทยา ในสังกัด อบต.คูบัว
งบประมาณ 30,700  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  30,700 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กุมภาพันธ์ 2562 คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 

งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น





(90) โครงการวันเด็กแห่งชาติ
งบประมาณ 100,000 บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  82,555  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มกราคม 2562 คงเหลือ  82,555 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(91) โครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนในเขตพื้นท่ีต าบลคูบัว “คูบัวเกมส์ ให้ห่างไกลยาเสพติด”
งบประมาณ 100,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  95,892  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม 2561 คงเหลือ  4,108 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(92) โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนต้านภัยยาเสพติด
งบประมาณ 120,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  112,070  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มีนาคม 2562 คงเหลือ  7,930 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(93) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของท้องถิ่น
งบประมาณ 120,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  99,551  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ เมษายน 2562 คงเหลือ  20,449  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(94) โครงการแห่เทียนพรรษา ต าบลคูบัว
งบประมาณ 15,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  10,639  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม 2562 คงเหลือ  4,361 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(95) โครงการจัดการประกวดทอผ้าพื้นเมือง (ผ้าซิ่นตีนจก) ไท-ยวน คูบัว
งบประมาณ 50,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  24,905  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม 2562 คงเหลือ  25,095  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(96) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
งบประมาณ 80,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  78,636.95  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม 2562 คงเหลือ  1,363.05 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(97) โครงการสนับสนุนการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณี ไท-ยวน
งบประมาณ 150,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  114,801  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มกราคม 2562 คงเหลือ  35,199  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(98) โครงการค่ายพุทธบุตร
งบประมาณ 60,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  49,350  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มิถุนายน 2562 คงเหลือ  10,650  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(99) โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและยาวชนในต าบลคูบัว
งบประมาณ 50,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  48,952  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มิถุนายน 2562 คงเหลือ  1,048 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(100) โครงการอบรมให้ความรู้แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชน
งบประมาณ 30,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  25,056  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กรกฎาคม 2562 คงเหลือ  4,944 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(101) โครงการสนับสนุนอ าเภอเมืองราชบุรี “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง”
งบประมาณ 15,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  15,000  บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ มีนาคม 2562 คงเหลือ  0  บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 







(102) โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยลดปริมาณขยะล้นถังขยะ
งบประมาณ 30,000 บาท 
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว .................-...............................
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ................ไม่ได้ด าเนินการ........
ในการจัดซื้อถังขยะเพิ่มเนื่องจากนโยบายด้านการบริหารจัดการขยะจากผู้บริหารท้องถิ่นต้องการ
ขับเคลื่อนแนวทางลดปริมาณขยะจากต้นทาง ด้วยหลัก 3R ลดการใช,้ ใช้ซ้ า, แปรรูปน ากลับมาใช้ใหม่ 
ให้ประชาชนต้องร่วมกันลดขยะให้เหลือน้อยลง และลดถังขยะให้มีจ านวนน้อยลง........................... 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-................................................................. 
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



(103) โครงการจ้างเหมาบริการก าจัดขยะมูลฝอย
งบประมาณต้ังไว้ 900,000 บาท โอนงบประมาณเพิ่ม 145,000 บาท รวมงบประมาณ 1,045,000  บาท  
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 1,034,641.25 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ 10,358.75 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(104) โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก
งบประมาณ 0  บาท    (ไม่ใช้งบประมาณ)
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ สิงหาคม 2562 คงเหลือ 0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562





(105) โครงการอนุรักษ์พันธุ์ปลาน้ าจืดตามแหล่งน้ าสาธารณะต าบลคูบัว
งบประมาณ 0  บาท    (ไม่ใช้งบประมาณ)
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ............ไม่ได้ด าเนินการ............  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



(106) โครงการจิตอาสาพัฒนาสาธารณะ  (ก าหนดให้มีกิจกรรมทุกวันวันพุธสัปดาห์แรกของทุกเดือน
และในวันส าคัญ)
งบประมาณ 0  บาท    (ไม่ใช้งบประมาณ)
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ 0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562







(107) โครงการก าจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสาธารณะภายในต าบลคูบัว
งบประมาณ 250,000  บาท    
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 26,800 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ 223,200 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(108) โครงการขุดลอกคลองซอย (คลองไส้ไก่) 
งบประมาณ 150,000  บาท    
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 40,000 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ 110,000 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 







(109) โครงการต่อเติมอาคารห้องเก็บเอกสาร กองช่าง อบต.คูบัว
งบประมาณ 150,000  บาท    
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ........อยู่ระหว่างด าเนินการ.........  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการตั้งจา่ยรายการใหม่) 





(110) โครงการ 5 ส. ภายในองค์กร
งบประมาณ 0  บาท    (ไม่ใช้งบประมาณ)
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562





(111) โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานพิธี และงานรัฐพิธี
งบประมาณ 200,000  บาท    
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 47,682 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ 152,318 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



(112) โครงการเลือกต้ัง หรือเลือกต้ังซ่อม ผู้บริหารท้องถิ่น หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น
งบประมาณ 350,000  บาท    
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว .................-...............................
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ................ไม่ได้ด าเนินการ........
เนื่องจากรัฐบาลยังไม่มีประกาศก าหนดการเลือกต้ังท้องถิ่น....................................... 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-................................................................. 
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



(113) โครงการบ ารุงรักษา/ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินต่างๆ ของ อบต.คูบัว
ส านักงานปลัดฯ งบประมาณ 180,000  บาท    
กองคลัง งบประมาณ 33,700  บาท    (80,000 - โอนลด 46,300)
กองการศึกษา งบประมาณ 70,000  บาท    
กองช่าง งบประมาณ 200,000  บาท 

งบประมาณรวม 483,700  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 351,094.35 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ 132,605.65 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



(114) โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน การประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง)
งบประมาณ  20,000  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 200,000 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ 0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



(115) โครงการบริหารงานส านักงาน
ส านักงานปลัดฯ งบประมาณ 442,000  บาท   (432,000 + โอนเพิ่ม 10,000)
กองคลัง งบประมาณ 115,600  บาท    (240,000 - โอนลด 124,400)
กองการศึกษา งบประมาณ 228,500  บาท    (260,000 - โอนลด 31,500)
กองช่าง งบประมาณ 130,000  บาท 

งบประมาณรวม  916,100  บาท
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 499,108.17 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ 416,991.83 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .................-...............................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 



(116) โครงการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในการด าเนินงานและการให้บริการ ของ อบต.คูบัว
งบประมาณ 20,000  บาท    
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว    เบิกจ่ายจริง   16,000 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กันยายน 2562 คงเหลือ 4,000 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ..................... -..........................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(117) โครงการอบรมส่งเสริมความรู้แก่พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในงาน
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องงานในหน้าท่ี
งบประมาณ 30,000  บาท    
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง   12,400 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กุมภาพันธ์ 2562 คงเหลือ 17,600 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ..................... -..........................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(118) โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ป้ายไวนิล/วารสาร/แผ่นพับ เพื่อรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปี ของ อบต.คูบัว    งบประมาณ 25,000  บาท    
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง   23,875 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กุมภาพันธ์ 2562 คงเหลือ 1,125 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ..................... -..........................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(119) โครงการพัฒนาระบบเว็บไซต์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
งบประมาณ 0  บาท    (ไม่ใช้งบประมาณ)
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 0 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ สิงหาคม 2562 คงเหลือ 0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ..................... -..........................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562





(120) โครงการจัดท าแผนท่ีภาษี
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ........อยู่ระหว่างด าเนินการ......... 

ผู้รับจ้างก าลังลงข้อมูลในระบบโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินเพื่อให้การใช้งาน
ในระบบการจัดเก็บภาษีถูกต้องครบถ้วน....................................

ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (โครงการตั้งจา่ยรายการใหม่) 



(121) โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท าแผนพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน 
งบประมาณ 50,000  บาท    
โครงการน้ีด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง  34,400 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ กุมภาพันธ์ 2562 คงเหลือ 15,600 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ..................... -..........................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นโครงการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





รายการครุภัณฑ์ ที่ด าเนินการเบิกจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562



(122) เก้าอี้ส านักงานอเนกประสงค์ จ านวน 2 ตัว (หน่วยงานรับผิดชอบ : กองคลัง อบต.คูบัว)
งบประมาณต้ังไว้จ่าย 8,000 บาท    
รายการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 5,500 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม 2561 คงเหลือ 2,500 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ..................... -..........................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(123) โต๊ะท างานเหล็ก จ านวน 2 ตัว   (หน่วยงานรับผิดชอบ : กองคลัง อบต.คูบัว)
งบประมาณต้ังไว้จ่าย 10,800 บาท    
รายการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 10,800 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม 2561 คงเหลือ 0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ..................... -..........................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(124) ตู้เก็บเอกสารเหล็ก จ านวน 2 หลัง  (หน่วยงานรับผิดชอบ : กองคลัง อบต.คูบัว)
งบประมาณต้ังไว้จ่าย 5,500 บาท    
รายการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 4,200 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม 2561 คงเหลือ 1,300 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ..................... -..........................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(125) จัดซื้อเครื่องอ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ Smart Card Reader จ านวน 2 เครื่อง 
(หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานปลัด อบต.คูบัว)
งบประมาณต้ังไว้จ่าย 1,400 บาท    
รายการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 1,400 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ธันวาคม 2561 คงเหลือ 0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ..................... -..........................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณรายจ่ายประจ าปี) 





(126) ซ่อมบ ารุงปรับปรุงตู้ขยะมูลฝอย หมายเลขครุภัณฑ์รถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 82-9101
ราชบุรี รถบรรทุกขยะ คันสีเขียว  (หน่วยงานรับผิดชอบ : ส านักงานปลัด อบต.คูบัว)
งบประมาณต้ังไว้จ่าย 211,990.10 บาท    
รายการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 211,990.10 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ พฤศจิกายน 2562 คงเหลือ 0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ..................... -..........................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 





(127) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่
-กล้องวงจรปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 6 จ านวน 2 จุด     งบประมาณ 204,000 บาท
-กล้องวงจรปิด CCTV ภายในหมู่บ้าน หมู่ท่ี 13 จ านวน 3 จุด     งบประมาณ 256,000 บาท

งบประมาณต้ังไว้จ่าย  460,000  บาท  
รายการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ........อยู่ระหว่างด าเนินการ......... 

ขั้นตอนเตรียมความพร้อมการขอด าเนินการจัดหาการท าหนังสือขออนุญาตพาดสาย Fiber Optic
กับเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค....................................

ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 



(128) จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน  (หน่วยงานรับผิดชอบ : กองคลัง)
(1) แบบต้ังพื้นหรือแขวน ขนาด 30,000 บีทียู จ านวน 2 ตัว
(2) แบบติดผนัง ขนาด 12,000 บีทียู จ านวน 1 ตัว
งบประมาณต้ังไว้จ่าย 97,400 บาท    
รายการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 94,000 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ตุลาคม 2562 คงเหลือ 3,400 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ..................... -..........................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 





(129) จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้ง พร้อมติดต้ัง จ านวน 8 ชุด 
(หน่วยงานรับผิดชอบ : กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม)
หมู่ท่ี 1,3,4,6,10,11,13 และหมู่ท่ี 15)
งบประมาณต้ังไว้จ่าย 498,000 บาท    
รายการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 497,000 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ตุลาคม 2562 คงเหลือ 19,400 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ..................... -..........................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 







(130) จัดซื้อโคมไฟส่องสว่างถนน พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จ านวน 120 ชุด
(หน่วยงานรับผิดชอบ : กองช่าง)
งบประมาณต้ังไว้จ่าย 108,000 บาท    
รายการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   เบิกจ่ายจริง 108,000 บาท 

แล้วเสร็จเมื่อ ตุลาคม 2562 คงเหลือ 0 บาท 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน ..................... -..........................  
 ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................
หมายเหตุ เป็นรายการครุภัณฑ์ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งบประมาณตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่) 





โครงการที่เกินศักยภาพประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562



โครงการเสนอขอใหอ้งค์การบริหารสว่นจังหวัดราชบรุี
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว ได้เสนอขอโครงการทั้งสิ้น 6 โครงการ  ดังนี้
1) โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมขยายถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 11 ถึง หมู่ท่ี 15 บ้านไร่โรงเจ
ต าบลคูบัว (อบจ.ราชบุรี ปรับแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ 2560 และภายในปีงบประมาณ 2561)
2) โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบถนน 3339 บ้านใหม่ หมู่ท่ี 7 ต าบลคูบัว
3) โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ท่ี 11 บ้านโพธิ์ ต าบลคูบัว
4) โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
5) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองระบายน้ า 8 ขวา แม่กลอง
(ฝ่ังขวา) หมู่ท่ี 1 บ้านตากแดด ต าบลคูบัว
6) โครงการขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อ คสล. หมู่ท่ี 9 ต าบลคูบัว
7) โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านไร่โรงเจ 
ต าบลคูบัว
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  อบจ.ราชบุรี ได้ด าเนินโครงการ 
จ านวน 1 โครงการ  วงเงินรวมทั้งสิ้น  4,607,000 บาท
สรุปสถานะโครงการที่ด าเนินการ ดังนี้



โครงการทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรุดี าเนินการ
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ า พร้อมขยายถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ท่ี 11 ถึง หมู่ท่ี 15 บ้านไร่โรงเจ
ต าบลคูบัว (อบจ.ราชบุรี ปรับแผนปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ปีงบประมาณ 2560และปีงบประมาณ 2561)
งบประมาณ 4,607,000 บาท    
รายการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปีงบประมาณก่อสร้าง พ.ศ.2561-2562
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน..........................-................... 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................





โครงการทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรุดี าเนินการ
โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบถนน 3339 บ้านใหม่ หมู่ท่ี 7 ต าบลคูบัว
งบประมาณ  2,200,000 บาท    
รายการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน.......กองช่าง อบจ.ราชบุรี 

และแขวงทางหลวงชนบทสมุทรสงครามได้ประชุมร่วมกับ อบต.คูบัว และผู้น าหมู่บ้าน หมู่ท่ี 7
เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 62 มีมติ เรื่องการออกแบบขอให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ชัดเจนโดยเฉพาะเรื่อง
ของบ้านท่ีปลูกสร้าง ต้นไม้ท่ีปลูก รุกล้ าเข้าเขตทางหลวง ทุกหลังต้องให้ความยินยอมในการด าเนิน
โครงการ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนท าเอกสารท่ีมีการลงนามจากเจ้าของที่ดินทุกบ้านในเขตที่จะ
ด าเนินโครงการ โดยผู้ใหญ่บ้าน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ประสาน และเจ้าหน้าที่หมวดการทาง
จะเข้าตัดต้นไม้ในเขตทางหลวง ขั้นตอนการด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างจากแขวงทางหลวง
และการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นโครงการที่เกินศักยภาพต้องขออนุมัติแก้ไขรายละเอียดโครงการ
ของ อบจ.ราชบุรี อีกครั้ง เนื่องจากมีการเพิ่มปริมาณงานก่อสร้างและการประมาณราคาในงาน
ก่อสร้างใหม่ และต้องขอปรับย้ายช่องปีงบประมาณออกไปอีก 2-3 ปี (ปี พ.ศ.2564-2565)
เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานและงบประมาณที่จะด าเนินการจริง.................................................

ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................



สถานที/่พืน้ที่ ด าเนินโครงดาร



โครงการทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรุดี าเนินการ
โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หมู่ท่ี 11 บ้านโพธิ์ ต าบลคูบัว
งบประมาณ  2,200,000 บาท    
รายการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน.......ยังไม่ได้ด าเนินการ..............

รอการพิจารณาอนุมัติแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ จาก อบจ.ราชบุรี.....................
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................



สถานที/่พืน้ที่ ด าเนินโครงดาร



โครงการทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรุดี าเนินการ
โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 9 ต าบลคูบัว
งบประมาณ 1,151,000 บาท    
รายการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน.......กองช่าง อบจ.ราชบุรี 

อยู่ระหว่างต้ังเรื่องด าเนินการขออนุญาตก่อสร้างจากกรมชลประทาน ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาต
ให้ใช้พื้นท่ีด าเนินโครงการ  และอบต.คูบัว จะต้องด าเนินการประสานขอแก้ไขเปลี่ยนแปลง
แผนพัฒนาท้องถิ่นขอแก้ไขย้ายช่องปีงบประมาณต้ังแผนพัฒนาท้องถิ่นอีกครั้งในปี 
พ.ศ. 2563-2565 เพื่อรองรับการจัดท าโครงการ        

ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................



สถานที/่พืน้ที่ ด าเนินโครงดาร



โครงการทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรุดี าเนินการ
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายเลียบคลองชลประทาน 8 ขวา แม่กลอง (ฝ่ังขวา) หมู่ท่ี 1
บ้านตากแดด ต าบลคูบัว
งบประมาณ 2,000,000 บาท    
รายการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว   
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน .......อยู่ระหว่างเตรียมการ....... 

ในขั้นตอนเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาขอแก้ไขย้ายช่องปีงบประมาณและแก้ไขชื่อคลองในโครงการ
ให้ตรงกับชื่อโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นหน่วยเจ้าของงบประมาณ
ได้ขออนุญาตการก่อสร้างจากกรมชลประทานซึ่งได้อนุญาตให้ใช้พื้นท่ีด าเนินโครงการเรียบร้อย
แล้ว 

ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................



สถานที/่พืน้ที่ ด าเนินโครงดาร



โครงการทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรุดี าเนินการ
โครงการขยายผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมวางท่อ คสล. หมู่ท่ี 9 ต าบลคูบัว
งบประมาณ 1,151,000 บาท    
รายการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน.......กองช่าง อบจ.ราชบุรี 

ให้ประสาน อบต.ดอนตะโก เรื่องของการออกแบบเพื่อให้โครงการขยายผิวจราจรถนน
บรรจบเส้นทางระหว่างสองต าบลพร้อมกัน และในเรื่องของการย้ายเสาไฟฟ้าเพื่อไม่ให้มีปัญหา 
แนวเขตทางรวมท้ัง ที่อยู่อาศัย ร้านค้าสิ่งปลูกสร้างที่ล้ าเข้ามาถนน ซึ่งทุกหลังต้อง
ให้ความยินยอมในการด าเนินโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดอุปสรรคปัญหาในการท างาน
ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนประสานผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 ช่วยเจรจาคาดว่าต้องใช้ระยะเวลาเตรียม
สถานท่ีให้พร้อม เหมาะสมตามขั้นตอนประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นโครงการที่เกินศักยภาพ 
ของ อบจ.ราชบุรี.....................................

ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................



สถานที/่พืน้ที่ ด าเนินโครงดาร



โครงการทีอ่งค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบรุดี าเนินการ
โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ท่ี 15 บ้านไร่โรงเจ
ต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี 
งบประมาณ 5,261,000 บาท      ******ระยะเวลาคาดว่าจะจัดซื้อ/จัดจ้างบ เดือน  พฤษภาคม 2563
โดยใช้วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์   (e-bidding)
รายการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน.......อยู่ระหว่างเตรียม.........

ความพร้อมโครงการ ของ อบจ.ราชบุรี ปีงบประมาณก่อสร้าง พ.ศ. 2563 ............. 
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................



สถานที/่พืน้ที่ ด าเนินโครงดาร



โครงการเสนอของบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส าหรับการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
อันเน่ืองมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัดราชบุรี
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว  ได้เสนอขอทั้งสิ้น 6 โครงการ
ลักษณะของโครงการ
1. การแก้ไขปัญหาการจัดการน้ าเพื่อการเกษตร   เสนอขอ  3 โครงการ
1.1 โครงการขุดลอกคลองราชินี หมู่ที่ 12 ถึง หมู่ที่ 2 ต าบลคูบัว
1.2 โครงการขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1 บ้านสวน ถึง หมู่ที่ 3 ต าบลคูบัว
1.3 โครงการขุดลอกคลอง ล าเหมืองอีดอก หมู่ที่ 9 ต าบลคูบัว
2. การแก้ไขปัญหาการจัดการน้ าเพื่ออุปโภคบริโภค  เสนอขอ  2 โครงการ
2.1 โครงการก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ า หมู่ที่ 12 ต าบลคูบัว
2.2 โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 12 ต าบลคูบัว
3. การแก้ไขปัญหา การรักษาระบบนิเวศ   เสนอขอ 0 โครงการ
4 การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และจ้างแรงงาน  เสนอขอ 0 โครงการ
5 การบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากภัยแล้งและอุทกภัย
5.1 โครงการวางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก กาดวิถีชุมชนคูบัว หมู่ที่ 6 ต าบลคูบัว

ซึ่งกองจัดท างบประมาณเขตพื้นท่ี อ าเภอเมืองราชบุรี ได้พิจารณาอนุมัติให้ด าเนินโครงการ 
รวมจ านวน 3 โครงการ  วงเงินรวมทั้งสิ้น 3,075,000 บาท
***สรุปสถานะโครงการที่ด าเนินการ ดังนี้



1. โครงการก่อสร้างหอถังสูงเก็บน้ า หมู่ที่ 12 ต าบลคูบัว
ก่อสร้างหอถังสูงชนิดท่อเหล็กขึ้นรูปทรงแชมเปญ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม. สูงไม่น้อยกว่า 25 เมตร
พร้อมฐานราก คสล. แบบตอกเสาเข็ม ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัวก าหนด 
วงเงินงบประมาณ 1,841,000 บาท    
รายการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน.......อยู่ระหว่างด าเนินการ..........
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................



สถานที/่พืน้ที่ ทีจ่ะด าเนินโครงการ



2. โครงการก่อสร้างวางท่อเมนประปา หมู่ที่ 12 ต าบลคูบัว
ก่อสร้างวางท่อเมนประปา ชนิด HDPE ชั้นคุณภาพ PN 10 ขนาดเสนิผ่าศูนย์กลาง 310 มม. พร้อมอุปกรณ์ครบ
ชุด ยาวรวม 450 เมตร ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัวก าหนด และตามาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาคก าหนด
วงเงินงบประมาณ 1,156,000 บาท    
รายการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน.......อยู่ระหว่างด าเนินการ..........
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................



สถานที/่พืน้ที่ ด าเนินการก่อสร้าง



3. โครงการขุดลอกคลองล าเหมืองอีดอก หมู่ที่ 9 ต าบลคูบัว
ท าการขุดลอกคลอง ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ระยะทาง 440 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 2,180.20 ลบ.ม.
ตามแบบแปลนท่ี อบต.คูบัว ก าหนด
วงเงินงบประมาณ  78,000 บาท    
รายการนี้ด าเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
สถานะ ยังไม่ได้ด าเนินการ/ต่อเนื่อง/อยู่ระหว่างการด าเนินงาน.......อยู่ระหว่างด าเนินการ..........
ยกเลิกโครงการ เหตุผล ...........................................-...................................................................
 ปัญหา/อุปสรรค ....................................... -................................................................................



สถานที/่พืน้ที่ ด าเนินโครงการ



 

 

 

 
เอกสารสรปุผลการติดตามประเมินผลโครงการ 

ท่ีใชอ้้างองิในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมอืงราชบุรี 

ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ประเมินตามวัตถุประสงคข์องโครงการว่าบรรลุหรือไม่อย่างไร  
แสดงให้เห็นถึงคุณค่า หรือผลส าเร็จจากการใช้งบประมาณ   

ความคุ้มค่างบประมาณ ประโยชน์สาธารณะท่ีประชาชนได้รับ  
และส่วนราชการได้รับ 

 
 

















































































































































































































































ภาพการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวดัราชบุรี 
ครั้งที่ 2/2562 วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น.  

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว (อาคารหลังเก่า) 
(ประชุมร่วมกับคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น อบต.คูบัว) เรื่องการประชุมในวาระเดียวกัน 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพการประชุมสภาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว อ าเภอเมืองราชบุรี จังหวดัราชบุรี 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจ าปี พ.ศ.2562 วันพฤหัสบดีที่  19 ธันวาคม  2562 เวลา 10.00 น.  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลคูบัว (อาคารหลังเก่า) 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


