รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา
(เดือน เมษายน)
ประจาปีงบประมาณ ๒๕61

องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคู
อาเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคู
1. วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคู
“พัฒนาสังคม ชุมชนน่าอยู่ ฟื้นฟูวัฒนธรรม เกษตรกรรมก้าวหน้า นาพาการท่องเที่ยว”
2. พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคู
2.1พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยการบารุงทางน้า
2.2 พัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชนและการประกอบอาชีพของประชาชน
2.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชนตาบลบ้านคูให้ดีขึ้น
2.4 พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.5 อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
2.6 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคู
3.1 ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3.1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก
และได้มาตรฐาน
3.1.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมระบบน้าประปา ร่องระบายน้าเสียทาง
ระบายน้า สะพาน และขยายแหล่งน้าภายในตาบล
3.1.3 การปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าและไฟส่องสว่างให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
3.1.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมสนามกีฬา อาคารหรือศาลาที่ใช้สาหรับ
สาธารณะ
3.2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ
3.2.1 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการดาเนินงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ
3.2.2 การสร้ างค่านิย มในการด ารงชีวิตของราษฎรตามหลั กปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียง
3.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
3.3.1 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสาธารณะประโยชน์
3.3.2 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ ป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข
3.3.3 การสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชน การบาบัดทุกข์บารุงสุขให้แก่
ประชาชน
3.3.4 การส่งเสริมการศึกษาและจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาส
เด็ก สตรีและผู้สูงอายุ
3.4 ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
3.4.1 การส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรทุกระดับ
3.4.2 การส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
จากทุกภาคส่วน
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3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.5.1 การส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3.6 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว
3.6.1 การฟื้นฟู ส่งเสริมแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.6.2 การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว
4. การวางแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคู ได้จัดทาแผนพัฒนาสี่ ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) ตาม
ขั้นตอนและกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ.2548 โดยผ่ า นการมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชน การจั ด เวที ป ระชาคม การประชุ ม
คณะกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปั ญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ก่อนนามาจัดทา
โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคู ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) เมื่อ
วันที่ 14 พฤศจิกายน ๒๕๕9 โดยได้กาหนดโครงการที่จะดาเนินการปี พ.ศ. ๒๕61 รวม 82 โครงการ
งบประมาณ 67,998,000 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ดังนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคู
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี
ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
รวม

โครงการ
๑4
4

งบประมาณ
48,100,๐๐๐
270,๐๐๐

40
11

15,258,000
2,800,๐๐๐

6
7

470,๐๐๐
1,100,๐๐๐

82

67,998,000

/๕. การจัดทา...
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5. การจัดทางบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคูได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ๒๕61
เมื่ อ วั น ที่ 18 กัน ยายน ๒๕60 โดยมีโ ครงการที่บ รรจุอ ยู่ ใ นข้ อ บั ญ ญัติ ง บประมาณรายจ่ า ยประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เบิกจ่ายจริงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 จานวน 22
โครงการ งบประมาณตามข้อบัญญัติ 7,815,764 บาท สามารถจาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม
ด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว
รวม

โครงการ
5
-

งบประมาณ
496,500
-

10
6
1
-

6,989,832
299,432
30,000
-

22

7,815,764

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า บ้านทุ่งบ่อ
ม.2 ต. บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรรี ัมย์

~ 5กอง~
ส่วนโยธา, กองโยธา,
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
กองประปา, ส้านักช่าง,
ส้านักการช่าง

เงินอุดหนุนทั่วไป

98,500.00

2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านบง ม. 4 ต. บ้านคู อ.นาโพธิ์จ.บุรีรัมย์

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
กองประปา, ส้านักช่าง,
ส้านักการช่าง

เงินอุดหนุนทั่วไป

99,500.00

3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองแอ่ ม. 5
ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรมั ย์

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
กองประปา, ส้านักช่าง,
ส้านักการช่าง

เงินอุดหนุนทั่วไป

99,500.00

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนกลาง
ม. 7 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรรี ัมย์

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
กองประปา, ส้านักช่าง,
ส้านักการช่าง

เงินอุดหนุนทั่วไป

99,500.00

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกพะงาด
ม. 9 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรรี ัมย์

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
กองประปา, ส้านักช่าง,
ส้านักการช่าง

เงินอุดหนุนทั่วไป

99,500.00

ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
กองส่งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา

เงินอุดหนุนทั่วไป

13,875.00

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
7. สนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียน กองส่งเสริมการศึกษาและ
ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ จ้านวน 4 วัฒนธรรม, กองการศึกษา
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ศาสนาและวัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา

เงินอุดหนุนทั่วไป

1,017,400.00

6. การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดแู ล
เด็กเด็ก

ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนทั่วไป

25,096.00

9. สนับสนุนเหล่ากาชาดจังหวัด
บุรีรัมย์

ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนทั่วไป

10,000.00

เงินอุดหนุนทั่วไป

447,981.84

ส่วนการศึกษา, กองการศึกษา,
10. การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) ให้แก่ กองส่งเสริมการศึกษาและ
โรงเรียนในเขตพืน้ ที่จ้านวน 4
วัฒนธรรม, กองการศึกษา
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ศาสนาและวัฒนธรรม, ส้านัก
การศึกษา
11. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนทั่วไป

4,493,700.00

12. เบี้ยอาชีพคนพิการ

ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนทั่วไป

941,200.00

13. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนทั่วไป

6,000.00

14. ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินโครงการ ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
การลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
ปลัดเทศบาล, ส้านักงานปลัด
เทศกาลส้าคัญ
อบต.

เงินอุดหนุนทั่วไป

7,000.00
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15.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการ ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ด้าเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ปลัดเทศบาล, ส้านักงานปลัด
หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย
อบต.

เงินอุดหนุนทั่วไป

28,580.00

ด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
16. การอบรมสัมมนาและทัศนะศึกษา ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ดูงานเพือ่ พัฒนาศักยภาพการ
ปลัดเทศบาล, ส้านักงานปลัด
บริหารงาน อบต.
อบต.

เงินอุดหนุนทั่วไป

ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนทั่วไป

17. การจัดประชุมสภาฯ

ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงานปลัด
อบต.

เงินอุดหนุนทั่วไป

18. ค่าใช้จ่ายในการสอนรายหัว

ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
19. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ปลัดเทศบาล, ส้านักงานปลัด
ของ (ส้านักปลัด)
อบต.

เงินอุดหนุนทั่วไป

20. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่วนการคลัง,กองคลัง,ส้านัก
ของ (กองคลัง)
คลัง

เงินอุดหนุนทั่วไป

ส่วนโยธา, กองโยธา, กอง
21. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ช่าง, กองช่างสุขาภิบาล,
ของ (กองช่าง)
กองประปา, ส้านักช่าง,
ส้านักการช่าง

เงินอุดหนุนทั่วไป

30,320.00

1,080.00

139,400.00

77,210.00
44,690.00

6,732.00

ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
22. อุดหนุนทีก่ ้าการ
ปกครองอ้าเภอนา
ส้านักปลัด อบจ., ส้านักปลัดเทศบาล, ส้านักงานปลัด อบต.
โพธิ์ในการจัดงานรัฐ
พิธีและงานพิธกี าร

เงินอุดหนุนทั่วไป

30,000.00

6. ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕61
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคู ได้ดาเนินงานโครงการต่างๆ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ ๒๕61 ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชนและประชาชนด้วยดี
ส่งผลให้การดาเนินงานโครงการต่างๆ ประสบผลสาเร็จบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น ทั้งนี้มีผลการดาเนินโครงการด้านต่างๆ อาทิ
6.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

โครงการก่อสร้างถนน คสล.

~7~

โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า

โครงการวางท่อน้าประปา

~8~
ด้านการพัฒนาสังคม

โครงการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ

~9~
ฉีดพ่นหมอกควันกาจัดยุงลาย

สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)
จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์

~ 10 ~
ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารการจัดการ
การประชุมสมาชิกสภาอบต. และพนักงานส่วนตาบล อบต.บ้านคู

ร่วมกิจกรรมกับทางอาเภอนาโพธิ์

~ 11 ~
ทั้งนี้ หากส่วนราชการหรือพี่น้องประชาชนหรือองค์กรชุมชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือ
มีข้อเสนอแนะหรื อการแสดงความคิดเห็ น เกี่ยวกั บการบริห ารงานขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลบ้านคู
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคู เพื่อจะได้พิจารณาวางแผนปรับปรุง
การดาเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

(ลงชื่อ)
(นายสมหวัง บรรหาร)
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคู

~ 12 ~

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคู
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4)
…………………………………….……
ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐(๕) กาหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทา
แผนพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้ อ ๓๐(๕) องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นคู
จึ ง ประกาศผลการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น ในรอบปี ง บประมาณ พ.ศ. ๒๕60
เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคู
สรุปได้ดังต่อไปนี้
๑. โครงการตามแผนพัฒนาสามปี
จานวน 97 โครงการ
๒. โครงการที่มาจากเวทีประชาคม
จานวน 136 โครงการ
คิดเป็นร้อยละ 71.32
๓. นาโครงการตามแผนฯ ไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ. ๒๕60
จานวน 64 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65.97
ทั้งนี้ หากส่วนราชการหรือพี่น้องประชาชนหรือองค์กรชุมชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมี
ข้อ เสนอแนะหรื อ การแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บการบริ ห ารงานขององค์ การบริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ า นคู
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคู เพื่อจะได้พิจารณาวางแผนปรับปรุง
การดาเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่

เมษายน พ.ศ. ๒๕61

นายบุญชวน เม็นไธสง
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านคู

