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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) 
ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 

1.  วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
  “พัฒนาสังคม  ชุมชนน่าอยู่  ฟื้นฟูวัฒนธรรม  เกษตรกรรมก้าวหน้า  น าพาการท่องเที่ยว” 

 2.  พันธกิจการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
  2.1พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยการบ ารุงทางน้ า 
  2.2  พัฒนาโครงสร้างเศรษฐกิจชุมชนและการประกอบอาชีพของประชาชน 
  2.3  พัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมของประชาชนต าบลบ้านคูให้ดีขึ้น 
  2.4  พัฒนาและปรับปรุงการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
  2.5  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  2.6  พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
  3.1  ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

3.1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงและซ่อมแซมเส้นทางการคมนาคมขนส่งให้มีความสะดวก 
 และได้มาตรฐาน 

3.1.2 การก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมระบบน้ าประปา ร่องระบายน้ าเสียทาง
 ระบายน้ า สะพาน และขยายแหล่งน้ าภายในต าบล 

3.1.3 การปรับปรุงขยายเขตไฟฟ้าและไฟส่องสว่างให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ 
3.1.4 การก่อสร้าง ปรับปรุง และซ่อมแซมสนามกีฬา อาคารหรือศาลาที่ใช้ส าหรับ

 สาธารณะ 

3.2 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ 
3.2.1 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพการด าเนินงานของกลุ่มอาชีพต่างๆ 
3.2.2 การสร้างค่านิยมในการด ารงชีวิตของราษฎรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 
3.3 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

3.3.1 การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสาธารณะประโยชน์ 
3.3.2 การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ ป้องกันแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข 
3.3.3 การสร้างความเข้มแข็งภายในชุมชน การบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให้แก่ 

    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   ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
การท่องเที่ยว 

3.6.1 การฟ้ืนฟู ส่งเสริมแลอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.6.2 การพัฒนาและส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว  

 4. การวางแผนพัฒนา 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ได้จัดท าแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4) ตาม
ขั้นตอนและกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน  การจัดเวทีประชาคม  การประชุม
คณะกรรมการชุมชน  เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาสี่ปี 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕61 – ๒๕๖4)  เมื่อ
วันที่  14 พฤศจิกายน  ๒๕๕9  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการปี พ.ศ. ๒๕61  รวม  82  โครงการ  
งบประมาณ 67,998,000 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒. ด้านเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง 
๓. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
๔. ด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการ

บ้านเมืองที่ดี 
๕. ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๖. ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว  
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รวม 82 67,998,000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/๕. การจัดท า... 
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 5.  การจัดท างบประมาณ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕61  
เมื่อวันที่  18  กันยายน  ๒๕60  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 เบิกจ่ายจริงเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2561 จ านวน  22  
โครงการ  งบประมาณตามข้อบัญญัติ  7,815,764 บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการส่งเสริมอาชีพ 
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
ด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
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30,000 
- 

รวม 22 7,815,764 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

1. โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า บ้านทุ่งบ่อ 
 ม.2 ต. บ้านค ูอ.นาโพธิ ์จ.บุรรีัมย์ 

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

เงินอดุหนุนทั่วไป 98,500.00 

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

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

เงินอดุหนุนทั่วไป 99,500.00 

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

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

เงินอดุหนุนทั่วไป 99,500.00 

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านดอนกลาง 
 ม. 7 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ ์จ.บุรรีัมย์ 

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

เงินอดุหนุนทั่วไป 99,500.00 

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกพะงาด 
 ม. 9 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ ์จ.บุรรีัมย์ 

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

เงินอดุหนุนทั่วไป 99,500.00 

ด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 

6. การจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ

ส่วนการศกึษา, กองการศกึษา, 
กองส่งเสรมิการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศกึษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส้านกั
การศกึษา 

เงินอดุหนุนทั่วไป 13,875.00 

7. สนับสนนุอาหารกลางวันนักเรียน
ให้แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ จ้านวน 4 
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ฯ 

ส่วนการศกึษา, กองการศกึษา, 
กองส่งเสรมิการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศกึษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส้านกั
การศกึษา 

เงินอดุหนุนทั่วไป 1,017,400.00 

8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดแูล
เด็กเด็ก 

ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงานปลัด 
อบต. 

เงินอดุหนุนทั่วไป 25,096.00 

9. สนับสนนุเหล่ากาชาดจังหวดั
บุรีรัมย์ 

ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงานปลัด 
อบต. 

เงินอดุหนุนทั่วไป 10,000.00 

10. การจดัซ้ืออาหารเสริม(นม) ให้แก่
โรงเรียนในเขตพืน้ที่จ้านวน 4 
โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเดก็เลก็ฯ 

ส่วนการศกึษา, กองการศกึษา, 
กองส่งเสรมิการศึกษาและ
วัฒนธรรม, กองการศกึษา
ศาสนาและวัฒนธรรม, ส้านกั
การศกึษา 

เงินอดุหนุนทั่วไป 447,981.84 

11. เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงานปลัด 
อบต. 

เงินอดุหนุนทั่วไป 4,493,700.00 

12. เบ้ียอาชีพคนพกิาร 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงานปลัด 
อบต. 

เงินอดุหนุนทั่วไป 941,200.00 

13. เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส์  
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงานปลัด 
อบต. 

 
เงินอดุหนุนทั่วไป 

 
6,000.00 

14. ค่าใช้จ่ายในการด้าเนนิโครงการ
การลดอุบัติเหตทุางถนนในช่วง
เทศกาลส้าคัญ 

ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงานปลัด 
อบต. 

เงินอดุหนุนทั่วไป 

 
7,000.00 
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6.  ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕61 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  ได้ด าเนินงานโครงการต่างๆ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕61   ในเขตพ้ืนที่  โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐ  เอกชนและประชาชนด้วยดี
ส่งผลให้การด าเนินงานโครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ  ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งนี้มีผลการด าเนินโครงการด้านต่างๆ  อาทิ 
 

6.1  ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

 
โครงการก่อสร้างถนน คสล.  

15.ค่าใช้จ่ายในการสนับสนนุโครงการ
ด้าเนนิงานระบบการแพทย์ฉุกเฉนิ
หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัย 

ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงานปลัด 
อบต. 

         เงนิอุดหนุนทั่วไป                    28,580.00 

ด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีด ี

16. การอบรมสมัมนาและทัศนะศึกษา
ดูงานเพือ่พัฒนาศกัยภาพการ
บริหารงาน อบต. 

ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงานปลัด 
อบต. 

         เงนิอุดหนุนทั่วไป 
30,320.00 

17. การจดัประชมุสภาฯ 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงานปลัด 
อบต. 

         เงนิอุดหนุนทั่วไป 
1,080.00 

18. ค่าใช้จ่ายในการสอนรายหัว 
ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงานปลัด 
อบต. 

          เงนิอดุหนุนทั่วไป 
139,400.00 

19. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของ (ส้านกัปลัด) 

ส้านักปลัด อบจ., ส้านัก
ปลัดเทศบาล, ส้านักงานปลัด 
อบต. 

          เงนิอดุหนุนทั่วไป 
77,210.00 

20. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของ (กองคลัง) 

ส่วนการคลัง,กองคลงั,ส้านัก
คลัง 

         เงนิอุดหนุนทั่วไป 
44,690.00 

21. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของ (กองช่าง) 

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

         เงนิอุดหนุนทั่วไป 

6,732.00 

ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

22. อุดหนนุทีก่้าการ
ปกครองอ้าเภอนา
โพธิ์ในการจดังานรัฐ
พิธีและงานพิธกีาร 

ส้านักปลัด อบจ., ส้านักปลัดเทศบาล, ส้านกังานปลัด อบต.         เงนิอุดหนุนทั่วไป 30,000.00 
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โครงการซ่อมแซมไฟฟ้า 

 
 

 
 

โครงการวางท่อน้ าประปา 
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ด้านการพัฒนาสังคม 
 

 

 
 

โครงการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ 
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ฉีดพ่นหมอกควันก าจัดยุงลาย 
 

 
 

 
 

สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
จุดบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่และเทศกาลสงกรานต์ 
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  ด้านการพัฒนาการเมือง และการบริหารการจัดการ 
 
 

การประชุมสมาชิกสภาอบต. และพนักงานส่วนต าบล อบต.บ้านคู 
 

 
 

 
 
 
 

ร่วมกิจกรรมกับทางอ าเภอนาโพธิ์ 
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ทั้งนี้  หากส่วนราชการหรือพ่ีน้องประชาชนหรือองค์กรชุมชนต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือ
มีข้อเสนอแนะหรือการแสดงความคิดเห็น  เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  เพ่ือจะได้พิจารณาวางแผนปรับปรุง
การด าเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 
 
 
   (ลงชื่อ)  

(นายสมหวัง  บรรหาร) 
ประธานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 

เรื่อง  การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) 
…………………………………….…… 

 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐(๕)  ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผล
ต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
 ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๓๐(๕)  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู            
จึ งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕60            
เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  
สรุปได้ดังต่อไปนี้ 

๑.  โครงการตามแผนพัฒนาสามปี  จ านวน 97   โครงการ 
๒.  โครงการที่มาจากเวทีประชาคม  จ านวน 136   โครงการ 
     คิดเป็นร้อยละ 71.32 
๓.  น าโครงการตามแผนฯ  ไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕60

 จ านวน  64  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  65.97 

ทั้งนี้  หากส่วนราชการหรือพ่ีน้องประชาชนหรือองค์กรชุมชนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมี
ข้อเสนอแนะหรือการแสดงความคิดเห็น  เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู    
สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู  เพ่ือจะได้พิจารณาวางแผนปรับปรุง
การด าเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่      เมษายน   พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 

นายบุญชวน  เม็นไธสง 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 

 
 
 

 
 


