
 

 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค ู
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 รอบเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 
(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน 2563) 

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

  ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ส าหรับรอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือนเมษายน 
พ.ศ.2563 ถึง เดือน กันยายน 2563 ) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้านการจัดท าแผนพัฒนาของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 13 (3) ได้ด าเนินการสรุปผลการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2565) เรียบร้อยแล้วและได้เสนอความคิดเห็น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งผู้บริหารท้องถิ่นได้เสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามขั้นตอนแห่ ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 และ แก้ไข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  
 

  ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 ข้อ 13 (3) และ ข้อ 14 (5) 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
 
  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่   16   พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 
 

     
(นายบุญชวน เม็นไธสง) 

    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
 
 
 
 
 

 
 
 



ค าน า 
 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 ข้อ 23 และ ข้อ 14 ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้อง
ด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้ง
ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
 
 ดังนั้น เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู จึงได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รอบเดือนตุลาคม 
พ.ศ.2563 (ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.2563) ขึ้นเพ่ือรายงานและเสนอ
ความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคูทราบ คณะกรรมการหวังเป็นว่ารายงาน
ผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู สามารถ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด 
 

 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
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ส่วนที่ 1 
ที่มาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้ต้องมีการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
ซึ่งตามระเบียบข้อ 28 นี้ ทางองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู ประกอบด้วย 

1. นายสมหวัง บรรหาร  ต าแหน่ง  ประธานสภา อบต.      เป็น ประธานกรรมการ 
2. นายพิชัย พลแสน  ต าแหน่ง รองประธานสภา อบต. เป็น กรรมการ 
3. นายประยูร เปียกไธสง ต าแหน่ง สมาชิกสภา อบต.         เป็น กรรมการ 
4. นายสุพิน ปากาเว  ต าแหน่ง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น  เป็น กรรมการ 
5. นางกรองจิต ทะนงอาจ ต าแหน่ง ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น เป็น กรรมการ 
6. นายวราพงษ์ พรมไธสง ต าแหน่ง ผู้แทนหน่วยงานราชการ เป็น กรรมการ 
7. นายอดิศักดิ์ กัลยา  ต าแหน่ง ผู้แทนหน่วยงานราชการ เป็น กรรมการ 
8. นายลี เม็งไธสง  ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็น กรรมการ 
9. นายใหล พุทไธสง     ต าแหน่ง ผู้ทรงคุณวุฒิ  เป็น กรรมการ 
10. นางสาวยุพิน แปลกไธสง  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด เป็น กรรมการ   
11. นางสาวธนวรรณ  สมุติรัมย์ ต าแหน่ง ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ  เป็น กรรมการ/เลขานุการ 

 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 ข้อ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 29 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2559 ๘ฮ 13,14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

 
 

 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) ห้วงตุลาคม                                                     หน้า 1 

 



(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) เนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร

ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศ
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานที่เห็นสมควรตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 
30 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีขั้นตอน
ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่ายและ
รายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอ
ผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลรายงาน

ผลการด าเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
เพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว
และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 

ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงามตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 
 
  ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานแผนที่ได้ว่างไว้ ว่าสามารถบรรลุเปูาหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด 
และติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ.
2563 เป็นหลักเนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา เปูาหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตาม
และประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) ห้วงตุลาคม                                                  หนา้ 2 



ส่วนที่ 2 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์การ พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
แนวทางการพัฒนา : 1) การคมนาคมด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
แนวทางการพัฒนา : 1) ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีพตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

แนวทางการพัฒนา : 1) ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยและมีสวัสดิการสังคมความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้น 

4. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
แนวทางการพัฒนา : 1) ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมีส่วนร่วมเก่ียวกับการเมืองการ

ปกครอง  
5. ยุทธศาสตร์การศิลปวัฒนธรรมและภูมิพัฒนาด้านการอนุรักษ์ปัญญาท้องถิ่น 

แนวทางการพัฒนา : 1) ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมพัิฒนาด้าน
การอนุรักษ์ปัญญาท้องถิ่น 

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
แนวทางการพัฒนา : 1) ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
 

 
วิสัยทัศน์การพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 

 
“พัฒนาสังคม ชุมชนน่าอยู่ ฟ้ืนฟูวัฒนธรรม เกษตรกรรมก้าวหน้า น าพาการท่องเที่ยว” 

 
พันธกิจหลักการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
 
 พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง
ปัจจุบันได้ก าหนดอ านาจหน้าที่หลักในมาตรา 66 ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ “พัฒนาต าบลทั้ง
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” และองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู ได้ก าหนดพันธกิจหลักท่ีจะ
ด าเนินการเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
 

 
 
 

 
 
 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าป ี(พ.ศ.2561-2565) ห้วงตุลาคม                                                    หนา้ 3 
 



พันธกิจหลักการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู 
 
 พันธกิจที่ 1  จัดให้มีการบ ารุงรักษาทางบกและทางน้ า 
 พันธกิจที่ 2  สนับสนุนส่งเสริมการเกษตรแบบเศรษฐกิจชุมชนและการประกอบอาชีพของ 

ประชาชน 
 พันธกิจที่ 3  ส่งเสริมการพัฒนาสาธารณสุข 
 พันธกิจที่ 4 ปรับปรุงคุณภาพความเป็นอยู่ของประชาชน 
 พันธกิจที่ 5 พัฒนาการศึกษา,ศาสนา,วัฒนธรรม,เด็กสตรี คนชรา 
 พันธกิจที่ 6 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 พันธกิจที่ 7 ส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณีวัฒนธรรม 
 
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา 
 1. การคมนาคมโครงสร้างพ้ืนฐานมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
 2. ประชาชนมีอาชีพและมีรายได้พอเพียงต่อการด ารงชีพตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 3. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยและมีสวัสดิการสังคมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
 4. ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและมรส่วนร่วมเก่ียวกับการเมืองการปกครอง 
 5. ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 6. ประชาชนมีจิตส านึกในการอนุรักษ์และบ ารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
 
 

******************************************** 
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ส่วนที่ 3 
การประเมิน/ติดตามตนเอง 

 
แบบที่ 1 เป็นการประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะท าการ
ประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
 

 
ประเด็นการประเมิน 

มี 
การ

ด าเนินงาน 

ไม่มี 
การ

ด าเนินงาน 
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ √  
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น √  
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่าง

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
√  

ส่วนที่ 2 การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   
7. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญของท้องถิ่นมาจัดท าฐานข้อมูล √  
8. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน √  
9. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ

การพัฒนาท้องถิ่น 
√  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับศักยภาพของท้องถิ่น 

√  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จังหวัด 

√  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน √  
13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น √  
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา √  
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด √  
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา √  
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการใช้แผนยุทธศาสตร์ √  
18. มีการจัดท ารูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ √  
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แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านคู อ าเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
2. รายงานผลการด าเนินงาน รอบท่ี 1 

 ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม)    ไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม) 
 √ ไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน)                 √    ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน) 

ส่วนที่ 2 ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี 
1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี (พ.ศ.2561-2565) 
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ยุทธศาสตร์ 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 รวม 

จ านว
น 

โครงก
าร 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

15 47,612,00
0 

20 44,040,000 23 46540,000 23 48,100,000 23 46,540,000 104 232,840,000 

2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจและ
ส่งเสริมอาชีพ
ตามหลัก
เศรษฐกิจ
พอเพียง 

4 270,000 4 270,,000 4 270,000 4 270,000 4 270,000 20 1,080,000 

3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและสงัคม 

18 16,950,00
0 

18 16,950,000 18 16,950,000 18 16,950,000 18 16,950,000 90 67,800,000 

4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการ
บริหารจัดการ
ตามหลักการ
บริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี 

141 146,055,2
00 

154 138,975,200 162  162 147,305,200 162 144,185,200 782 686,086,000 

5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิพัฒนา
ด้านการอนุรกัษ์
ปัญญาทอ้งถิน่ 
 

6 470,000 6 470,000 6 470,000 6 470,000 6 470,000 30 2,350,000 

6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพัฒนา
ด้านการอนุรกัษ์
ฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดลอ้มและ
การท่องเที่ยว 
 

7 1,100,000 7 1,100,000 7 1,100,000 7 1,100,000 7 1,100,000 35 5,500,000 



 
4.ผลการด าเนินงานด้านงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2561-2565 รอบท่ี 2 ระหว่างเดือนเมษายน 2563 
เดือนกันยายน 2563 (ห้วงเดือน ตุลาคม) 
 

ยุทธศาสตร ์ จ านวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

    
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน 
 

15 2.59 15 100 

2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

0 0 0 100 

3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 

3 5.73 18 100 

4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารจัดการบ้านเมอืงทีด่ี 
 

14 26.74 141 100 

5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาศิลปวัฒนธรรมและภูมิพัฒนาด้านการ
อนรุักษ์ปัญญาทอ้งถิน่ 
 

1 1.19 6 100 

6.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการอนุรกัษ์ฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมและการทอ่งเที่ยว 
 

0 0 7 100 

รวม 33 36.24 187 100 
 

สรุป 
โครงการที่ได้ด าเนินการ   33 โครงการ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2565) ช่วงปี พ.ศ.2563 ทั้งหมด   191 โครงการ 
คิดร้อยละ   33 x 191  = 33 % 
        191 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
5. โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี 2563 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2560 เดือนมีนาคม 2561) 
 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ 
เสร็จแล้ว 

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้ 
ด าเนินการ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับ 

งบประมาณ 
ที่เบิกจ่าย 

- - - - - - 
รวม   

 
หมายเหตุ : ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 – 30 กันยายน 2563 
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ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการต้อง
ใช้เงินงบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 

2. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย
ความล่าช้า 

3. ได้รับงบประมาณล่าช้า 
4. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจ านวนมากเกินไป ไม่สามารถด าเนินการได้ทุกโครงการ 

ขอเสนอแนะ 
1. น าโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานอ่ืนที่

เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป 
2. ควรด าเนินการซักซ้อมและท าความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานที่ไม่

สามารถควบคุมได้ 
3. ควรจัดท าแผนตามสภาพปัญหาของพ้ืนที่และตามความจ าเป็น เหมาะสม/ 
4.  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หมาย
เหตุ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรลงหินคลุก หมู ่1 260,000 253,200 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 

2 
 

โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรลงหินคลุก หมู ่2 340,000 335,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 

3 โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรลงหินคลุก หมู ่3 182,000 177,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 

4 โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรลงหินคลุก หมู ่4 260,000 253,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 

5 โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรลงหินคลุก หมู ่5 262,000 257,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 

6 โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรลงหินคลุก หมู ่6 260,000 253,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 

7 โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรลงหินคลุก หมู ่7 260,000 252,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 

8 โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรลงหินคลุก หมู ่8 220,000 218,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 

9 โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรลงหินคลุก หมู ่9 300,000 295,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 

10 โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรลงหินคลุก หมู ่10 270,000 264,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 

11 โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรลงหินคลุก หมู ่11 260,000 253,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 

12 โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรลงหินคลุก หมู ่12 260,000 253,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 

13 โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรลงหินคลุก หมู ่13 400,000 393,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 

14 โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรลงหินคลุก หมู ่14 176,000 167,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 

15 โครงการปรับปรุงถนนดินเพื่อการเกษตรลงหินคลุก หมู ่15 260,000 254,000 จ่ายขาดเงิน
สะสม 

 

รวม 4,000,000 3,901,200  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หมาย
เหตุ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1  เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 10,392,000 10,156.700 ตาม
ข้อบัญญตั ิ

 

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,840,000 2,806,400 ตาม
ข้อบัญญตั ิ

 

3 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส ์ 30,000 13,500 ตาม
ข้อบัญญตั ิ

 

 
 

รวม 14,262,000 
 

2,830,056.70 
 

  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หมาย
เหตุ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 โครงการ Big Cleaning Day 10,000 9,860 ตาม
ข้อบัญญตั ิ

 

2 โครงการฝึกอบรมสัมมนา คุณธรรม จรยิธรรม ส าหรับ
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน

ต าบลบ้านคู 

10,000 9,740 ตาม
ข้อบัญญตั ิ

 

3 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานโครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานฯ 

130,000 231,900 ตาม
ข้อบัญญตั ิ

 

4 โครงการลดอุบัติเหตทุางถนนในชว่งเทศกาลส าคัญ 70,000 28,960 ตาม
ข้อบัญญตั ิ

 

5  โครงการด าเนนิงานระบบการแพทย์ฉุกเฉนิ หน่วยกู้ชีพ-กู้ภัยเพื่อ
ให้บริการผู้ปุวยฉกุเฉินก่อนถึงโรงพยาบาล 

1,200,000 115,000 ตาม
ข้อบัญญตั ิ

 

6 ค่าใช้จ่ายในการพฒันาครูผู้ดูแลเดก็/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเดก็ 45,000 20,720 ตาม
ข้อบัญญตั ิ

 

7 
 

โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสอื
เรียน) 

 
24,000 

 

 
16,800 

 

ตาม
ข้อบัญญตั ิ

 

8 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดกิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน) 

 

 
51,600 

 

 
36,120 

 

ตาม
ข้อบัญญตั ิ

 

9 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบ
นักเรียน) 

36000 
 
 

25200 
 
 

ตาม
ข้อบัญญตั ิ

 

10 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์
การเรียน) 

 
 

24000 
 
 

168000 
 
 

ตาม
ข้อบัญญตั ิ

 

11 โครงการสนับสนุนค่าใชจ้่ายบริการสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียน
การสอน) 

24,000 
 
 

193,800 
 
 

ตาม
ข้อบัญญตั ิ

 

12 โครงการอาหารกลางวันศนูย์พัฒนาเด็กเลก็องค์การบริหารสว่น
ต าบลบ้านคู 

 

588,000 
 
 

487,860 
 
 

ตาม
ข้อบัญญตั ิ

 

13 โครงการสัตวฺ์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
 

40,000 
 
 

31,700 
 
 

ตาม
ข้อบัญญตั ิ

 

14 โครงการจัดงานวนัเดก็แห่งชาต ิ
 

35,000 
 
 

17,020 
 
 

ตาม
ข้อบัญญตั ิ

 

 รวม 2,287,600 
 

1,392,680 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
ที ่

 
โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ หมาย
เหตุ ตั้งไว้ เบิกจ่าย ที่มา 

1 อุดหนนุโครงการจัดงานเทศกาลไหมนาโพธิ ์ประจ าปี พ.ศ. 2563 100,000 100,000 ตาม
ข้อบัญญตั ิ

 

 
 

รวม 100,000 100,000 ตาม
ข้อบัญญตั ิ
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ส่วนที่ 4 

การประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 สรุปผล  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน

ภาพรวมโดยการสุ่มตัวอย่าง แจกแบบประเมิน จ านวน 135 ชุด 
 
เพศ -ชาย จ านวน 62 ราย 

-หญิง    จ านวน 73 ราย 
อายุ -ต่ ากว่า 20 ปี จ านวน 14 ราย  -20 – 30 ปี จ านวน 32 ราย -31 – 40 ปี  จ านวน 34 ราย 
 -41 – 50 ปี  จ านวน 27 ราย -51 – 60 ปี จ านวน 17 ราย  -มากกว่า 60 ปี  จ านวน 11 ราย 
การศึกษา -ประถมศึกษา จ านวน 52 ราย -มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 47 ราย 
  -อนุปริญญา หรือเทียบเท่า  จ านวน 10 ราย  -ปริญญาตรี  จ านวน 10 ราย 
  -สูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน 1 ราย  -อ่ืนๆ  จ านวน 15 ราย 
อาชีพ -รับราชการ  จ านวน 9 ราย -เอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 9 ราย 
 -ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  จ านวน 16 ราย  -รับจ้าง  จ านวน 31 ราย 
 -นักเรียน นักศึกษา  จ านวน 15 ราย  -เกษตรกร  จ านวน 55 ราย 
 -อ่ืนๆ จ านวน – ราย 
 
     ในภาพรวม 

 
ประเด็น 

พอใจ
มาก
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

พอใจ
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่
พอใจ
(ราย) 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 54 40.00 68 50.37 13 9.63 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/
กิจกรรม 

48 35.56 70 51.85 17 12.59 

3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 48 35.56 63 46.66 24 17.78 
4.การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 55 40.74 60 44.44 20 14.82 
5.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 53 39.26 59 43.70 23 17.04 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีก าหนด 48 35.56 72 53.33 15 11.11 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 51 37.78 56 41.48 28 20.74 
8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 50 37.04 49 36.29 36 26.67 
9.ประโยชน์ท่ีประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 39 28.89 75 55.55 21 15.56 

 
หมายเหตุ  จ านวนผู้ตอบรับแบบประเมิน จ านวน 135 ราย 
 
  ผลการส ารวจความพึงพอใจการปฏิบัติงานของ อบต.บ้านคู ในภาพรวม ปรากฏว่าในจ านวน 
หัวข้อประเด็นทั้ง 9 ข้อ นั้น เฉลี่ยความพอใจมากอยู่ที่ร้อยละ 36.71 พอใจ อยู่ที่ร้อยละ 47.08 และไม่พอใจ
อยู่ที่ร้อยละ 16.21 
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สรุปผล แบบประเมินความพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในแต่ละยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.77 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 8.74 
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.52 
4.การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 8.52 
5.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.42 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.63 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.50 

8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.13 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.63 
                                                                                    รวม 8.54 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.67 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 8.55 
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.63 
4.การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 8.63 
5.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.53 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.79 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.72 

8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.58 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.78 
                                                                                    รวม 8.65 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 
 
 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.74 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 8.72 
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.69 
4.การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 8.61 
5.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.60 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.85 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.69 

8.การแก้ไขปญัหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.58 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.69 
                                                                                    รวม 8.69 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.76 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 8.69 
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.72 
4.การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 8.61 
5.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.55 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.72 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.75 

8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.71 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.69 
                                                                                    รวม 8.69 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.73 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 8.60 
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.76 
4.การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 8.64 
5.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.43 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.77 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.72 

8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.72 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.79 
                                                                                    รวม 8.68 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการ
ท่องเที่ยว 
 

 
ประเด็น 

คะแนนความพึงใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1.การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.72 
2.การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของโครงการ/กิจกรรม 8.62 
3.การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.67 
4.การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ต่อสาธารณะ 8.52 
5.ความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.48 
6.การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.40 
7.ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหา 8.61 

8.การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 8.63 
9.ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.62 
                                                                                    รวม 8.59 
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ปัญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงานด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เนื่องจากบางโครงการต้อง
ใช้งบประมาณจ านวนมากในการด าเนินโครงการ 
 2. ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินงานบางด้าน 
 3. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควร เช่น ประชาชนยังไม่เข้าใจถึงแนวทางการด าเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนต าบลและไม่มีความรู้เกี่ยวกับงาน/กิจกรรมที่องค์การบริหารส่วนต าบลจะด าเนินการ 
 4. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ท าให้การด าเนินการบางโครงการเป็นไปด้วย
ความล่าช้า 
 5. ประชาชนและหน่วยงานในพื้นท่ียังไม่เข้าใจระบบขั้นตอนการท างาน ของ องค์กร ท าให้การท างาน
ร่วมกันไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. น าโครงการที่เกินขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนต าบลไปประสานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนินการต่อไป 
 2. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร เช่น ฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ใน
การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบล 

3. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนต าบลอย่างต่อเนื่อง 
4. จัดให้มีการประชุมชี้แจง หรือท าการซักซ้อมท าความเข้าใจของกระบวนการท างานร่วมกันระหว่าง

งานและผู้น าชุมชน 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
รอบเดือนตุลาคม พ.ศ.2563 

(ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ.2563 ถึง เดือนกันยายน 2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านค ู
อ าเภอนาโพธิ์   จังหวัดบรุีรัมย์ 

 
 
 

 


