
 
 
 

 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด 
เรื่อง   การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2564) ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ระหว่างวันที่  1  เมษายน  2561  ถึง  วันที่  30  กันยายน  2561 
*************************** 

  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 2559 และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 หมวด 
6  ข้อ  29  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  มีอ านาจหน้าที่ในการก าหนดแนวทาง  วิธีการ
ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่รายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

  บัดนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด ได้รายงาน
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด ประจ าปีงบประมาณ 2561  ระหว่างวันที่ 
1 เมษายน 2561  ถึง  วันที่  30  กันยายน  2561  ต่อผู้บริหารท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด  แล้ว    ดังนั้น องค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด จึงขอ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลคูซอดให้ประชาชนทราบ  
รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี ้

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ    ณ    วันที่  18   ธันวาคม  พ.ศ.  2561 

        

               (นายศรชัย  ชัยชาญ) 
              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด 

 

 

 

 



 

 

รายงานผลการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564)  

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 
 

ระหว่างวันที่  1 เมษายน  2561 ถึง วันที่  30  กันยายน  2561 
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องค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด 

 อ าเภอเมืองศรีสะเกษ  จังหวดัศรีสะเกษ
 

 

 

 



 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(พ.ศ. 2561 – 2564) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด 

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

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์เพ่ือการพัฒนา 

1.  วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด 

 “องค์กรบริหารจัดการ  บูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน” 

2.  พันธกิจ 

 พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมความเจริญด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จ าเป็น และ
ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ ในการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตร  พร้อมทั้ง
ส่งเสริมด้านสุขภาพ  

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัย อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่สืบไป
และส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีพ่ึงพาตนเองได้ 
 พันธกิจที่ 3 สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์แหล่งน้ าและทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายในต าบล 
 พันธกิจที่ 4 ส่งเสริมความสามัคคีภายในชุมชน   การรักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

พันธกิจที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน รวมถึงการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 

3.  เป้าประสงค์ 

1.  เพ่ือก่อสร้างและซ่อมบ ารุงโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตต าบลให้มีความสะดวกและได้มาตรฐาน  รวมถึง
ประชาชนมีอาชีพและรายได้เพ่ิมข้ึน  รวมถึงพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น 

2.  เพ่ือให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาเรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  มีภูมิคุ้มกันทางสังคมที่เข้มแข็งพ่ึงตนเองได้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

3.  เพื่อให้มีการอนุรักษ์  ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือตอบสนองความต้องการอย่างยั่งยืน 
4.  เพื่อให้ประชาชนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  สังคมเกิดความสมานฉันท์  ประชาชนอยู่ดี

มีสุข 
5.  เพ่ือสนับสนุนประชาชนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบการท างานภาครัฐและ

ประชาชนมีความพึงพอใจในการรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐ 
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แผนพัฒนาท้องถิน่สี่ป ี
(พ.ศ. 2561 - 2564) 

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พ่ึงตนเองและแข่งขัน

ได้ 
แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมความเจริญด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จ าเป็น 
2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  กลุ่มผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ส่งเสริมการใช้เกษตรอินทรีย์ในการเพ่ิมผลผลิตทาง
การเกษตร 
 

ยุทธศาสตร์ที่  2   ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่ดี 
แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมด้านการศึกษาให้มีคุณภาพและทันสมัย เพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง 
2.  ส่งเสริมการเรียนรู้ อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมประเพณีและท านุบ ารุงศาสนาให้คงอยู่สืบไป 
3.  ส่งเสริมด้านสุขภาพอนามัยและการกีฬา 
4.  สนับสนุนการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด ารงชีวิต 
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์แหล่งน้ า  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 2.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการขยะ 
 3.  เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ า 
  
ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 

แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมความสามัคคีในชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
แนวทางการพัฒนา 
1.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพ่ิมมากข้ึน 

 2.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ 
 3.  ส่งเสริมการพัฒนาระบบสารสนเทศ และการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยีการวิจัยและนวัตกรรม 
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แบบท่ี  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะ
ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด     

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มี 

การด าเนินงาน 
ส่วนที่  1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
3. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
6. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

  

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

  

10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ศักยภาพของท้องถิ่น 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยังยืน   
13. มีการก าหนดเปูาหมายการพัฒนาท้องถิ่น   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
17. มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
18. มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (6 เดือน) 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  2  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการ
ด าเนินงานทุก ๆ 6 เดือน  เริ่มตั้งแต่สิ้นสุดการด าเนินงานทุก ๆ 6 เดือน  

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด     
2.  รายงานผลการด าเนินงาน  
 (1) ห้วงที่  1  (ตุลาคม – มีนาคม)   (2) ห้วงที่  2  (เมษายน – กันยายน)  

ส่วนที่  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) 
 1. จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

ปีท่ี 1  
พ.ศ. 2561 

ปีท่ี 2  
พ.ศ. 2562 

ปีท่ี 3 
พ.ศ. 2563 

ปีท่ี 3 
พ.ศ. 2564 

รวม 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการยกระดับ
เศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 

153 44,591,500 169 38,480,000 166 39,930,000 190 51,290,000 678 174,291,500 

2. ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสงัคมและ
คุณภาพชีวิต 

41 5,254,000 43 5,324,000 43 5,324,000 43 5,324,000 170 21,226,000 

3. ด้านการเสริมสร้างความสมดลุด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

13 4,860,000 14 4,890,000 15 5,090,000 14 4,890,000 56 19,730,000 

4. ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

4 220,000 4 220,000 4 220,000 4 220,000 16 880,000 

5. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสทิธิภาพ 22 2,870,000 25 3,400,000 24 3,000,000 26 3,200,000 97 12,470,000 
รวม 233 57,795,500 255 52,314,000 252 53,564,000 277 64,924,000 1,017 228,597,500 
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2.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เฉพาะปงีบประมาณ พ.ศ. 2561 

ยุทธศาสตร ์

โครงการตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ป ี

โครงการตามข้อบัญญตัิ
งบประมาณรายจ่าย 

โครงการที่จ่ายขาดเงิน
สะสม 

โครงการที่ได้รบัเงิน
อุดหนุน 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน และการ
ยกระดับเศรษฐกิจให้
พึ่งตนเองและแข่งขันได ้

153 44,591,500 13 1,500,000 12 927,600 2 9,581,500 

2. ด้านการเสริมสร้าง
ภูมิคุ้มกันทางสงัคมและ
คุณภาพชีวิต 

41 5,254,000 20 12,778,985 - - - - 

3. ด้านการเสริมสร้าง
ความสมดุลดา้น
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

13 4,860,000 1 10,000 3 101,000 - - 

4. ด้านการเสริมสร้าง
ความมั่นคงและการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

4 220,000 2 90,000 - - - - 

5. ด้านการบริหาร
จัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ 

22 2,870,000 15 810,000 - - - - 

รวม 233 57,795,500 51 15,188,985 15 1,028,600 2 9,581,500 
 

สรุปได้ดังนี้ 
โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  เฉพาะปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561  
มีจ านวน  233  โครงการ 
โครงการที่น าไปบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  จ่ายขาดเงินสะสม และได้รับสนับสนุนงบประมาณเงิน
อุดหนุน  ประจ าปี พ.ศ. 2561  มีจ านวน     68  โครงการ 
       =  68x100 
                      233 
       =   29.19 % 

           คิดเป็นร้อยละ    29.19 
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3.  การเบิกจ่ายงบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ.  2561 
 

งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2561 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด 

ตั้งแต่วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2560  ถึงวันที่  30  กันยายน พ.ศ.  2561 
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ส่วนที่  3  ผลการด าเนินงานแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)  ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
2561   จ่ายขาดเงินสะสม ประจ าปี 2561และงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี 2561 
 

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2561 

ที ่ ยุทธศาสตร์ / โครงการ 
งบ 

ตามข้อบัญญัติ 
จ่าย คงเหลือ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

1 ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซมถนนช ารุด หมู่ที่ 1-10
อาคารส านักงาน อาคาร ห้องประชุม อบต.คูซอด 
(โอนลด444,000บาท) 

444,000.00 
-444,000.00 

=0.00 

0.00 0.00 กองช่าง 

2 โครงการต่อเติมศาลาประชาคม ประจ าหมู่บ้าน  
บ้านโนนทราย  หมู่ที่ 8  

65,200.00 64,000.00 1,200.00 กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์พร้อม
อุปกรณ์ออกก าลังกาย  บ้านคูซอด  หมู่ที่ 1 

99,000.00 98,800.00 200.00 กองช่าง 

4 โครงการลงลูกรังก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก    
บ้านคูซอด  หมู่ที่ 2 

99,000.00 97,000.00 2,000.00 กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแดง  
หมู่ที่ 3   

86,000.00 80,300.00 5,700.00 กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างบล๊อกคอนเวิร์ส บ้านดงเปือย  หมู่
ที่ 4 

157,000.00 156,800.00 200.00 กองช่าง 

7 โครงการลงหินคลุกเกรดปรับเกลี่ย  บ้านเปือย  หมู่
ที่ 6 

99,000.00 95,000.00 4,000.00 กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมหล็ก  บ้าน
หนองแวง  หมู่ที่ 7 

99,000.00 96,000.00 3,000.00 กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนนลูกระนาดในหมู่บ้าน  บ้าน
โนนทราย หมู่ที่ 8 

33,800.00 33,700.00 100.00 กองช่าง 

10 โครงการฝาปิดร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน  บ้าน
โพนงอย  หมู่ที่ 9 

99,000.00 93,000.00 6,000.00 กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน
เปือยใหม่  หมู่ที่ 10 

99,000.00 97,300.00 1,700.00 กองช่าง 

12 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและส่องสว่าง
ภายในหมู่บ้าน บ้านแดง  หมู่ที่ 3   

20,000.00 20,000.00 0.00 กองช่าง 

13 โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ  บ้านเวาะ  หมู่ที่ 
5 

100,000.00 91,352.11 8,647.89 กองช่าง 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ / โครงการ 
งบ 

ตามข้อบัญญัติ 
จ่าย คงเหลือ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้  
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ศก.ถ.45-005 สายทางแยกถนน 
ทชจ.ศก.4053 บ้านเวาะ  หมู่ที่ 5 ถึงทางแยกถนน
หนองน้ า-กุดเตอะ  ต าบลคูซอด จ านวน 2 ช่วง มี
พ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 9,375 ตารางเมตร   

4,792,200.00 3,254,0000.00 1,538,200.00 กองช่าง 

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง
หลวงท้องถิ่น ศก.ถ.45-004 สายทางแยกทางหลวง 
2373 ทางโค้งก่อนเข้าบ้านคูซอด  หมู่ที่ 2 ถึงถนน 
ทชจ.ศก. 3028 ไปเขตต าบลหนองไผ่ ต าบลคูซอด 
จ านวน 2 ช่วง มีพ้ืนที่รวมไม่น้อยกว่า 9,362 
ตารางเมตร   

4,789,300.00 3,254,000.00 1,535,300.00 กองช่าง 

รวม 10,637,500.00 7,531,252.11 3,106,247.89  

     2.  ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมและคุณภาพชีวิต 
     2.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานเทศกาล
ประจ าปีของจังหวัดงานเทศกาลปีใหม่สี่เผ่าไทย 

15,000.00 15,000.00 0.00 ส านักงานปลัด 

รวม 15,000.00 15,000.00 0.00  

     2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

1 โครงการ 365 วันศรีสะเกษพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

20,000.00 0.00 20,000.00 ส านักงานปลัด 

2 โครงการศรีสะเกษพัฒนาตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

50,000.00 48,890.00 1,110.00 ส านักงานปลัด 

3 โครงการปูองกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด 10,000.00 0.00 10,000.00 ส านักงานปลัด 

4 โครงการสนับสนุนศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดิน
เอาชนะยาเสพติด 

30,000.00 0.00 30,000.00 ส านักงานปลัด 

5 โครงการปูองกันแก้ไขปัญหาและเฝูาระวังยาเสพติด
จังหวัดศรีสะเกษ   

5,000.00 5,000.00 0.00 ส านักงานปลัด 

รวม 115,000.00 53,890.00 61,110.00  
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ที่ ยุทธศาสตร์ / โครงการ 
งบ 

ตามข้อบัญญตั ิ
จ่าย คงเหลือ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

     2.3  แผนงานสาธารณสุข 

1 โครงการกองทุนสนับสนุนการบริจาคโลหิตให้กับ
เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ 

15,000.00 15,000.00 0.00 ส านักงานปลัด 

2 โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
(โอนเพ่ิม 10,000 บาท) 

30,000.00 
+10,000.00 

=40,0000.00 

40,000.00 0.00 ส านักงานปลัด 

รวม 55,000.00 55,000.00 0.00  

     2.4  แผนงานงบกลาง 

1 เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์ 96,000.00 72,000.00 24,000.00 กองสวัสดิการฯ 

2 เบี้ยยังชีพคนชรา 6,538,800.00 6,222,100.00 316,700.00 กองสวัสดิการฯ 

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ 2,995,200.00 2,961,600.00 33,600.00 กองสวัสดิการฯ 

รวม 9,630,000.00 9,255,700.00 374,300.00  

     2.5  แผนงานการศึกษา 

1 สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  อบต.
คูซอด   

245,000.00 0.00 245,000.00 กองการศึกษาฯ 

2 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านคู
ซอด  (โอนลด 93,100บาท) 

93,100.00 
-93,100.00 

=0.00 

0.00 0.00 กองการศึกษาฯ 

3 อาหารเสริม(นม) 814,385.00 752,311.64 62,073.36 กองการศึกษาฯ 

4 สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) 117,500.00 0.00 117,500.00 กองการศึกษาฯ 

5 อุดหนุนโรงเรียนเพ่ือสนับสนุนอาหารกลางวัน 
(โอนเพ่ิม 103,100 บาท) 

1,424,000.0 
+103,100.00 

=1,527,100.00 

1,525,900.00 1,200.00 กองการศึกษาฯ 

รวม 2,797,085.00 2,371,3110.64 425,773.36  

     2.6  แผนงานการศาสนา  วัฒนธรรมและนันทนาการ 

1 จัดหาวัสดุกีฬา 65,000.00 52,170.00 12,830.00 กองการศึกษาฯ 

2 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน  ต้าน
ยาเสพติดขององค์การบริหารส่วนต าบล 

150,000.00 133,321.00 16,679.00 กองการศึกษาฯ 

3 โครงการสืบสานประเพณีขับร้องท านองสรภัญญะ 
ประจ าปี 2561 

50,000.00 49,000.00 1,000.00 กองการศึกษาฯ 

4 วันเด็กแห่งชาติ 15,000.00 0.00 15,000.00 กองการศึกษาฯ 

รวม 280,000.00 234,491.00 45,509.00  
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ที่ ยุทธศาสตร์ / โครงการ 
งบ 

ตามข้อบัญญตั ิ
จ่าย คงเหลือ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

     3.  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3.1  แผนงานการเกษตร 

1 ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์  รักษ์พ้ืนที่สีเขียว 
 

10,000.00 
 

4,500.00 5,500.00 ส านักงานปลัด 

รวม 10,000.00 4,500.00 5,500.00  

     4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเสริมสร้างความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
     4.1   แผนงานรักษาความสงบภายใน 

1 โครงการปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาลส าคัญ(โอนเพ่ิม 7,824 บาท) 

40,000.00 
+7,824.00 

=47,824.00 

47,824.00 0.00 ส านักงาน
ปลัด 

2 โครงการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(โอนลด35,000บาท) 

50,000.00 
-35,000.00 
=15,000.00 

0.00 15,000.00 ส านักงาน
ปลัด 

รวม 62,824.00 47,824.00 15,000.00  

     5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
     5.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

1 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิก อบต. พนักงานส่วนต าบลและ
ลูกจ้างของอบต.คูซอด(โอนลด38,000บาท) 

120,000.00 
-38,000.00 
=82,000.00 

63,310.00 18,690.00 ส านักงาน
ปลัด 
คลัง 

2 ค่าใช้จ่ายโครงการปกปูองสถาบันส าคัญของชาติ 
โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์(โอนลด10,000
บาท) 

10,000.00 
-10,000.00 

=0.00 

0.00 0.00 ส านักงาน
ปลัด 

3 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของคณะ
ผู้บริหาร  สมาชิกสภาท้องถิ่นพนักงานส่วนต าบล
และลูกจ้างของอบต.คูซอด(โอนลด68,000บาท) 

180,000.00 
-68,000.00 

=112,000.00 

101,100.00 10,900.00 ส านักงาน
ปลัด 
คลัง 

4 ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งขององค์การบริหารส่วน
ต าบลคูซอด(โอนลด300,000บาท) 

300,000.00 
-300,000.00 

=0.00 

0.00 0.00 ส านักงาน
ปลัด 

5 อุดหนุนศูนย์ข้อมูลข่าวสารโครงการศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการซื้อหรือการจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคูซอด(โอนเพิ่ม10,000บาท) 

20,000.00 
+10,000.00 
=30,000.00 

30,000.00 0.00 ส านักงาน
ปลัด 

6 ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา รัฐพิธี ราชพิธี 
(โอนเพ่ิม312,500บาท) 

10,000.00 
+312,500 

=322.500.00 

312,500.00 10,000.00 ส านักงาน
ปลัด 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ / โครงการ 
งบ 

ตามข้อบัญญัติ 
จ่าย คงเหลือ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

     5.  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ 
     5.1   แผนงานบริหารงานทั่วไป 

7 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(โอนลด10,000บาท) 

10,000.00 
-10,000.00 

=0.00 

0.00 0.00 ส านักงาน
ปลัด 

8 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป 
(โอนลด20,000บาท) 

20,000.00 
-20,000.00 

=0.00 

0.00 0.00 ส านักงาน
ปลัด 

9 โครงการบริหารจัดการขยะ 10,000.00 9,800.00 200.00 ส านักงาน
ปลัด 

รวม 556,500.00 516,710.00 39,790.00  

     5.2   แผนงานเคหะและชุมชน 

1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงาน
ส่วนต าบลและลูกจ้าง 

20,000.00 8,600.00 11,400.00 กองช่าง 

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
ส่วนต าบลและลูกจ้าง 

10,000.00 4,124.00 5,876.00 กองช่าง 

รวม 30,000.00 12,724.00 17,276.00  

     5.3   แผนงานการศึกษา 

1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงาน
ส่วนต าบลและลูกจ้าง 

50,000.00 39,800.00 10,200.00 กอง
การศึกษาฯ 

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
ส่วนต าบลและลูกจ้าง 

30,000.00 17,731.00 12,269.00 กอง
การศึกษาฯ 

รวม 80,000.00 57,531.00 22,469.00  

     5.4   แผนงานสังคมสงเคราะห์ 

1 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนาของพนักงาน
ส่วนต าบลและลูกจ้าง 

10,000.00 3,900.00 6,100.00 กอง
สวัสดิการฯ 

2 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของพนักงาน
ส่วนต าบลและลูกจ้าง 

10,000.00 0.00 10,000.00 กอง
สวัสดิการฯ 

รวม 20,000.00 3,900.00 16,100.00  

รวมทั้งสิ้น 24,288,909.00 20,159,833.75 4,129,075.25  
 

 
 



24 
โครงการจ่ายขาดเงินสะสม  ประจ าปี 2561 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ / โครงการ งบ 
ตามข้อบัญญตั ิ จ่าย คงเหลือ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

     1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน และการยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ 
     1.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากโรงเรียน
คูซอดประชาสรรค์ถึงบ้านบาก บ้านคูซอด  หมู่ที่  1 

73,300.00 72,500.00 800.00 กองช่าง 

2 โครงการปรับปรุงถนนจากอนามัยเก่า-นานายสมจิตร 
ชัยชาญ  บ้านคูซอด หมู่ที่ 2 

62,300.00 62,000.00 300.00 กองช่าง 

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตลงท่าแพง บ้านแดง  
หมู่ที่ 3 

99,000.00 92,500.00 6,500.00 กองช่าง 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน
หมู่บ้าน บ้านดงเปือย หมู่ที่ 4  

99,000.00 99,000.00 0.00 กองช่าง 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้าน
เวาะ หมู่ที่ 5 

37,700.00 36,000.00 1,700.00 กองช่าง 

6 โครงการก่อสร้างถนนดินจากหนองตาด่างไปหนองขี้
หมา บ้านเวาะ  หมู่ที่ 5 

61,300.00 0.00 61,300.00 กองช่าง 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปกุดหวาย 
บ้านเปือย  หมู่ที่ 6 

99,000.00 99,000.00 0.00 กองช่าง 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนอง
แวง  หมู่ที่ 7 

99,000.00 98,000.00 1,000.00 กองช่าง 

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน
โนนทรายถึงคลองส่งน้ า บ้านโนนทราย  หมู่ที่ 8 

99,000.00 98,100.00 900.00 กองช่าง 

10 โครงการก่อสร้างถนนดินจากบ้านโคกเลาะถึงหนอง
ใหญ่ บ้านโพนงอย หมู่ที่ 9   

70,000.00 0.00 70,000.00 กองช่าง 

11 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง จากหนองแต้-หนองหลี่-
หนองกลาง  บ้านโพนงอย  หมู่ที่ 9 

29,000.00 0.00 29,000.00 กองช่าง 

12 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากแยก
บ้านเปือยใหม่  หมู่ที่ 10 

99,000.00 98,700.00 300.00 กองช่าง 

รวม 927,600.00 775,800.00 171,800.00  
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ที ่ ยุทธศาสตร์ / โครงการ 
งบ 

ตามข้อบัญญตั ิ จ่าย คงเหลือ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

     3.  ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างความสมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     3.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

1 โครงการขุดลอกบ่อหนองหว้า  บริเวณบ่อหนองหว้า
บ้านคูซอด  หมู่ที่ 1 

25,400.00 25,000.00 400.00 กองช่าง 

2 โครงการขุดลอกร่องน้ าลงหนองแม่หม้าย  บ้านคูซอด  
หมู่ที่ 2 ต าบลคูซอด  

33,900.00 0.00 33,900.00 กองช่าง 

3 โครงการขุดลอกบ่อใหญ่ บ้านคูซอด   หมู่ที่  2 41,700.00 41,000.00 700.00 กองช่าง 

รวม 101,000.00 66,000.00 35,000.00  
 

 
ส่วนที่  4  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

1. จ านวนงบประมาณไม่เพียงพอในการด าเนินงาน 
2. มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ความต้องการเร่งด่วนมาก 
3.  การจัดท าแผนพัฒนาสามปี  ไม่สอดคล้องกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
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แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  3  เป็นแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 

ส่วนที่  1  ข้อมูลทั่วไป 
1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   องค์การบริหารส่วนต าบลคูซอด     
2. วัน/เดือน/ปีที่รายงาน   4  ตุลาคม  2561      

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปี  2561 
3. ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี 

บรรจุใน 
ข้อบัญญัติฯ 

 

บรรจุใน 
จ่ายขาดเงินสะสม 

อุดหนุนเฉพาะกิจ คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการ
ยกระดับเศรษฐกิจให้พึ่งตนเองและ
แข่งขันได ้

153 13 12 2 17.65 

2. ด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทาง
สังคมและคุณภาพชีวิต 

41 20 - - 48.78 

3. ด้านการเสริมสร้างความสมดลุด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

13 1 3 - 30.77 

4. ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและ
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

4 2 - - 50.00 

5. ด้านการบริหารจัดการภาครัฐที่มี
ประสิทธิภาพ 

22 15 - - 68.18 

รวม 233 51 15 2 29.19 

ส่วนที่  3  การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ   
 -  ยังไม่มีการด าเนินการ 
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