
 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 

ประจ าปีงบประมาณ 2559
 

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ.2548  หมวด  6  ข้อ  29  (3)  องค์การบริหารส่วนต าบคคขขาด จงงได้ด าเนินการตามขันนตอนระเบียบ
ก าหนด โดยการติดตามแคะประเมินผคแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ประจ าปีงบประมาณ  2559 

เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามระเบียบดังกค่าว  ผข้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบคคขขาด  ได้
รายงานต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบคคขขาด  ในการประชุมสมัยสามัญ  สมัยที่  4 ครันงที่ 1 ปี 2559  เมื่อ
วันที่  8 ธันวาคม  2559  แคะเป็นการแสดงรายงานผคการด าเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559 - 2561)  ขององค์การบริหารส่วนต าบคคขขาด ถงงผคความส าเร็จที่ด าเนินการ
ให้บรรคุวัตถุประสงค์ตามที่ตันงไว้ตามแผนพัฒนาสามปี  จงงขอประกาศผคการติดตามแคะประเมินผค
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบคคขขาด ประจ าปีงบประมาณ  2559  ให้ทราบโดยทั่วกัน 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  31  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.2559 

 
 
 

(นายนิพนธ์  พันธวิศิษฏ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด 
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รายงานผลการติดตามและข้อเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี   
(พ.ศ.2559 - 2561)  ประจ าปีงบประมาณ  2559 

องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 
 

 

  อ้างถึง 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.

2548 หมวด 6 ข้อ 29 (3) และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหาร
เสนอต่อสภาในขั้นตอนต่อไปนั้น  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด จึงขอ
รายงานผลการด าเนินงานในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559 - 2561)  ประจ าปี
งบประมาณ  2559  การด าเนินโครงการ / กิจกรรม  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามีดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ.2559 - 2561)  ประจ าปีงบประมาณ 2559 

           

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการทั้งหมด 
ของแผนพัฒนาสามปี 
(พ.ศ.2559 - 2561)
และ เพิ่มเติมและ

เปลี่ยนแปลง 4 ฉบับ 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

จ านวน
โครงการ
ทั้งหมด ปี 

2559 คิดเป็น
ร้อยละ 

โครงการที่
บรรจุใน

ข้อบัญญัติ 
2559 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

โครงการที่
ได้

ด าเนินการ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

คิด
เป็น
ร้อย
ละ 

โครงการที่
ไม่ได้

ด าเนินการ
ตาม

ข้อบัญญัติ 

โครงการที่
ด าเนินการ

โดย
งบประมาณ

อ่ืนๆ 

1. การสานต่อแนวทางพระราชด าริ 39 8.30 9 5.70 1 0.63 1 0.01 0 0 

2. การพัฒนาการเกษตร 9 1.91 2 1.27 2 1.27 1 0.95 1 0 

3. การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0 

4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

18 3.83 6 3.80 6 3.80 6 5.71 2 0 

5. การพัฒนาสังคมและการแก้ไข
ปัญหาความเดือดร้อนฯ 

144 30.64 41 25.95 30 18.99 18 17.14 12 0 

6. การบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพ 

108 22.98 37 23.42 21 
13.29 

19 
18.10 

2 0 

7. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 108 22.98 39 24.68 25 15.82 25 23.81   20 

8. ด้านการศึกษา 44 9.36 24 15.19 20 12.66 20 19.05   0 
รวม 470 100 158 100.00 105 66.46 90 84.77 17 20 
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รายงานผลการติดตามและข้อเสนอความเห็นจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี   

(พ.ศ.2559 - 2561)  ประจ าปีงบประมาณ  2559 
องค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  อ าเภอคง  จังหวัดนครราชสีมา 

 
  อ้างถึง 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548  หมวด  6  ข้อ  29  (3)  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารเสนอต่อสภาในขั้นตอนต่อไปนั้น  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด จึงขอ
รายงานผลการด าเนินงานในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) ประจ าปี
งบประมาณ  2559  การด าเนินโครงการ / กิจกรรม  ตามยุทธศาสตร์การพัฒนามีดังต่อไปนี้ 

 

โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด  เรื่อง  งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี  2559  ที่ตั้งไว้ 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1. การสานต่อแนวทาง
พระราชด าริ -- -- 

 

2. การพัฒนาการเกษตร 1. โครงการพระราชด าริ 10,000  
3. การพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยว 

-- -- 
 

4. การบริหารจัดการ
ทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

-- -- 
 

5. การพัฒนาสังคมและการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนฯ 

1. จัดเก็บข้อมูล จปฐ. และกชช.2 ค. 
2. แข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ 
3. ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 
4. จัดงานประเพณีวันสงกรานต์  
5. จัดงานวันลอยกระทง 
6. จัดงานประเพณีของดีเมืองคง และบุญกุ้มข้าวใหญ่ 
7. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาบทบาท
สตรี 
8. เสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 
9. เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ผู้ด้อยโอกาส 
10. เยี่ยมบ้านผู้ป่วยเอดส์ 
11. อบรมให้ความรู้การดูแลตนเองของผู้พิการ 
12. ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้แก่ผู้สูงอายุและคนไร้
ที่พ่ึง 

30,000 
350,000 
40,000 
10,000 
10,000 
20,000 

 
20,000 
20,000 
5,000 
8,000 

10,000 
 

5,000 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
 13. วันผู้สูงอายุ 

14. สงเคราะห์คนยากไร้และยากจน 
16. ก่อสร้างห้องสุขาส าหรับ ผู้สูงอายุที่ยากไร้ /   
ผู้พิการ / ผู้ด้อยโอกาส 

60,000 
10,000 

 
75,000 

 

6. การบริหารจัดการอย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ 

1. อุดหนุนองค์กรประชาชน, องค์กรการกุศล, 
องค์กรที่จัดตั้งตามกฎหมาย (อุดหนุนเหล่ากาชาด
จังหวัดนครราชสีมา) 
2. อบรมให้ความรู้และทัศนศึกษาดูงานของ
อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) 
3. อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับอันตราย
จากการใช้สารเคมี 
4. ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

10,000 
 
 

250,000 
 

20,000 
 

100,000 

 

7. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน -- --  

8. ด้านการศึกษา -- --  
 

 ข้อเสนอแนะ 
 

  เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงานพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลคูขาด จึงขอเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
  1. ส่งเสริมให้มีการจัดองค์ความรู้เกี่ยวกับขบวนการและวิธีการจัดท าแผนพัฒนาให้กับ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง ผู้น าหมู่บ้าน และประชาชนทั่วไปในต าบลคูขาดอย่างต่อเนื่อง 
  2. การด าเนินการโครงการ / กิจกรรมที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลคูขาด อยากให้มีการด าเนินการให้ครบทุกโครงการเพื่อไม่ให้เสียประโยชน์ในการตั้งโครงการ  
  3. ควรมีการติดตามประเมินผลด้านประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของโครงการที่ได้
ด าเนินการไปแล้วเพ่ือเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนครั้งต่อไปและเพ่ือเป็นการวางแผนในการแก้ไขปัญหาที่มัก
เกิดข้ึนซ้ าซากให้ลดน้อยลง 
  4. โครงการ / กิจกรรมที่ ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณที่ผ่านมา ควรน ามาจัดท า
แผนพัฒนาและจัดท างบประมาณด าเนินการต่อในปีถัดไป 
  5. การตั้งโครงการของเจ้าหน้าที่ควรตั้งให้สอดคล้องตางตามระเบียบและให้ด าเนินการให้
ครบตามท่ีก าหนดและเกิดประโยชน์ต่อภาพรวม 
  6. คณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาควรกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับระเบียบ
ว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่จึงควรน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาของปีนั้น 

7. การจัดท าแผนพัฒนาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุไว้ในปีงบประมาณที่จะด าเนินการควร
ค านึงถึงงบประมาณจริงให้สอดคล้องและใกล้เคียงต่อการพัฒนาที่เป็นจริงที่สุด 

 
 



 

 
    


