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คํานํา 
  ปจจุบันองคกรปกครองสวนทองถ่ิน   ในฐานะท่ีเปนองคกรท่ีอยูใกลชิดกบประชาชนมากท่ีสุด 
และเปนหนวยดําเนินการซ่ึงทําหนาท่ีแทนรัฐซ่ึงจัดบริการสาธารณะ   การบริหารจัดการภารกิจตาง ๆ  ในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบแกประชาชน  เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชนเปนประการสําคัญ   องคกรปกครองสวนทองถ่ิน   
มีบทบาทอํานาจหนาท่ีในการบริหารจัดการตนเอง  และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจ  ใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542   ไดกําหนดอํานาจหนาท่ี ขององคการบริหารสวนตําบล
และตองสงเสริมการพัฒนาทองถ่ินดานระบบสาธารณูปโภค   สาธารณูปการ พัฒนาดานการสงเสริมสุขภาพดาน
อนามัยและการศึกษา   รวมท้ังโครงสรางพ้ืนฐาน  ฯลฯ 
  การสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน    ไดกําหนดแนวทางในการติดตามประเมินผล  การนําไปสู
การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  โดยในปงบประมาณ  พ.ศ. 2563   ไดกําหนดยุทธศาสตรไว   4   
ดาน   เพ่ือเปนแนวทางท่ีองคการบริหารสวนตําบลชีวานจะตองดําเนินการอยางตอเนื่อง  ทําใหเกิดการยอมรับ
แนวคิดใหม   เขามาในองคกร  ทําใหเกิดการดําเนินการขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว   และเกิดความ
แจมชัดในการดําเนินงานในปตอไป 
  บัดนี้   องคการบริหารสวนตําบลชีวาน   โดยคณะผูบริหาร  คณะกรรมการติดตามประเมินผล  
เจาหนาท่ีฝายติดตามและประเมินผล   ไดดําเนินงานติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลชี
วานเรียบรอยแลว   จึงขอเสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  และการติดตามประเมินผลโครงการใหท่ีประชุม
ทราบเพ่ือใชเปนแนวทาง   และยึดเปนหลักการในการบริหารใหบริการแกประชาชน  และนําพาไปสูการพัฒนาท่ี
ยั่งยืนในอนาคต   เพ่ือทําใหทองถ่ินและประชาชนชาวตําบลชีวาน มีความเปนอยูท่ีดีตอไปในอนาคตอยางแทจริง  
และขอขอบคุณทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดีมาโดยตลอด 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
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สวนท่ี  1 
  บทนํา          
            
             
สวนท่ี  2 
  สรุปผลงานตามขอบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลชีวาน ประจาํป  2563  

รอบเดือนตุลาคม  ในระบบ e - plan 
  
สวนท่ี  3 
  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนงาน / โครงการ    
  ประจาํปงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
  แบบท่ี  1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ อปท.    
  แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานของ  อปท.     
  แบบท่ี  3  แบบติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



สวนท่ี  1 
บทนํา 

 
ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ 
 การติดตามถือไดวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการท่ีดําเนินอยู  โดยท่ี  
“การติดตาม”  (  monitoring)   หมายถึง   กิจกรรมภายในโครงการซ่ึงถูกออกแบบมาเพ่ือใหขอมูลปอนกลับ      
( feedback)  เก่ียวกับการดําเนินงานโครงการ  ปญหาท่ีกําลังเผชิญอยูและประสิทธิภาพของวิธีการดําเนินงาน  
หากไมมีระบบติดตามของโครงการแลว  ยอมสงผลใหเกิดความลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง   คาใชจาย
โครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว  กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมไดรับประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน   
เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพของการดําเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแขงในการปฏิบัติงานภายใน
หนวยงานหรือระหวางหนวยงานกับกลุมเปาหมายท่ีไดรับประโยชนจากโครงการ 
 ในทางตรงกันขามหากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลวจะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการใชตนทุน   
(  cost – effective )   ดําเนินงานดานตาง ๆ  ยกตัวอยางเชน   การใหขอมูลปอนกลับเก่ียวกับการบรรลุ
เปาหมายของโครงการตาง ๆ การระบุปญหาท่ีเกิดข้ึนในโครงการและการเสนอทางแกปญหา  การติดตามดู
ความสามารถในการเขาถึงโครงการของกลุมเปาหมาย   การติดตามดูประสิทธิภาพในการดําเนินงานของสวนตาง 
ๆ  ในโครงการและการเสนอวิธีการปรับปรุงการดําเนินงาน 
 ในสวนของ “การประเมินผล”  นั้น   เปนสิ่งหนึ่งท่ีจําเปนสําหรับการดําเนินการเชนเดียวกับการติดตาม  
เพราะผลท่ีไดจากการประเมินผลจะใชในการปรับปรุง  แกไข   การขยายเวลา หรือยุติการดําเนินการซ่ึงข้ึนอยูกับ
วัตถุประสงคของการประเมิน   การประเมินผลแผนงานจึงเปนตัวบงชี้วา  วางแผนงานท่ีกําหนดไวไดมีการปฏิบัติ
หรือไม   อยางไร   อันเปนตัวชี้วัดวาแผนหรือโครงการท่ีไดดําเนินการไปแลวนั้น  ใหผลเปนอยางไร   นําไปสู
ความสําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนดไวหรือไม   อีกท้ังการติดตามและประเมินผลยังเปนการตรวจสอบดูวามีความ
สอดคลองกับการใชทรัพยากร       ( งบประมาณ )  เพียงใด   ซ่ึงผลท่ีไดจากการติดตามและประเมินผลถือวาเปน
ขอมูลยอนกลับ  ท่ีสามารถนําไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจตอไป  นอกจากนี้   การประเมินผลยังถือเปน
กระบวนการตัดสินคุณคาและการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลท่ีเก็บรวบรวมอยางเปนระบบมีความ
เท่ียงตรงเปนปรนัยเชื่อถือได 
 สําหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน  นั้นระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2548  หมวด 6  ขอ  28    
ไดกําหนดองคประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน    ซ่ึงมีประธานสภาทองถ่ิน
เปนประธาน   และคณะกรรมการ  ฯ  ประกอบจากหลายฝายดวยกัน  ท้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประชาคม
ทองถ่ิน   หนวยท่ี ท่ีเก่ียวของ  ผูแทนฝายบริหาร รวมท้ังผูทรงคุณวุฒิ ท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก   ซ่ึงการท่ี
คณะกรรมการมาจากหนวยงานหลายฝายนี้จะทําใหการติดตามและประเมินผลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและผล
ของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุ  และวัดความสําเร็จของโครงการเพ่ือนําไปใชในการปรับปรุงแกไขหรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการไดอยางแทจริง 
  
 
 
 
 
 
 

 



แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลชีวาน 
 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ดังกลาว  ขอ  29  ไดกําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินไวดังนี้ 

1. กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2. ดําเนินติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ิน

ทราบโดยท่ัวกัน  อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดย
เปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

4. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร 
 
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป 
จุดมุงหมายสําคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตรนั้น  คือ  การประเมินวามีการนําแผนยุทธศาสตรไป

ปฏิบัติอยางแทจริงเพียงใด   และไดผลเปนอยางไรเพ่ือท่ีสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผนยุทธศาสตรได   ใน
ขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมขอมูลเพ่ือใชเปนสมมุติฐานในการจัดทําแผนยุทธศาสตรฉบับตอไปได   ดังนั้น
การท่ีจะประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาในภาพรวมไดจําเปนตองประเมินผลการปฏิบัติในแตละแนวทางการ
พัฒนากอน   เพ่ือนําไปสูการวัดความสําเร็จของยุทธศาสตร  ซ่ึงจะแสดงใหเห็นวาการพัฒนาเปนไปในแนวทางใด  
บรรลุวัตถุประสงคของการพัฒนาท่ียั่งยืนและตอบสนองตอวิสัยทัศนหรือไม  ดังนั้น ในข้ันตน  องคการบริหารสวน
ตําบลชีวาน  จึงตองติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามป  ใหไดขอมูลขอเท็จจริงนํามาสูบทสรุปท่ีไมบิดเบียน
จากผลการปฏิบัติจริงท่ีเกิดข้ึน 
 
แนวทาง วิธีการข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและแผนพัฒนาสามป 

การติดตาม ( Monitoring  ) 
การติดตามนั้นจะทําใหเราทราบไดวา  ขณะนี้ไดมีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนสามปถึงระยะ

ใดแลว  ซ่ึงเทคนิคอยางงายท่ีสามารถใชเปนเครื่องมือในการติดตามได เชน  Gantchart ท่ีจะทําใหหนวยงาน
สามารถติดตามไดวาการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรหรือแผนพัฒนาสามปมีการดําเนินการในชวงใด   ตรง
กําหนดระยะเวลาท่ีกําหนดไวหรือไม   แผนปฏิบัติการก็จะเปนเครื่องมือสําคัญในการติดตามการดําเนินงานดังได
กลาวมาแลว 
 

การประเมินผล  ( Evaluation  ) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร  จําเปนตองมีเกณฑมาตรฐาน  (  Standard  criteria )  และตัวชี้วัด   

(  Indicators  )   เพ่ือเปนกรอบในการประเมินเพ่ือใหเกิดความชัดเจน  เปนระบบมีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ
โดยประกอบดวยเกณฑท่ีสําคัญใน  2    ระดับ  คือ   เกณฑการประเมินหนวยงานและเกณฑการประเมินโครงการ 

 
แบบรายงานการติดตามและประเมินผล 
แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบไปดวย แบบ

รายงาน  3  แบบ   และเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  2  แบบ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
แบบท่ี  1 การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
แบบท่ี  3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 
 



ยุทธศาสตรการพัฒนาระยะ  3  ป  (พ.ศ. 2558-2560) 
ขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน 

 
วิสัยทัศน  (   Vision  ) 

 
 “ลดตนทุนการผลิต  เพ่ิมรายได  น้ําไหลไฟสวาง  หนทางสะดวก  สุขภาพรางกายและจิตใจสมบูรณ ”  

 
พันธกิจ(  Mission  ) 
  องคการบริหารสวนตําบลชีวาน  มุงจะบริหารจัดการภารกิจตาง ๆ ขององคกรอยางเปนระบบ  
โปรงใส  มีคุณภาพท้ังการประสานงานและการบริการ  เพ่ือนําไปสูเปาหมาย  การบริการประชาชน ทุกระดับท่ี
ครอบคลุมทุกดานดวยคุณภาพ  เพ่ือความอยูดีมีสุข  มีความปลอดภัยในชีวิต  มีการศึกษาท่ีไดมาตรฐาน  และ
สุขภาพท่ีดีของประชาชน   การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานใหคลอบคลุมทุกหมูบาน  คุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชน  เพ่ือบรรลุปณิฐาน   จึงดําเนินภารกิจดังตอไปนี้ 

1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในองคกรโดยยึดหลักการบริหารแบบธรรม
มาภิบาล  เนนการมีสวนรวมของประชาชน 

2. สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพและการรวมกลุมอาชีพของประชาชน 
3. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค 
4. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  ดานการศึกษา  ดานสาธารณสุข เพ่ือสามารถใหบริการ

ประชาชนไดอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  พรอมท้ังสงเสริมการอนุรักษวัฒนธรรม  
ประเพณีทองถ่ิน 

 
จุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนา 

 เพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลชีวานสามารถใหบริการประชาชนภายใตอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนด
ไวในพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 
2542  ในการให  

1. องคการบริหารสวนตําบลชีวานมีการบริหารจัดการท่ีดี  และมีความโปรงใส 
2. ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ 
3. ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
4. ผูสูงอายุ  ผูพิการ  ผูดอยโอกาส  และผูยากไรไดรับการสงเคราะห 
5. สงเสริมการศึกษาแกประชาชน 
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
7. โครงสรางพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภคมีเพียงพอ 
8. พัฒนาและปรับปรุงแหลงน้ําใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนในทองถ่ิน 

 
 
 
 

 
 

 



แบบท่ี  1  การกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของ อปท. 

องคการบริหารสวนตําบลชีวานอําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 
ไมมี 

การดําเนินงาน 
สวนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
3.  มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   
4.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   
6.  มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน 
     ยุทธศาสตรการพัฒนา 

  

สวนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   
7.  มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   
8.  มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   
9.  มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT)  เพ่ือประเมินสถานภาพการ 
     พัฒนาทองถ่ิน 

  

10.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ 
       ศักยภาพของทองถ่ิน 

  

11.  มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับ 
       ยุทธศาสตรจังหวัด 

  

12.  มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   
13.  มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   
14.  มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15.  มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   
16.  มีการอนุมัติและประกาศใชแผนพัฒนาสามป   
17.  มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนพัฒนาสามป   
18.  มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามป   
19.  มีการทบทวนแผนพัฒนาสามปหรือไม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  องคการบริหารสวนตําบลชีวานอําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 

2.  รายงานผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 
     (1)  ไตรมาสท่ี 1  (ตุลาคม-ธันวาคม)   (2)  ไตรมาสท่ี 2  (มกราคม-มีนาคม) 
สวนท่ี 2  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

3.  จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

ยุทธศาสตร 
2561 2562 2563 2564 รวม 

จํานวน
(โครงการ) 

งบประมาณ จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ จํานวน 
(โครงการ) 

งบประมาณ 

 
1. ยุทธศาสต

รการ
พัฒนา
ดาน
โครงสราง
พ้ืนฐาน 

15 2,060,000 12 2,733,800 17 3,802,000 

 
 
 
 

10 

 
 
 
 

2,803,000 54 
 

11,398,800 

2. ยุทธศาสต
รดาน
สังคมและ
สงเสริม
คุณภาพ
ชีวิต  

35 10,050,000 36 10,585,500 36 10,705,500 

 
 

36 

 
 

10,810,500 

187 42,242,000 

3. ยุทธศาสต
รการ
พัฒนา
ดานการ
อนรุักษ
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอ
ม 

 

6 335,000 6 335,000 6 335,000 

 
 
 
 
 
 
6 

 
 
 
 
 
 

335,000 24 500,000 

4. ยุทธศาสต
รการ
พัฒนา
ดานการ
พัฒนา
การเมือง 
การ
บริหาร
จัดการ
บานเมอืง
ที่ด ี

 

5 615,000 5 515,000 5 515,000 

 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

515,000 
 
 
 
 

20 2,460,000 

 
รวม 

61 13,060,500 59 14,169,300 64 15,357,500 

 
 
 

57 
 
 
 
 

 
 
 

14,363,500 
 
 
 
 

285 56,600,800 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 



  
4.  ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป  2563       ( ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563 ) 
 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 
ที่เสร็จ 

จํานวนโครงการที่
อยูในระหวาง 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่ยังไมได 
ดําเนินการ 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จํานวน รอย 
ละ 

จํานวน รอย 
ละ 

จํานวน รอย
ละ 

จํานวน รอย
ละ 

จํานวน รอย
ละ 

จํานวน รอย 
ละ 

1.  
ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดาน
โครงสราง
พื้นฐาน 

9  - - - - - - - - 17  

2. ยุทธศาสตร
ดานสังคม
และสงเสริม
คุณภาพชีวิต 

 

24  - -   - - - - 36  

3. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการ
อนุรักษ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ
และ
ส่ิงแวดลอม 

 

2  - - - - - - - - 6  

4. ยุทธศาสตร
การพัฒนา
ดานการ
พัฒนา
การเมือง 
การบริหาร
จัดการ
บานเมืองที่ดี 

 

1  - -   - - - - 5  

 
รวม 

36  - -   - - - - 64  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

 
คําช้ีแจง :  แบบท่ี  3 เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 1 ครั้ง หลังจาก
สิ้นสุดปงบประมาณ 

 
สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน…….องคการบริหารสวนตําบลชีวาน…… 
2.  วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน ...........31….ตุลาคม……2561…………… 

 
สวนท่ี  2  ยุทธศาสตรและโครงการในป    

3.   ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผนและจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 

  

คิดเปนรอยละ   56.25 

 

 
 
 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการ 
ท่ีปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 
ท่ีไดปฏิบัต ิ

 
1 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 

 
17 9 

2 ยุทธศาสตรดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต  
 

36 24 

3 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 
6 2 

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาการเมือง 
การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

 
5 1 

รวม 64 36 



              สวนท่ี  3  ผลการดําเนินงาน 
1.    ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในภาพรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/
กิจกรรม 

40% 50% 10% 

2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของ
โครงการ/กิจกรรม 

30% 60% 10% 

3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นใน
โครงการ/กิจกรรม 

30% 50% 20% 

4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให
ประชาชนทราบ 

35% 45% 20% 

5)  มีความโปรงในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 20% 55% 25% 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 35% 50% 15% 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา
ของประชาชนในทองถ่ิน 

25% 55% 20% 

8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม 

40% 45% 15% 

ภาพรวม 31.88 51.25 16.88 



ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร 
 

ยุทธศาสตรท่ี  1   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
            1.) ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.31 
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.14 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.19 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.37 
5)  มีความโปรงในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.34 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.30 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 8.21 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.41 

ภาพรวม 7.90 
 
 
 

 
ยุทธศาสตรท่ี  2  ยุทธศาสตรดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 

 1.)  ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

 
 
 

 
 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.49 
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.56 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.13 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 7.38 
5)  มีความโปรงในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.49 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.18 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 8.13 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.36 

ภาพรวม 7.91 



ยุทธศาสตรท่ี  3   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
1.)   ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.66 
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.50 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.15 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.70 
5)  มีความโปรงในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.54 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.83 
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 8.24 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.41 

ภาพรวม 8.25 
 
ยุทธศาสตรท่ี  4  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 

1.)   ความพึงพอใจของผูเก่ียวของ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 8.18 
2)  มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 8.12 
3)  มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.55 
4)  มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 8.56 
5)  มีความโปรงในในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 7.28 
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด 7.15 
7) ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชนในทองถ่ิน 8.05 
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 8.19 

ภาพรวม 7.91 



 
แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในภาพรวม 

 
คําช้ีแจง     แบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  ตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน        
ในภาพรวมโดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  เพศ  �   ชาย  �  หญิง 

2.  อายุ  �ต่ํากวา  20ป  �  20  -  30  ป  �31  -  40  ป 

  �41  -  50  ป  �51  -  60  ป  �มากกวา  60  ป 

3.  การศึกษา �  ประถมศึกษา  �  มัธยมศึกษา  �  อนุปริญญา หรือเทียบเทา 

  �  ปริญญาตรี  �  ปริญญาโท�  อ่ืนๆ 

4.  อาชีพหลัก �  รับราชการ  �  เอกชน/รัฐวิสาหกิจ �คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 

  �  รับจาง  �   นักเรียนนักศึกษา �   เกษตรกร 

  �อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................................................... 

สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

5.  ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชีวานในภาพรวมมากนอย
เพียงใด 
 

ความพึงพอใจ พอใจมาก พอใจ ไมพอใจ 
1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม    
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม    
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม    
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม    
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด    
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา    
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน 
ในแตละยุทธศาสตร 

 
คําช้ีแจงแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชน  ตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน  ในแตละ
ยุทธศาสตรโดยกําหนดใหมีการเก็บขอมูลปละ  1  ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปงบประมาณ 
 

สวนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไป 

1.  เพศ  � ชาย   � หญิง 

2.  อายุ  �ต่ํากวา  20ป  �20  -  30  ป  �31  -  40  ป 

  �41  -  50  ป  �  51  -  60  ป  �  มากกวา 60 ป 

3.  การศึกษา �  ประถมศึกษา  �  มัธยมศึกษา  �  อนุปริญญา หรือเทียบเทา 

  �  ปริญญาตรี  �   ปริญญาโท                      �   อ่ืนๆ 

4.  อาชีพหลัก �  รับราชการ  �เอกชน/รัฐวิสาหกิจ �คาขาย  ธุรกิจสวนตัว 

  �  รับจาง  �  นักเรียนนักศึกษา �เกษตรกร 

� อ่ืนๆ (ระบุ)...................................................................................... 

สวนท่ี  2  ความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.  ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชีวานในยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
โครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภค 
โดยใหคะแนนเต็ม 10 คะแนน จะใหคะแนนองคการบริหารสวนตําบลชีวานเทาใด 
 

ความพึงพอใจ คะแนน 
(10  คะแนน) 

1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
 
 
 
 
 

 



  2. ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน  ใน ยทุธศาสตรดาน
การคุณภาพชีวิต   โดยใหคะแนนเต็ม 10 คะแนน จะใหคะแนนองคการบริหารสวนตําบลชีวาน เทาใด 

 
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10  คะแนน) 
1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 
3.  ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชีวานใน ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินและนันทนาการ 
โดยใหคะแนนเต็ม 10 คะแนน จะใหคะแนนองคการบริหารสวนตําบลชีวาน เทาใด 

 
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10  คะแนน) 
1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   4.  ทานมีความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลชีวาน  ในยุทธศาสตรการพัฒนาดาน
การพัฒนาการเมือง การบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี 
โดยใหคะแนนเต็ม 10 คะแนน จะใหคะแนนองคการบริหารสวนตําบลชีวาน  เทาใด 

  
ความพึงพอใจ คะแนน 

(10  คะแนน) 
1)  การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม  
2)  การประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3)  การเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม  
4)  การรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม  
5)  ความโปรงใสในการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  
6)  การดําเนินงานเปนไปตามระยะเวลาท่ีกําหนด  
7)  ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหา  
8)  ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลชีวาน 

เรื่อง  การรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 
************************************** 

  ตามท่ี   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลชีวาน ได
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔)และไดจัดทําแบบรายงานเสนอตอ
สภาองคการบริหารสวนตําบลชีวาน   แลวนั้น 

  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําและประสานแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.
๒๕๖๑ -  ๒๕๖๔) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒    โดยประชาชนผูสนใจสามารถขอรับทราบขอมูล   แบบ
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดังกลาวได  ณ  องคการบริหารสวนตําบลชีวาน   ตั้งแตบัดนี้เปนตน
ไป 

       จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

              ประกาศ  ณ  วันท่ี        เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ.๒๕๖๒ 
 
 

 
(นายอาทิตย   สนิทบุญ) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลชีวาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
สรุปโครงการท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

1. ยุทธศาสตรดานโครงสรางพ้ืนฐาน 
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายดอนน้ําซับ – คุมโนนทอง บานดอนน้ําซับ หมูท่ี 8 

งบประมาณ 230,000 บาท 
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบานนายจอย บานทุงพิกุลทอง หมูท่ี 10 

งบประมาณ  100,000  บาท 
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  บานนายวินัย บานหมัน หมูท่ี 3 

งบประมาณ  60,000  บาท 
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายหนาวัดจากบานนายมานพ  - คลอง 2  

งบประมาณ  160,000  บาท 
- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายบานนายสายธง – บานนายสมาน หมูท่ี 7 

งบประมาณ  79,000  บาท 
- โครงการกอสรางทอระบายน้ํา  บานทุงพิกุลทอง  หมูท่ี 10  สายกลางบาน  

งบประมาณ  323,000  บาท 
- โครงการกอสรางทอเหลี่ยม  สายนาแค  บานดอนเขวา หมูท่ี 2  

งบประมาณ  311,000  บาท 
- โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีอาคารลานจอดรถท่ีทําการ อบต.ชีวาน บานซาด หมูท่ี 6 

งบประมาณ  103,500  บาท 
- อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาค  งบประมาณ  137,657  บาท 
- โครงการกอสรางทอระบายน้ํา หนา อบต งบประมาณ  128,500  บาท 

รวมงบประมาณท้ังส้ิน  1,632,757 บาท 
 

2. ยุทธศาสตรดานสังคมและสงเสริมคุณภาพชีวิต 
- โครงการจัดทําประชาคมทองถ่ิน    งบประมาณ  3,610  บาท 
- โครงการตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาอุบัติเหตุ ฯ งบประมาณ  27,590  บาท 
- โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหารสถานศึกษา  งบประมาณ  247,600 บาท 
- โครงการอบรมสงเสริมสนบัสนุนการปฏิบัติธรรม  งบประมาณ  78,600  บาท 
- โครงการสงเสริมสนับสนุนรัฐพิธี ราชพิธี ฯ   งบประมาณ   11,327  บาท 
- คาใชจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ    งบประมาณ 5,852,700 บาท 
- คาใชจายเบี้ยยังชีพผูพิการ     งบประมาณ 1,244,800 บาท 
- คาใชจายเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส    งบประมาณ     36,000 บาท 
- คาใชจายสมทบกองทุนประกันสังคม   งบประมาณ    73,596  บาท 
- คาใชจายสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ   งบประมาณ  148,355 บาท 
- เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน    งบประมาณ    3,128   บาท 
- โครงการสงเสริมและรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา  งบประมาณ  23,330 บาท 
- โครงการสํารวจขอมูลจํานวนสัตวและข้ึนทะเบียนสัตว งบประมาณ  3,450  บาท 
- โครงการสําหรับขับเคลื่อนโครงการสัตวปลอดโรค ฯ  งบประมาณ  9,750  บาท 
- โครงการฝกอบรมสงเสริมคุณภาพผูสูงอายุตําบลชีวาน งบประมาณ  20,000 บาท 
- โครงการสงเสริมสนับสนุนกิจกรรมของกลุมแมบานสตรี งบประมาณ  20,000 บาท 
- โครงการสงเสริมการเรียนรูนอกหองเรียน   งบประมาณ  23,860 บาท 



- โครงการอบรมใหความรูแกผูปกครอง   งบประมาณ  2,990  บาท 
- โครงการจัดงานกีฬาตานยาเสพติด    งบประมาณ  167,650 บาท 
- โครงการอาหารเสริม ( นม )    งบประมาณ 655,407.74 บาท 
- โครงการสงเสริมและรณรงคปองกันโรคไขเลือดออก  งบประมาณ  24,010  บาท 
- อุดหนุนเทศกาลเท่ียวพิมาย    งบประมาณ  100,000  บาท 
- อุดหนุนโครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข  งบประมาณ  180,000 บาท 
- รายจายตามขอผูกพัน     งบประมาณ  78,000  บาท 

 
รวมงบประมาณ  9,032,303.74  บาท 
 

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
- โครงการบริหารจัดการขยะ    งบประมาณ  24,450  บาท 
- โครงการทําสวนพฤษศาสตร    งบประมาณ  29,970  บาท 
- โครงการปลูกตนไมในปาในชุมชน ฯ   งบประมาณ  29,900 บาท 
- โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดําริ งบประมาณ  29,170.66 บาท 

รวมงบประมาณ  113,490.66   บาท 
 

 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการพัฒนาการเมือง การบริหารการจัดการบานเมืองท่ีดี 

- โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพและศึกษาดูงาน ฯ  งบประมาณ  245,250 บาท 
- โครงการจัดทําปรับปรุงระบบแผนท่ีภาษีและทะเบียน ฯ งบประมาณ    77,380  บาท 

รวมงบประมาณ  322,630   บาท 
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