
 
ส่วนท่ี 1 

ท่ีมาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ก าหนดให้ต้องมีการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ซึ่งก าหนดไว้ดังนี้ 
  ข้อ 28  ให้ผู้บริหารท้องถ่ินแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน 
ประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาทอ้งถ่ินทีส่ภาท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสามคน 
(2) ผู้แทนประชาคมท้องถ่ินที่ประชาคมท้องถ่ินคัดเลอืกจ านวนสองคน 
(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผูบ้รหิารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน 
(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 
(5) ผู้ทรงคุณวุฒิทีผู่้บริหารท้องถ่ินคัดเลือกจ านวนสองคน 
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึง่คนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการ 

อีกหนึ่งคนท าหน้าทีเ่ลขานุการของคณะกรรมการ 
  กรรมการตามข้อ 28  ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองป ี และอาจได้รับการคัดเลือกอกีได้ 
ซึ่งตามระเบียบข้อ 28  นี้  องค์การบรหิารส่วนต าบลอีปาด ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบรหิารส่วนต าบลอีปาด  ประกอบด้วย 
  1.  นายทองเป็น   ชารี  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน  ประธานกรรมการ
  2.  นายค าภา   ชารี  สมาชิกสภา   กรรมการ 
  3.  นายเอกภพ   สุรวิทย์   สมาชิกสภา   กรรมการ 
  4.  นายสมบัติ   สุรวิทย์   สมาชิกสภา   กรรมการ 
  5.  นางสรุภี   เธียรวรรณ  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
  6.  นางสายัณห์   พิมพ์สิงห ์ ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
  7.  นางสาวเกษมณี   แสงสกลุ ผู้อ านวยการกองคลงั  กรรมการ 
  8.  นายด ารงศักดิ์   มุขขันธ์ หัวหน้าส านักปลัด  กรรมการ 
  9.  นายสมศรี   ชราศรี  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
  10. นายนาวา   สุรวิทย์  ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   กรรมการ 
  11. นายรักษ์   สุรวิทย์  ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน  กรรมการและเลขานุการ 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2548 ข้อ 29  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13, 14 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน มีอ านาจ
หน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 
(3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถ่ิน เพื่อให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอต่อสภาท้องถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถ่ินทราบในที่ เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น

 



ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสอง
ครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

พ.ศ. 2548 ข้อ 30  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 14  องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินอาจมอบให้หน่วยงานหรือ
บุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้ โดยมีข้ันตอนด าเนินการ 
ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินจัดท าร่างข้อก าหนด ขอบข่าย 
และรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถ่ิน 

(2) ผู้บริหารท้องถ่ินพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 
(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผล 
(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการ หรือร่วมด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผลรายงานผลการด าเนินการ ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล ต่อคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถ่ิน 

(5) ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ินทราบในที่
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามปละประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 

ข้อ 31  เพื่อประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพื่อให้การบริหารงานขององค์กรปก 
ครองส่วนท้องถ่ิน สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย อาจจัดให้มีการติดตามและ
ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ตามความเหมาะสม 
 

ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  การติดตามและประเมนิผลการพฒันาทอ้งถ่ินน้ัน มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะช้ีให้เห็นถึงผลการ
ด าเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ต้ังไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และติดขัด
หรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ .ศ. 
2560 เป็นหลักเนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและ
ประเมินผลที่เข้าใจได้ง่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่วนที่ 2 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด 
 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสขุ 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารการจดัการ 
 

วิสัยทัศน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 
“คมนาคมสะดวกปลอดภัย  ก้าวไกลด้านการศึกษา คงรักษาประเพณีวัฒนธรรม  น าชุมชนสู่

วิถีเศรษฐกิจแบบพอเพียง” 
 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น 
  1. จัดให้มีและบ ารุงรกัษาทางบก รักษาความสะอาดถนน ทางเดิน และทีส่าธารณะ รวมทั้ง 
                        ก าจัดขยะมูลฝอยและสิง่ปฏิกลู 
  2. ส่งเสรมิและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนโดยเน้นปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
  3. คุ้มครอง ดูแลและบ ารงุรกัษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
  4. ส่งเสรมิการออกก าลังกาย การปอ้งกันและระงับโรคติดตอ่ พัฒนา คุณภาพชีวิตสตรี เด็ก 
                        เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ติดเช้ือเอดส์ ตลอดจนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  5. ส่งเสรมิการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถ่ิน 
  6. บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 
1. ระบบโครงสร้างพื้นฐานมปีระสทิธิภาพ ครอบคลุมและเพยีงพอต่อความต้องการของประชาชน 

  2. ระบบเศรษฐกจิในชุมชนดีข้ึนและสามารถแกป้ัญหาความยากจนได้อย่างยั่งยืน 
  3. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคติดต่อ 
  4. สตรี เด็ก ผูสู้งอายุ ผู้พิการและผู้ติดเช้ือเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสได้รบัการส่งเสริมการพฒันา   
                        คุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
  5. สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาทุกระดับอย่างทั่วถึง ประชาชนมีคุณธรรม จริยธรรม  
                        ตลอดมีความตระหนกั เห็นคุณค่าและรว่มอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมภูมปิัญญาท้องถ่ิน 
  6. ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมไม่มีมลพิษ ไม่ถูกท าลาย ได้รับการดูแลรักษา 
  7. พัฒนาประสทิธิภาพการบริหาร และการจัดการทัง้บุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ 
                        ต่าง ๆ และหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

 



ส่วนท่ี 3 
การประเมิน/ติดตามตนเอง 

  
 

แบบท่ี 1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยจะ 
ท าการประเมินและรายงานทุก ๆ ครัง้ หลงัจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :  องค์การบริหารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การด าเนินงาน 
ไม่ม ี

การด าเนินงาน 
ส่วนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   

1.    มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

2.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน   

3.    มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่งสม่ าเสมอ   

4.    มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

5.    มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   

6.    มีคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพจิารณา 
       ร่างแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา 

  

ส่วนท่ี 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น   

7.    มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจดัท าฐานข้อมูล   

8.    มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจดัท าแผน   

9.    มีการวิเคราะห์ศักยภาพของทอ้งถ่ิน (SWOT)เพื่อประเมินสถานภาพ 
       การพฒันาท้องถ่ิน 

  

10.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกจิหลักการพฒันาท้องถ่ินที่สอดคลอ้ง 
       กับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

11.  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกจิหลักการพฒันาท้องถ่ินที่สอดคลอ้ง 
       กับยุทธศาสตร์จงัหวัด 

  

12.  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน   

13.  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาทอ้งถ่ิน   

14.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพฒันา   

15.  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ทีส่อดคล้องกบัยุทธศาสตร์ของจังหวัด   

16.  มีการอนมุัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา   

17.  มีการจัดท าบญัชีกลุม่โครงการในแผนยุทธศาสตร์   

18.  มีการก าหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 
1.  องค์การบรหิารส่วนต าบลอีปาด  อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 
2.  รายงานผลการด าเนินงาน  ครั้งที่ 1 
         ไตรมาสที่  1  (ตุลาคม – ธันวาคม)      ไตรมาสที่  2  (มกราคม – มีนาคม) 
         ไตรมาสที่  3  (เมษายน – มิถุนายน)    ไตรมาสที่  4  (กรกฎาคม – กันยายน) 
 

ส่วนท่ี  2  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
3.  จ านวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี  (พ.ศ.2561 – 2564) 

ยุทธศาสตร ์
ปีที่ 1   2561 ปีที่ 2   2562 ปีที่ 3  2563 ปีที่  4  2564 รวม 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จ านวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 
1.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

43 9,470,500 43 9,470,500 43 9,470,500 43 9,470,500 172 37,882,000 

2.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

2 525,000 2 525,000 2 525,000 2 525,000 8 2,100,000 

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4 165,000 4 165,000 4 165,000 4 165,000 16 660,000 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและ
สาธารณสุข 

14 6,323,600 14 6,323,600 14 6,323,600 14 6,323,600 56 25,294,400 

5.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม 

12 951,820 12 951,820 12 951,820 12 951,820 48 3,807,280 

6.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร
จัดการ 

9 729,900 9 729,900 9 729,900 9 729,900 36 2,919,600 

รวม 84 18,165,820 84 18,165,820 84 18,165,820 84 18,165,820 336 72,663,280 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาปี 2561 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน  2561 

 
สรุป 
โครงการที่ได้ด าเนินการ    14         โครงการ 
โครงการที่มีในแผนพัฒนา  ปี 2561          84        โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ     14  x  100 =      16.67 % 
        84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร ์
จ านวนโครงการ 

ที่เสร็จ 
จ านวนโครงการที ่

อยู่ในระหว่าง 
ด าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่ยังไม่ไดด้ าเนินการ 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการยกเลิก 

จ านวนโครงการ 
ที่มีการเพ่ิมเติม 

จ านวนโครงการ 
ทั้งหมด 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

3 6.98 - - 40 93.02 - - - - 43 100 

2.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ - - - - 2 100 - - - - 2 100 

3.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

- - - - 4 100 - - - - 4 100 

4.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านสังคมและ
สาธารณสุข 

- - 6 42.86 8 57.14 - - - - 14 100 

5.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา และวฒันธรรม 

- - 2 16.67 10 83.33 - - - - 12 100 

6.  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการเมือง 
การบริหารจัดการ 

- - 3 33.33 6 66.67 - - - - 9 100 

รวม 3 3.57 11 13.10 70 83.33 - - - - 84 100 



รายละเอียดโครงการ/กิจกรรมท่ีได้ด าเนินการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
หมาย
เหต ุตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 

1 โครงการปรับเกรดถนนบ้านอีปาด  หมูท่ี่  1 100,000 95,000 95,000 แล้วเสร็จ 
2 โครงการปรับเกรดถนนบ้านทุ่งมั่ง  หมูท่ี่  2,4 100,000 95,000 95,000 แล้วเสร็จ 
3 โครงการปรับเกรดถนนบ้านหนองไฮ  หมู่ที่ 3,5 100,000 95,000 95,000 แล้วเสร็จ 

รวม 300,000 285,000 285,000  
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 การพัฒนาด้านสังคมและสาธารณสุข 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
หมาย
เหต ุตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 

1 โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยังชีพผู้ติดเช้ือเอดส์ 18,000 10,500 10,500 ยังไม่แล้ว
เสร็จ 

2 โครงการสนบัสนุนการเสริมสร้างสวัสดกิารทาง
สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 

902,400 547,200 547,200 ยังไม่แล้ว
เสร็จ 

3 โครงการสร้างหลกัประกันด้านรายได้แก่
ผู้สงูอายุ 

5,102,400 2,914,600 2,914,600 ยังไม่แล้ว
เสร็จ 

4 โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนและ
จัดต้ังหน่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาล
ต่าง ๆ 

10,000 5,910 5,910 ยังไม่แล้ว
เสร็จ 

5 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 30,000 12,540 12,540 ยังไม่แล้ว
เสร็จ 

6 เงินสมบทกองทุนหลักประกันสุขภาพ 60,000 53,298 53,298 แล้วเสร็จ 
รวม 5,816,600 3,272,458 3,272,458  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ท่ี 5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
หมาย
เหต ุตั้งไว้ 

วงเงินตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 

1 โครงการจัดซื้อหนงัสอืหรือสิง่พิมพ์ 21,900 10,920 10,920 ยังไม่แล้ว
เสร็จ 

รวม 21,900        10,980 10,980  
 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจดัการ 

ท่ี โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณตามข้อบัญญัติ 
หมาย
เหต ุตั้งไว้  

วงเงินตาม
สัญญา 

เบิกจ่าย 

1 โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มพูน
วิสัยทัศน์ และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วน
ต าบล และพนกังานจ้าง 

200,000 148,420 148,420 แล้วเสร็จ 

2 อุดหนุนโครงการอ านวยการศูนย์ปฏิบัตกิาร
ร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินอ าเภอกันทรารมย์  
จังหวัดศรสีะเกษ  ประจ าปงีบประมาณ  พ.ศ.
2561 

20,000 20,000 20,000 แล้วเสร็จ 

รวม 230,000 163,900 163,900  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
             


