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ค าน า 
 

การติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการก าหนดแผนงานหรือการดาเนินการต่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งใน
การพัฒนาองค์กรไปสู่การบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ในฐานะองค์กรภาครัฐที่มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาท้องถิ่น
จึงจ าเป็นที่จะต้องมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานเพ่ือนาข้อมูลที่ได้มาใช้ในการก าหนดนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการพัฒนา ตลอดจนเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2561  ซึ่งได้
ก าหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงรายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น คณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน 
 

ผลการติดตามและประเมินผล ตลอดจนข้อเสนอแนะต่าง  ๆ  ซึ่งคณะกรรมการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนาได้เสนอแนะไว้ในรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฉบับนี้จะเป็นส่วน
ส าคัญที่ใช้ปรับปรุงแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชนและเกิดประโยชน์สูงสุด 
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    ส่วนที่  1 
 

 
 
 
 

1. ที่มาและความส าคัญของระบบการติดตามและประเมินผล 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิ ผล
ภายในภาวะจ ากัดด้านทรัพยากร แต่ถึงแม้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเพียงใดก็ตามหาก
ไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 
ระบบติดตามและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือส าคัญในการปรับปรุงประสิทธิภาพการด าเนินงาน  เนื่องจากการ
ติดตามและประเมินผลเป็นกระบวนการรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ
ในการก าหนดแผนงานหรือการดาเนินการต่างๆ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งในการพัฒนาองค์กรไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

การติดตาม (Monitoring) คือ กิจกรรมภายในโครงการเพ่ือให้ได้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานโครงการ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ประสิทธิภาพของวิธีการด าเนินงาน หากไม่มีระบบติดตาม
โครงการย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน  กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์ หรือ
ได้รับน้อยกว่าที่ควร  เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการด าเนินงาน  ระบบติดตามที่ดีจะก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการด าเนินงานด้านต่างๆ เช่น การให้ข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมายของโครงการ
ต่างๆ การระบุปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไข การเสนอวิธีการปรับปรุงการด าเนินงาน 

การประเมินผล (Evaluation) เป็นสิ่งจ าเป็นเช่นเดียวกับการติดตาม เพราะผลที่ได้จากการ
ประเมินจะใช้ในการปรับปรุงแก้ไข การขยายขอบเขต หรือการยุติการด าเนินการ การประเมินผลแผนงาน จึงเป็น
สิ่งบ่งชี้ว่าแผนงานที่ก าหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ด าเนินการไป
แล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามที่ก าหนดไว้หรือไม่ การติดตามและประเมินผลยังเป็นการ
ตรวจสอบว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากรเพียงใด ผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลที่
สามารถน าไปปรับปรุงและประกอบการตัดสินใจครั้งต่อไป  ระบบติดตามและประเมินผลนั้นไม่อาจแยกตัวเองออก
จากระบบการบริหารแผนงาน ระบบอ่ืนๆ  ที่เกิดขึ้นก่อนหน้าที่แผนพัฒนาจะด าเนินการจึงเป็นเสมือนบริบทที่
ย่อมจะส่งผลต่อการบริหารแผนและจะส่งผลต่อการติดตามและประเมินผลด้วยเช่นกัน เนื่องจากระบบการติดตามนั้น
เริ่มจากการได้รับทรัพยากรไปด าเนินงาน ติดตามการใช้ทรัพยากรเมื่อเทียบกับเวลา (Input monitoring) ติดตาม
ความก้าวหน้าของผลการด าเนินงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้  (Performance monitoring) ระบบ
ติดตามจึงเป็นการสร้างระบบเพ่ือที่จะน าไปสู่การปรับปรุงแก้ไขในเชิงบริหารแผนงาน เพ่ือให้งานด าเนินต่อไปจน
จบตามเวลา และระบบประเมินผลจะประเมินว่าผลที่ เกิดขึ้นในส่ วนของผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 

บทน า 
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(Outcome) ว่าเป็นไป  ตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด ระบบติดตามและประเมินผลจะได้รับ
ผลกระทบจากการ 

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการท างานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด  จะ
ด าเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ  เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น  
เพราะว่าการด าเนินการใดๆ  ของหน่วยงานหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อมีการประเมินผลในสิ่งที่วางแผนไว้
แล้วและที่ได้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายได้รับการตรวจติดตามโดยคณะกรรมการที่ถูกจัดตั้งขึ้นก็ตามหรือจาก
การติดตามการประเมินผลโดยหน่วยงานภาครัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคม  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ประชาชน
ในท้องถิ่นล้วนเป็นกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความโปร่งใส  เป็นกระบวนการที่บอกถึงการบรรลุเป้าหมาย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่งอาจจะเป็นผลผลิตการบริการหรือความพึงพอใจซึ่งเกิดจากกระบวนการ
วางแผน  ซึ่งประกอบไปด้วยแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  การวางแผนพัฒนา  

จากเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  จึงต้องการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  ตามระเบียบ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการ  (1)  ก าหนดแนวทาง  วิธีการใน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (3)  รายงานผลและ
เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี   

  

ดังนั้น  เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ
เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิด
ความพึงพอใจสูงสุด  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  จึงได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ   
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2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
1. เพ่ือติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการพัฒนาและประเมินความส าเร็จในการ 

ด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
2. เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบจากการด าเนินโครงการพัฒนา 
3. เพ่ือน าผลการประเมินมาใช้เป็นข้อมูลย้อนกลับส าหรับปรับปรุงแก้ไขการจัดท าแผนพัฒนา 

และการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน 
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 

ขั้นตอนที่ 1   
แต่ งตั้ งคณ ะกรรมการติ ดตามและป ระ เมิ น ผลแผน พั ฒ นาท้ อ งถิ่ น   ต ามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  ข้อ 28  ดังนี้   
ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  
1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน     
2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
3)  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
4)  หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน       
5)  ผู้ทรงคณุวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน  
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก

หนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   
กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้   

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  
ประกอบด้วย 

1. นางสาวภาวิณี  เสนาการ   ผู้แทนหน่วยงานราชการ           ประธานกรรมการ 
2. นายบุญน า  หงส์ทอง    ประธานสภา อบต./ส.อบต. หมู่ที่ ๒       กรรมการ 
3. นายสุวิจักขณ์  ทุ่งศรีแก้ว   รองประธานสภา อบต./ส.อบต. หมู่ที่ ๓   กรรมการ 
4. นายสุชิน  พุมมา    สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑  กรรมการ 
5. นายจารินทร์  จุ้ยแจ้ง    ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
6. นายแสงทอง  เกลื่อนพันธ์   ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 
7. นายพูลศักดิ์  พราหมณ์สงฆ์   ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
8. นายวรุฒม์  ชันรัตนประภา   ผู้แทนหน่วยงาน   กรรมการ 
9. นายสุรินทร์  ฟักเถื่อน   ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
10. นายชนะศักดิ์  จันทร์เกิด   ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
11. นายวิคุณ  กิ่งสวัสดิ์    รองปลัด อบต.ไชยราช   เลขานุการ 
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ขั้นตอนที่ 2    
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 (1)   

 
ขั้นตอนที่ 3    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ด าเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  ข้อ 29 (2)   

 
  ขั้นตอนที่ 4    

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12 (3)    

 
ขั้นตอนที่ 5    

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น  พร้อมกันประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศโดย
เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  ข้อ 12 (5)   
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คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 

ก าหนดแนวทาง วิธีการ
ในการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา 

 

 

ด าเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา 

 

รายงานผลและเสนอ
ความเห็น  

ซึ่งได้จากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น 

 

ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อ
สภาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

 

ประกาศผลการติดดาม
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
แ ผ น พั ฒ น า ใ ห้
ประชาชนในท้องถิ่น
ท ร า บ ใน ที่ เปิ ด เผ ย
ภายในสิบห้าวันนับแต่
วันที่ ผู้บ ริหารท้องถิ่น
เสนอผลการติดตาม
แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล
ดังกล่ าวและต้องปิ ด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่
น้ อยกว่ าส ามสิ บ วัน 
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ค ร้ั ง ภ า ย ใ น เ ดื อ น
ธันวาคมของทุกปี 

 

ผังข้ันตอนการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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4. ขอบเขตการติดตามและประเมินผล 
ขอบเขตพื้นที่ 

ด าเนินการติดตามและประเมินผลโครงการในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไชยราช 

ขอบเขตระยะเวลา 
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ประจ าปี 2562 เริ่มด าเนินการวางแผนการติดตาม

รวบรวมข้อมูลโครงการ จัดเตรียมเครื่องมือในการติดตาม และด าเนินการต่อถึงขั้นตอนสุดท้ายคือรายงานผลการ
ติดตามฯ ต่อผู้บริหาร สภาท้องถิ่น และประกาศให้ประชาชนทราบ 

ขอบเขตเนื้อหา 
ติดตามประเมินผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

โดยมุ่งเน้นการติดตามประเมินผลโครงการพัฒนาตามที่ได้ระบุไว้ในแผนการด าเนินงานประจ าปี  ตามยุทธศาสตร์
และแนวทางการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ โดยด าเนินการประเมินผลตาม “แนวทางการประเมินความคุ้มค่าการ
ปฏิบัติภารกิจของรัฐ” ประกอบด้วยการประเมินใน 3 มิต ิดังนี้   

1. การประเมินประสิทธิภาพ พิจารณาจาก 
-  ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการพัฒนา 
-  การบริหารงบประมาณ โดยการประเมินผลการเบิกจ่ายงบประมาณ การเปรียบเทียบ 

ค่าใช้จ่ายจริงกับค่าใช้จ่ายตามแผน  
- ผลิตภาพต่อหน่วยเวลา เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ด าเนินการกับระยะเวลาที่ก าหนด 

2. การประเมินประสิทธิผล พิจารณาจาก  
- ระดับความพึงพอใจของประชาชน  
- ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดการพัฒนา 
- ความส าเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กร 

3. การประเมินผลกระทบ พิจารณาผลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนต่อสังคมโดยภาพรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อม 
5.  การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  

   ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561–2564) รวมทั้งที่เปลี่ยนแปลง และ
เพ่ิมเติม  

1. ด าเนินการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินโครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ด าเนินการจริง
ทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น  ว่าสามารถเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
หรือไม ่

2.  สรุปผลการด าเนินโครงการในแผนพัฒนา   
3.  สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ  
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4.  เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน 
5.  เสนอแนะความคิดเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผล 

 
6.  วิธีการในการติดตามและประเมินผล 

(1)  การออกแบบการติดตามและประเมินผล   
ด าเนินการออกแบบการติดตามประเมินผล  เริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูล  การน า

ข้อมูลมาวิเคราะห์  เปรียบเทียบ  การค้นหาผลกระทบของการด าเนินโครงการ ผลกระทบต่อองค์กรสอบถาม
ข้อมูลจากผู้รับผิดชอบโครงการ  น ามาวิเคราะห์ปัญหา  สรุปผลเสนอแนะการแก้ไขปัญหา   

(2)  วิธีการเก็บรวมรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   
โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  แผนการด าเนินงาน  ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย  เอกสารการเบิกจ่าย  ภาพถ่าย  ทะเบียนทรัพย์สิน  เอกสารการด าเนินโครงการจาก
ผู้รับผิดชอบโครงการ  ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ  สอบถามประชาชนในพื้นท่ี 
 
7. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
      สิ่งที่จะท าให้การติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการด าเนิ นการ
ติดตามประเมินผลตามที่กล่าวไปแล้วในระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล  คณะกรรมการได้พิจารณา
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดังนี้   

7.1  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
(1)      แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 

แบบท่ี  1  แบบการก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน 
    ท้องถิ่น 

แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
แบบท่ี  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 

(2)  ข้อมูลในระบบ e-plan  (www.dla.go.th)  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dla.go.th/
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7.2  การประเมินผลในเชิงคุณภาพ   
เครื่องมือที่ใช้  คือแบบส ารวจความพึงพอใจ ในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดย

ได้มีการประเมินความพึงพอใจ  ซึ่งการประเมินความพึงพอใจท าให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการด าเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลในภาพรวม  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินความพึงพอใจ  มีดังนี้ 

แบบที่  3/2  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลในภาพรวม 

แบบที่  3/3  แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไชยราชในแต่ละยุทธศาสตร์ 

 
7.3  การติดตามประเมินผลรายโครงการ   

ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการติดตามโครงการโดยผู้รับผิดชอบ
โครงการอาจมอบหมายให้บุคคล หรือคณะกรรมการ  หรือคณะท างาน  ก าหนดแบบและวิธีการติดตามและ
ประเมินได้ตามความเหมาะสม และสรุปปัญหา-อุปสรรค  ข้อเสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็น 

 
8. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 
  1.  ผู้บริหารท้องถิ่นสามารถจัดสรรทรัพยากรขององค์การบริหารส่วนต าบลโดยพิจารณาจากการ
ติดตามและประเมินผลแผนว่ากิจกรรมใดได้ใช้ทรัพยากรอย่างเพียงพอ  ที่จะปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและ
เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน 
  2.  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามารถเป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานต่าง ๆ  ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ  ว่าไปตามเป้าหมายตั วชี้วัดที่
ผู้บริหารก าหนดไว้หรือไม่ 
  3.  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท าให้เห็นสิ่งที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจนท า
ให้ทราบว่ากิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง  ข้อบกพร้องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร  เพ่ือน ามาประมวลผล
เพ่ือแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น  และ
น าไปสู่การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นด้วย 

4  การประเมินจะท าให้เกิดความกระจ่างชัดว่าโครงการใดที่น าไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะ
ด าเนินการต่อเนื่อง  โครงการใดที่มีการตั้งงบประมาณ  แต่หน่วยงานไม่ด าเนินการ  ควรพิจารณายกเลิกไป  เพ่ือ
จะได้น างบประมาณไปใช้ในด้านอ่ืนให้เกิดประโยชน์  ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความส าเร็จ หรือให้ผลตอบแทน
น้อยกว่ามาก ควรพิจารณายกเลิกไป   
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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ส่วนที่  2 
 
 
 

 
 
 

 ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล   คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  ได้ก าหนดเครื่องมือ  อุปกรณ์  สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการ
ติดตามและประเมินผล  เพ่ือใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดขึ้น   ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น  

ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ  และข้อมูลเชิงคุณภาพ  มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและ
ผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา  เป็นแบบสอบถาม  แบบวัดคุณภาพแผน  แบบติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพ่ือความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ   แบบตัวบ่งชี้ของการปฏิบัติงาน  

แบบบันทึกข้อมูล  แบบรายงาน  เพ่ือน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ  และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้อง
กับบริบทของท้องถิ่น  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ไชยราช  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ  โดยใช้แบบติดตามและประเมินผล
แบบ  1 – 3/1 (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น)  และการติดตามและประเมินคุณภาพ
แผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

    
แบบท่ี  1  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  1  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยจะท าการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์
แล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ 1 – 3/1 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น) 

และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 
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ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินการ 
ไม่มีการ

ด าเนินการ 
1  คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
1.1  มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

1.2  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

1.3  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ   
1.4  มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.5  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   
1.6  มีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลร่วมกับประชาคมท้องถิ่น 
และร่วมจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  

2  การจัดท าแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
2.1  มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาส าคัญขององค์การบริหารส่วนต าบลมา
จัดท าฐานข้อมูล 

  

2.2  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผน   
2.3  มีการวิเคราะห์ศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบล (SWOT) เพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 

  

2.4  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น 

  

2.5  มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล 
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 

  

2.6  มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน   
2.7  มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบล   
2.8  มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
2.9  มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.10 มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา   
2.12 มีการจัดท าบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์   
2.13 มีการก าหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์   
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แบบท่ี 2  แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ค าชี้แจง  :  แบบที่  2  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
1.2  รายงานผลการด าเนินงาน  ประจ าปีงบประงบประมาณ  พ.ศ. 2562   

   
ส่วนที่  2  ผลการติดตามผลด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา   
 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)   
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ปี 2562  

โครงการ 
(เป้าหมาย) 

ด าเนินงาน
แล้วเสร็จ 

ก าลัง
ด าเนินการ 

1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

42 12 0 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสน้ทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

38 7 4 

3. ยุทธศาสตร์การสังคมและคณุภาพชีวิต 34 12 2 
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลติและการท่องเที่ยวในชุมชน 17 2 1 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 2 0 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเปน็เลิศ 31 9 0 
รวมทั้งสิ้น 170 44 7 
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แบบที่  3/1  แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  3/1  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้   โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2562 

 
ส่วนที่  1    ข้อมูลทั่วไป 

1.1  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 
1.2  รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 
 

ส่วนที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
     

ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา 
ท้องถิ่นสี่ปี 

บรรจุใน 
ข้อบัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 
1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วฒันธรรม และ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

42 17 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเสน้ทางคมนาคม แหล่งน้ าและ
สาธารณปูโภคในท้องถิน่ 

38 14 

3. ยุทธศาสตร์การสังคมและคุณภาพชีวิต 34 23 

4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลติและการท่องเที่ยว
ในชุมชน 

17 6 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

8 4 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเปน็เลิศ 31 16 

รวม 170 80 
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ส่วนที่  3 
 
 

 
 
 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ .ศ. 

2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13  และข้อ 14  ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย หนังสือ
กระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2558  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0600  ลงวันที่  29  มกราคม  2559  เรื่อง  แนวทางและ
หลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ก าหนดให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  จะต้องด าเนินการวัดคุณภาพ
แผนพัฒนาท้องถิ่น  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

   

1.  สรุปผลการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  

ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย  ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 0703  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์  2558  
เรื่อง  แนวทางและหลักเกณฑ์การจัดท าและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สิ่งที่
ส่งมาด้วย 4  แบบแนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี และ ข้อ 7  
การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามนัยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว 4830  ลง
วันที่  22  พฤศจิกายน  2556  และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น   

(1) การวัดคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น  ให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศใช้
แผนพัฒนาท้องถิ่น และด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดไว้ตามนัยหนังสือดังกล่าวข้างต้นและเอกสาร
ค าอธิบายแนวทางปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4   

(2)  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  คณะกรรมการฯ สามารถน าเอาผลการวัดคุณภาพ
ของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  ได้ตามความเหมาะสม 
เพ่ือรวบรวมรายงานให้ผู้บริหารทราบ และเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป   สรุปผลการวัด
คุณภาพแผนมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
 

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ 
ตามแบบติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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การประเมินคุณภาพของแผน 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 – 2565) 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช 

 
ประเด็นการพิจารณา คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้

1.  ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20  
2.  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15  
3.  ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65  
3.1  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10  
3.2  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10  
3.3  ยุทธศาสตร์จังหวัด 10  
3.4  วิสัยทัศน์ 5  
3.5  กลยุทธ์ 5  
3.6  เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5  
3.7  จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5  
3.8  แผนงาน 5  
3.9  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5  
3.10  ผลผลิต/โครงการ 5  

รวม 100  
 
 

2.  สรุปผลการติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565)  เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  ได้ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564)   เพ่ือความสอดคล้องของ
ยุทธศาสตร์และโครงการ  ภายใน 60  วัน  นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปี  โดยสรุปผล
ติดตามและประเมินผลมีรายละเอียด  ดังนี้ 
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แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการส าหรับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ. 2561 – 2565) เพื่อสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ 

ประเด็นการพิจารณา  คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา   10  
2. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปไีปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  10  
3. การประเมินผลการนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  10  
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  10  
5. โครงการพัฒนาประกอบด้วย  60  
   5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ  5  
   5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ  5  
   5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจตนาไปสู่การตั้งงบประมาณ
ได้ถูกต้อง  

5  

   5.4  โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ  20  ปี   5  
   5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ  

5  

   5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand  4.0 5  
   5.7 โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด  5  
   5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่งคง  
มั่งค่ัง  ยั่งยืน  ภายใต้หลักประชารัฐ  

5  

   5.9  งบประมาณ  มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย  (ผลผลิตของโครงการ)  5  
   5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ  5  
   5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่า
จะได้รับ 

5  

   5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องวัตถุประสงค์  5  
รวม 100  
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ส่วนที่  4 
 
 

 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     พ.ศ. 
2548  หมวด 6  ข้อ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13  และข้อ 14  ประกอบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในฐานะ
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่ส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการบริหารกิจการบ้านเมือง  ที่ดี  ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและปรับระบบการท างานให้มีประสิทธิภาพ ทันสมัยสามารถตอบสนองความต้องการประชาชน  
เพ่ือให้การด าเนินงานมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าว กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการระบบสารสนเทศ
การบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
(e-Plan) ซึ่งเป็นระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ภายใต้แนวคิดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้อย่าง
เหมาะสม  ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและติดตามประเมินผลการบริหารงาน 
ทั้งนี ้ได้มีการด าเนินงานมาอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน 

 

เพ่ือให้ตามติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562    เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อ
สั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  ได้น าข้อมูลในระบบ 
e-plan  ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้   รายละเอียดตามรายงานสรุปผลการ
ด าเนินงาน  ดังนี้ 

 
 
 
 

ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 
(www.dla.go.th) 
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ประกาศ อบต.ไชยราช 

เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
******************************************* 

    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผล
การด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และ
ต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายน และภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.ไชยราช จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ การใช้จ่าย 
และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการอบต.ไชยราช ดังนี้  
วิสัยทัศน์ ของอบต.ไชยราช  
    "เป็นต าบลน่าอยู่ มุ่งเน้นการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตและโครงสร้างพ้ืนฐาน บริหารงานเป็นเลิศตามหลัก 
ธรรมาภิบาล " 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.ไชยราชได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 6 
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 
    ยุทธศาสตร์การสังคมและคุณภาพชีวิต 
    ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
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การวางแผน 
    อบต.ไชยราช ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2562-2564) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การ
ประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
      

ยุทธศาสตร ์
2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 

42 41,970,000.00 42 22,170,000.00 43 25,170,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่ง
น้ าและสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

38 34,400,000.00 32 27,000,000.00 106 100,300,000.00 

ยุทธศาสตร์การสังคมและคณุภาพชีวิต 34 11,460,000.00 35 11,630,000.00 38 12,870,000.00 

ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิอาชีพ รายได้ การผลิตและ
การท่องเที่ยวในชุมชน 

17 3,260,000.00 20 4,660,000.00 21 4,860,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8 350,000.00 7 590,000.00 7 460,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบรหิารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

31 10,211,000.00 29 9,470,000.00 29 8,680,000.00 

รวม 170 101,651,000.00 165 75,520,000.00 244 152,340,000.00 
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การจัดท างบประมาณ 
นายกอบต.ไชยราช ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่
ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 80 โครงการ งบประมาณ 34,418,604 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 17 9,969,704.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 14 7,875,900.00 

ยุทธศาสตร์การสังคมและคุณภาพชีวิต 23 12,212,600.00 

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน 6 828,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4 215,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 16 3,317,400.00 

รวม 80 34,418,604.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.ไชยราช มีดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวนงบประมาณ 

วัตถุ 
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในต าบลไชย
ราช 

 105,000.00 เพื่อยกระดับสถานศึกษา
ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์
การประเมินของส านักงาน
รับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา
(สมศ.) 

ปรับปรุงหรือซ่อมแซมศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในต าบลไชย
ราช 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษา  

 1,175,150.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินงานของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้มี
ประสิทธิภาพ 

ค่าพาหนะเหมาจ่ายน าเด็กส่ง
สถานพยาบาล ค่าใช้จ่ายใน
การบริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ค่าอาหารกลางวัน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ค่าจัดการเรียนการสอน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 358,700.00 เพื่อน ามาจัดการเรียนการ
สอนของศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กให้มีประสิทธิภาพ 

- วัสดุการศึกษา / วัสดุ
ส านักงาน - ครุภัณฑ์ / เครื่อง
เล่นสนาม - สื่อการเรียนการ
สอน 

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

พัฒนาประสิทธิภาพครู
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัยและการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 50,000.00 เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถครูผู้ดูแลเด็ก
อนุบาลแลปฐมวัยและการ
บริหารจัดการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กของ อบต.ในเขต
ต าบลไชยราช 

ครูผู้ดูแลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัยได้รับการพัฒนา 

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

วันผู้สูงอายุและกิจกรรมวัน
กตัญญู 

 50,000.00 เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุและสืบสาน
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่
ดีงาม 

วันผู้สูงอายุและกิจกรรมวัน
กตัญญู 

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

วันลอยกระทง  40,000.00 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ และ
ฟื้นฟูการสืบทอด 
ขนบธรรมเนียม ประเพณี 
และกิจกรรมในท้องถิ่นให้
คงอยู่ต่อไป 

กิจกรรมวันลอยกระทง 

7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการงานประเพณี
สลากภัตและของดีบาง
สะพานน้อย 

 10,000.00 เพื่อส่งเสริมการสืบสาน
ประเพณีท้องถิ่นและ
สนับสนุน ส่งเสริมภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน  

ประเพณีสลากภัตและงาน
ของดี บางสะพานน้อย 
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8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ
ทางศาสนา 

 29,000.00 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 

กิจกรรมวันส าคัญทางพระ
พุทธ ศาสนา เช่น วันวิสาขบู
ชา วันเข้าพรรษา ฯลฯ 

9. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมกิจกรรมวันส าคัญ
ของชาต ิ

 166,000.00 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส าคัญต่างๆของชาติ 

กิจกรรมวันจักรี วันแม่
แห่งชาติ วันปิยมหาราช วัน
พ่อแห่งชาติ ฯลฯ 

10. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม  0.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
โอกาสในการปฏิบัติธรรม
และสืบทอดกิจกรรมทาง
ศาสนา 

กิจกรรมการปฏิบัติธรรม 

11. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

การแข่งขันกีฬาต่างๆของ 
อบต.ไชยราช 

 280,000.00 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
เด็ก เยาวชนนักเรียนและ
นักศึกษาใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ มีสุขภาพ
แข็งแรงและห่างไกลยา
เสพติดและเกิดความ
สามัคคีมากยิ่งขึ้น 

การแข่งขันกีฬาต่างๆ 

12. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดซ้ืออุปกรณ์กีฬา  40,000.00 เพื่อจัดซ้ืออุปกรณ์กีฬาของ
ต าบลไชยราช 

อุปกรณ์กีฬาของต าบลไชย
ราช 

13. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และ การเรียนรู้ให้กับ
นักเรียนและเยาวชน 

 20,000.00 เพื่อพัฒนาความรู้ 
ประสบการณ์ด้านต่างๆ 
และด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้กับนักเรียน
และเยาวชน 

เด็ก เยาวชน และประชาชนท่ี
มีคุณธรรมและจริยธรรม 

14. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

วันเด็กแห่งชาติ  250,000.00 เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชนเห็นคุณค่า
และมีความเชื่อมั่นใน
ตนเองมากขึ้น 

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 

15. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

จัดซ้ืออาหารเสริม (นม) 
โรงเรียน 

 2,655,854.00 เพื่อจัดหาอาหารเสริม 
(นม) ท่ีได้มาตรฐานถูก
หลักอนามัยและมีคุณค่า
อย่างเพียงพอ  

อาหารเสริม(นม) ให้เด็ก
อนุบาล และเด็กปฐมศึกษา 
ของโรงเรียน ในต าบลไชยราช 
จ านวน 4 โรงเรียนและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง 
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16. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ค่าอาหารกลางวันโรงเรียน  4,700,000.00 เพื่อให้เด็กนักเรียนได้รับ
ประทานอาหารท่ีมี
ประโยชน์  

อาหารกลางวันโรงเรียน 
จ านวน 4 แห่ง 

17. ยุทธศาสตร์การส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการวัดประชารัฐสร้าง
สุข สร้างสัปปายะ ด้วย วิธี 
5 ส 

 40,000.00 เพื่อสร้างศูนย์รวมจิตใจ
ของประชาชน ในการเป็น
ผู้น าจิตใจ เป็นศูนย์รวม
แห่งความเคารพ เชื่อถือ 
รวมท้ังมีบทบาทในการ
ควบคุมสังคม 

กิจกรรม 5 ส 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่ง
น้ าและสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนน คสล.สายเพชร
เกษม - บ่อกบ หมู่ท่ี 1 บ้าน
ไชยราช 

 1,219,700.00 เพือ่ให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐาน
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่ง
น้ าและสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนน คสล.สายเพชร
เจริญ หมู่ท่ี 2 บ้านคอกอ้าย
เผือก 

 509,500.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐาน
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่ง
น้ าและสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนน คสล.สายสุข
เจริญ หมู่ท่ี 2 บ้านคอกอ้าย
เผือก 

 490,500.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐาน
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
350 ม. หนา 0.15 ม. 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่ง
น้ าและสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 
 

ก่อสร้างถนน คสล.สายเพชร
เกษม -เขาไชยราช หมู่ท่ี 5 
บ้านหนองหิน 

 536,500.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐาน
ในการสัญจรไปมา 

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่ง
น้ าและสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 
 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ขยาย ถนนลูกรังในเขต
ต าบลไชยราช 

 268,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐาน
ในการสัญจรไปมา 

ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ขยาย ถนนลูกรังในเขตต าบล
ไชยราช  

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่ง
น้ าและสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 
 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่บ้านในเขตต าบล
ไชยราช 

 200,000.00 เพื่อให้ประชาชนมี
น้ าประปาใช้ในการอุปโภค
บริโภคเพียงพอตลอดท้ังปี  

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบ
ประปาหมู่บ้าน 
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24. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่ง
น้ าและสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 
 

จัดซ้ืออุปกรณ์งานประปา  170,000.00 เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้านท่ีอยู่
ในความดูแลของอบต. 

อุปกรณ์งานประปา 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่ง
น้ าและสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 
 

จัดซ้ือวัสดุไฟฟ้าส าหรับงาน
ประปา 

 20,000.00 เพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม
ระบบประปาหมู่บ้านท่ีอยู่
ในความดูแลของอบต. 

อุปกรณ์งานประปา 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่ง
น้ าและสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

ติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซม
ไฟฟ้าราย ทางสาธารณะ
ภายในเขตต าบล ไชยราช
และอาคารส านักงานอบต. 

 230,000.00 เพื่อให้มีแสงสว่างบริเวณ
สองข้างทางถนนลดการ
เกิดอุบัติเหตุและมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

อุปกรณ์งานไฟฟา้ ไฟฟ้า
สาธารณะในต าบลไชยราช 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่ง
น้ าและสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงต่อเติม
ถนนคอนกรีตสายทอง
อินทร์-ซอย3 หมู่ท่ี 4 บ้าน
ทองอินทร์ 

 840,400.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็วและได้มาตรฐานใน
การสัญจรไปมา 
 

ต่อเติมถนน คสล. กว้าง 1 ม. 
ยาว 952 ม. หนา 0.15 ม. 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่ง
น้ าและสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 
 

โครงการปรับปรุงต่อเติม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 
เพชรเกษม - ฝ่ายนา หมู่ท่ี 5 
บ้านหนองหิน  

 485,500.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา  

ต่อเติมถนน คสล. กว้าง1.6 
ม. ยาว 444 ม. หนา 0.15 ม. 
- ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 
190 ม. หนา 0.15 ม. 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่ง
น้ าและสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนน คสล.สายบาง
เจริญ ซอย 1 หมู่ท่ี 3 บ้าน
บางเจริญ 

 732,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐาน 
ในการสัญจรไปมา  

ถนน คสล. กว้าง4 ม. ยาว 
250 ม. หนา 0.15 ม. 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่ง
น้ าและสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนน คสล.สายเพชร
เกษม-บ้านลุงนึก หมู่ท่ี 5 
บ้านหนองหิน 

 1,173,800.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐาน
ในการสัญจรไปมา  

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
330 ม. หนา 0.15 ม. 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เส้นทางคมนาคม แหล่ง
น้ าและสาธารณูปโภคใน
ท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย คอก
อ้ายเผือก - หมากผู้ หมู่ท่ี 6 
บ้านหมากผู้ 

 1,000,000.00 เพื่อให้ประชาชนได้มี
เส้นทางคมนาคมท่ีสะดวก
รวดเร็ว และได้มาตรฐาน
ในการสัญจรไปมา  

ถนน คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 
300 ม. หนา 0.15 ม. 
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32. ยุทธศาสตร์การสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ช่วยเหลือประชาชนใน
สภาวะเร่งด่วนอันเกิดจาก
สถานการณ์ ท่ีไม่ได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 

 600,000.00 เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ให้ความช่วยเหลือชุมชน
และประชาชนในสภาวะ
เร่งด่วนท่ีไม่ได้คาดการณ์
ไว้ล่วงหน้า เช่น ภัยพิบัติ
ต่างๆ วิกฤตเศรษฐกิจ 
ฯลฯ 

ประชาชนท่ีได้รับความ
เดือดร้อนได้รับการช่วยเหลือ 

33. ยุทธศาสตร์การสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา การมีเพศสัมพันธ์
ก่อนวัยอันควรและการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่น 

 20,000.00 เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาการมีเพศ สัมพันธ์
ก่อนวัยอันควรและการ
ตั้งครรภ์ ในวัยรุ่น  

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา การมีเพศสัมพันธ์ก่อน
วัยอันควรและการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 

34. ยุทธศาสตร์การสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติด 

 30,000.00 1.เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน 
2.เพื่อส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชน ในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติด  

กิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด 

35. ยุทธศาสตร์การสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริม สนับสนุนการสร้าง
เครือข่ายป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ยาเสพติดในโรงเรียน
และชุมชน 

 16,000.00 เพื่อสนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายป้องกันและ 
แก้ไขปัญหายาเสพติดใน
โรงเรียนและชุมชนอย่าง
เป็นรูปธรรม  

เครือข่ายการป้องกันและ
แก้ไข ปัญหายาเสพติด 

36. ยุทธศาสตร์การสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

จัดซ้ือถังและเครื่องมือ
ดับเพลิงท่ี จ าเป็น ประจ า 
อบต. และ ศพด. 

 10,000.00 เพื่อจัดซ้ือถังและเครื่องมือ
ดับเพลิงท่ีจ าเป็นประจ า
อบต.และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก  

ถังและเครื่องมือดับเพลิง 

37. ยุทธศาสตร์การสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ฝึกอบรม ทบทวน อปพร.
และชุดหน่ึงต าบลหน่ึงทีม
กู้ภัย (OTOS) 

 0.00 เพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถและ 
ประสบการณ์ของ
อาสาสมัคร และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
หน้าท่ี โดยเฉพาะในช่วง
เทศกาล  

การฝึกอบรม ทบทวน อปพร.
และOTOS  

38. ยุทธศาสตร์การสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 
 

โครงการ อปพร. สัญจร  0.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
บริหารงานของ อปพร.  

อปพร. สัญจร 
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39. ยุทธศาสตร์การสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม
ภายใต้ ภารกิจถ่ายโอนด้าน
การควบคุมไฟป่าและการ
อนุรักษ์พ้ืนท่ีป่าและการ
แก้ไขปัญหาในสถานการณ์
เร่งด่วนท่ีไม่ได้คาดการณ์ไว้
ล่วงหน้า 

 20,000.00 เพื่อสนับสนุนงบประมาณ
ให้ความช่วยเหลือชุมชน
และประชาชนเกี่ยวกับการ
ควบคุมไฟป่า การอนุรักษ์
พื้นท่ีป่า และการแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์
เร่งด่วนท่ีไม่ได้คาดการณ์
ไว้ล่วงหน้า 
 

กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุน
ภายใต้ภารกิจถ่ายโอน  

40. ยุทธศาสตร์การสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  8,613,600.00 เพื่อให้ผู้สูงอายุในเขต
ต าบลไชยราชได้รับ การ
ช่วยเหลือและมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น  

เบี้ยผู้สูงอายุในต าบลไชยราช 

41. ยุทธศาสตร์การสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ  2,304,000.00 เพื่อให้ผู้พิการในต าบลไชย
ราชได้รับการช่วยเหลือ
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

เบี้ยยังชีพผู้พิการ 

42. ยุทธศาสตร์การสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วย
เอดส์ 

 120,000.00 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์
ในต าบลไชยราชท่ีแพทย์
ได้รับรองและท าวินิจฉัย
แล้ว ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดี
ขึ้น 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในต าบล
ไชยราช 

43. ยุทธศาสตร์การสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ป้องกันและควบคุมการ
ระบาดของ โรคชนิดต่างๆใน
ชุมชน 

 20,000.00 เพื่อศึกษา เฝ้าระวัง 
ควบคุม ป้องกัน และให้
ความรู้เรื่องการระบาดของ
โรคชนิดต่างๆ 

การควบคุมโรคระบาดต่างๆ 

44. ยุทธศาสตร์การสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

ป้องกันและควบคุมโรคเอดส์
ในชุมชน 

 20,000.00 เพื่อศึกษา เฝ้าระวัง 
ควบคุม ป้องกัน และให้
ความรู้เกี่ยวกับปัญหาโรค
เอดส์ในชุมชน  
 

การป้องกันและควบคุมโรค
เอดส์ 

45. ยุทธศาสตร์การสังคมและ
คุณภาพชีวิต 
 

ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก และโรคท่ีเกิด
จากยุงลายเป็นพาหะ 

 60,000.00 เพื่อศึกษา เฝ้าระวัง 
ควบคุม ป้องกัน และ ให้
ความรู้การระบาดของโรค
ไข้เลือดออกและโรคท่ีมี
ยุงลายเป็นพาหะน าโรคทุก
ชนิด  
 

การป้องกันและควบคุมโรค 
ไข้เลือดออก ป้องกันและ
ควบคุมโรคอื่นๆ 
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46. ยุทธศาสตร์การสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ป้องกันและควบคุมโรคไข้
มาลาเรีย 

 60,000.00 เพื่อศึกษา เฝ้าระวัง 
ควบคุม ป้องกัน และ ให้
ความรู้การระบาดของโรค
ไข้มาลาเรีย ในชุมชน  

การป้องกัน ควบคุมโรคไข้ 
มาลาเรีย 

47. ยุทธศาสตร์การสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ป้องกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้า 

 100,000.00 เพื่อป้องกัน ควบคุม และ
ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัข
บ้าในต าบล 

การป้องกันและควบคุมโรค
พิษ สุนัขบ้า 

48. ยุทธศาสตร์การสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรีต าบลไชยราช 

 16,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพของกลุ่ม
สตรีในต าบลไชยราชให้มี
ความเข้มแข็งสามารถ
พึ่งพาตนเองได้ อันน าไปสู่
การสร้างชุมชนเข้มแข็ง 

กลุ่มสตรีต าบลไชยราช 

49. ยุทธศาสตร์การสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาต าบลและ
ท้องถิ่นไปสู่สังคมสุจริต 
สังคมวิถีชีวิตพอเพียง 

 10,000.00 เพิ่มเสริมสร้างพัฒนา
ภาพลักษณ์คนและชุมชน 
น าไปสู่สังคมสุจริต สังคม
วิถีชีวิตพอเพียง สามารถ
พึ่งพาตนเองได้  

- กิจกรรมพัฒนาภาพลักษณ์
สภาพท่ัวไปของสังคมและ
ชุมชน - กิจกรรมพัฒนา
ภาพลักษณ์องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น - กิจกรรมพัฒนา
ภาพลักษณ์ผู้น าต าบลและ
ท้องถิ่น - กิจกรรมพัฒนา
ภาพลักษณ์ประชาชน สมาชิก
กลุ่มประชาชน นักเรียนและ
เยาวชน - กิจกรรมพัฒนา
ภาพลักษณ์เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี
ปฏิบัติงานใน พื้นท่ีต าบล 

50. ยุทธศาสตร์การสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการ "น้ าคือชีวิต 
ศาสตร์พระราชาสู่แปลง
เกษตรผสมผสานประชารัฐ" 

 0.00 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ประชาชนในต าบลไชยราช
ท่ีมีความด้อยโอกาส มี
คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ประชาชนท่ีด้อยโอกาส มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้น 

51. ยุทธศาสตร์การสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการเยาวชนต าบลไชย
ราช ใส่ใจวินัยจราจร 

 16,000.00 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
เยาวชนในต าบลไชยราช มี
ความรู้ความเข้าใจและ
รักษาวินัยจราจรมากยิ่งขึ้น 
ช่วยลดอุบัติเหตุทางถนน 

เยาวชนในต าบลไชยราช 

52. ยุทธศาสตร์การสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมสุขภาพการ
ให้ความรู้ผู้พิการและทุพล
ภาพในต าบลไชยราช 

 30,000.00 เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้
ความรู้ผู้พิการและทุพล
ภาพในต าบลไชยราช 
สามารถช่วยเหลือตนเอง
และมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น 

ผู้พิการและทุพลภาพในต าบล
ไชยราช 
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53. ยุทธศาสตร์การสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการพระราชด าริ
ด้านสาธารณสุข  

 120,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินโครงการ
พระราชด าริด้าน
สาธารณสุข ต าบลไชยราช 

โครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขในต าบลไชยราช 

54. ยุทธศาสตร์การสังคมและ
คุณภาพชีวิต 

จัดต้ังและสนับสนุนการ
ด าเนินการของศูนย์บริการ
ร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชน 

 27,000.00 เพื่อจัดต้ังและสนับสนุน
การด าเนินการ ของ
ศูนย์บริการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนตาม
อ านาจหน้าท่ีของ อปท. 

- ศูนย์บริการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน - 
กิจกรรมศูนย์บริการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชน 

55. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพ 
รายได้ การผลิตและการ
ท่องเท่ียวในชุมชน 

การอบรมส่งเสริมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพื้นท่ีตาม
อ านาจหน้าท่ี 

 530,000.00 เพื่อส่งเสริมพัฒนาฝีมือ
แรงงานและส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพของ
ประชาชนในพื้นท่ี 

การฝึกอบรมอาชีพให้กับ 
ประชาชนในพื้นท่ี 

56. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพ 
รายได้ การผลิตและการ
ท่องเท่ียวในชุมชน 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 
และสนับสนุนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 

 50,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการเฉลิมพระ
เกียรติ และสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  

โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริฯ กิจกรรมในการ
ประชาสัมพันธ์เชิญชวน หรือ
อ านวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนเพื่อมาร่วมงานรัฐ
พิธี และพระราชพิธี ฯลฯ 

57. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพ 
รายได้ การผลิตและการ
ท่องเท่ียวในชุมชน 

จัดท าป้ายชื่อ/ป้าย
ประชาสัมพันธ์ สถานท่ี
ท่องเท่ียวและบริการใน 
ท้องถิ่น 

 60,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวและบริการ
ในท้องถิ่นท่ีมีอยู่แล้วให้
เป็นท่ีรู้จักมากขึ้นเพิ่ม
รายได้ให้กับชุมชน 

ป้ายชื่อและป้าย
ประชาสัมพันธ์ แหล่ง
ท่องเท่ียวและบริการ ใน
ท้องถิ่น 

58. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพ 
รายได้ การผลิตและการ
ท่องเท่ียวในชุมชน 

งานท่องเท่ียว
ประจวบคีรีขันธ์ มหัศจรรย์
เมืองสามอ่าวและงาน 
กาชาดประจ าปี/งานส่งเสริม 
การท่องเท่ียวอื่นๆ 

 150,000.00 เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
แหล่งท่องเท่ียวและบริการ
ในท้องถิ่นและภายใน
จังหวัดท่ีมีอยู่ให้เป็นท่ีรู้จัก
มากขึ้น และเพื่อส่งเสริม
เศรษฐกิจของพื้นท่ี 

งานท่องเท่ียวประจวบคีรีขันธ์ 
มหัศจรรย์เมืองสามอ่าวและ
งาน กาชาด  

59. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพ 
รายได้ การผลิตและการ
ท่องเท่ียวในชุมชน 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน  

 38,000.00 เพื่ออ านวยความสะดวก
และความปลอดภัยให้กับ
ผู้ใช้ถนนและนักท่องเท่ียว
ในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือ
ตามท่ีมีการร้องขอจาก
ประชาชน/หน่วยงานต่างๆ 

ก าลังคนอ านวยความสะดวก
ใน ช่วงเทศกาล 
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60. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพ 
รายได้ การผลิตและการ
ท่องเท่ียวในชุมชน 

ส่งเสริม/สนับสนุนกิจกรรม
ของกลุ่มชมรมแม่บ้าน
มหาดไทยต าบลไชยราช 

 0.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การด าเนินโครงการต่างๆ
ของกลุ่มชมรมแม่บ้าน
มหาดไทยต าบลไชยราช 

กิจกรรมของกลุ่มชมรม
แม่บ้านมหาดไทยต าบลไชย
ราช 

61. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรณรงค์การจัดการ
น้ าเสีย และขยะในครัวเรือน 

 20,000.00 เพื่อส่งเสริม รณรงค์การ
จัดการน้ าเสียและขยะใน
ครัวเรือน  

จ านวนครัวเรือนใน 6 
หมู่บ้าน 

62. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการคุ้มครอง ดูแล 
บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ควบคุมและลด
มลพิษเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

 90,000.00 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการ
ด าเนินโครงการคุ้มครอง 
ดูแล บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ควบคุม และ
ลดมลพิษเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

การคุ้มครอง ดูแล บ ารุงรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ควบคุมและลด
มลพิษเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

63. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

บริหารจัดการขยะอย่างเป็น
ระบบ 

 105,000.00 เพื่อบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยในชุมชนและพื้นท่ี
ใกล้เคียง และเพื่อรองรับ
การขยายตัวของชุมชน
และการท่องเท่ียวใน
ท้องถิ่น 

ระบบบริหารจัดการขยะ 

64. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการ
บริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมปรับปรุงแก้ไข
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งท่องเท่ียวและปรับปรุง
ทัศนียภาพในต าบล 

 0.00 เพื่ออนุรักษ์ฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน
หมู่บ้านในเขตต าบลไชย
ราช  

การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูส่ิงแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ 

65. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

บูรณาการการจัดท าและ
ปรับปรุงแผนพัฒนาท้องถิ่น/
แผนชุมชนแบบบูรณาการ 

 39,000.00 เพื่อส่งเสริมการจัดท าและ
ปรับปรุงแผนชุมชน 
แผนพัฒนาท้องถิ่น  

แผนชุมชน แผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

66. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

โครงการวันท้องถิ่นไทย  0.00 เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่
บทบาท ภารกิจและผล
การปฏิบัติงานของ อปท. 
ให้ประชาชนได้รับทราบ
และส่งเสริมบทบาท 
หน้าท่ีและความสามัคคี
ของคนในท้องถิ่น  

การจัดกิจกรรมเนื่องในวัน
ท้อง ถิ่นไทย เช่น การแข่งขัน
กีฬา เชื่อมความสัมพันธ์ 
นิทรรศการ และอื่นๆเพื่อ
ส่งเสริมท้องถิ่น 
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67. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน
ร่วมกัน ปกป้องสถาบันท่ี
ส าคัญของชาติตาม แนวทาง
สมานฉันท์ 

 0.00 เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้
ประชาชนในท้องถิ่นมี
ความสามัคคี และ
จงรักภักดีต่อสถาบันท่ี
ส าคัญของชาติตาม
แนวทางสมานฉันท์ 

กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี 
ความจงรักภักดี  

68. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

พัฒนาบุคลากร อบต.   485,000.00 เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และ
พัฒนาประสิทธิ- ภาพการ
บริหารงานของผู้บริหาร 
สมาชิกสภาอบต. พนักงาน
และลูกจ้าง  

จัดส่งผู้บริหาร, สมาชิก อบต. 
พนักงานจ้างและลูกจ้างไป
อบรม หลักสูตรต่างๆเกี่ยวกับ
การปฏิบัติ หน้าท่ี/การ
บริหารงาน 

69. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานของพนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้างและ
เจ้าหน้าท่ีท้องถิ่น 

 260,000.00 เพื่ออบรมสัมมนาสร้าง
ความเข้มแข็งและเพิ่มพูน
ความรู้ภายในองค์กร 
ให้แก่ผู้บริหารสมาชิกสภา 
อบต. พนักงานส่วนต าบล 
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง 

จัดฝึกอบรมในสถานท่ีต่างๆ 
ตามความเหมาะสม  

70. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

พัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้
ส านักงานและเทคโนโลยี
สารสนเทศในการ 
ปฏิบัติงานของ อบต. 

 889,700.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
พัฒนาศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ อบต.ให้
ทันสมัย สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว
และสะดวกมากขึ้น  

เครื่องมือ เครื่องใช้ส านักงาน 
โต๊ะท างาน ตู้เอกสาร โต๊ะ 
เก้าอี้ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

71. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ ต่อเติม/
ท่ีท าการ อบต.ไชยราช/
บ้านพัก อบต. 

 50,000.00 เพื่อให้การบริการ
ประชาชนมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  

ก่อสร้างอาคารท่ีท าการ อบต. 
บ้านพัก อบต. รั้ว ห้องน้ าและ
อาคารในบริเวณท่ีท าการของ 
อบต. ปรับปรุง ต่อเติมอาคาร
ท่ีท าการ อบต.รั้ว ห้องน้ าและ
อาคารอื่นๆของ อบต. 

72. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ีท า
การ อบต.ไชยราช 

 0.00 เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณ ท่ีท าการ อบต.ไชย
ราช ให้มีความสวยงาม 
 

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่ีท า
การอบต.ไชยราช 

73. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

บ ารุง รักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ของอบต. 

 912,500.00 เพื่อบ ารุง รักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ของ 
อบต.ให้อยู่ในสภาพดี  
 

ซ่อมแซมและบ ารุงรักษาวัสดุ/ 
ครุภัณฑ์ 
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74. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

พัฒนาประสิทธิภาพระบบ
แผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

 300,000.00 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดเก็บรายได้ของ อบต.
และเพื่อความเป็นธรรมใน
การด าเนินการจัดเก็บภาษี 

ติดตั้งและพัฒนาโปรแกรม
ส าเร็จรูประบบแผนท่ีภาษี
และทะเบียนทรัพย์สิน 

75. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

ส่งเสริม สนับสนุนการ
เลือกตั้งต่างๆ 

 5,000.00 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
การเลือกตั้งตามระบอบ
ประชาธิปไตยในทุกระดับ 
และรณรงค์ให้ประชาชน
เห็นความส าคัญกับการใช้
สิทธิเลือกตั้ง 

ส่งเสริม/สนับสนุนและให้
ความ ร่วมมือในการเลือกตั้ง
ระดับต่างๆ 

76. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ผล
การปฏิบัติงานและเผยแพร่
ข่าวสารของ อบต.และป้าย
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ 

 80,000.00 เพื่อส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่างๆของอบต.หรือ
หน่วยงานอื่นๆ  

ป้ายประชาสัมพันธ์ 

77. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์และ
พัฒนาระบบ สารสนเทศ
เพื่อการปฏิบัติงาน 

 106,200.00 เพื่อจัดซ้ือคอมพิวเตอร์
และพัฒนาระบบเพียงพอ
กับการปฏิบัติงานและ
พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการปฏิบัติงานให้มี
ความทันสมัย  

จัดซ้ือคอมพิวเตอร์และพัฒนา 
ระบบสารสนเทศ 

78. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การ บริการและการบริการ
อินเตอร์เน็ต ความเร็วสูง 

 85,000.00 เพื่อจ้างเหมาบริการพัฒนา
ระบบสารสนเทศในการ
ให้บริการและการบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
การบริการทางด้าน
โทรคมนาคม 

ระบบสารสนเทศ การ
ให้บริการอินเตอร์เน็ต การ
บริการทางด้านโทรคมนาคม 

79. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

ส ารวจความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นของประชาชน 

 20,000.00 1.เพื่อจ้างเหมาบริการ
ส ารวจความพึงพอใจและ
ความคิดเห็นของ
ประชาชน 2.เพื่อส ารวจ
ความพึงพอใจและความ
คิดเห็นของประชาชน
(ด าเนินการเอง)  

ผลส ารวจความพึงพอใจ และ
ความคิดเห็น 

80. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบบริหารงานให้มี
ความเป็นเลิศ 

พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การบริการและการบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 

 85,000.00 เพื่อจ้างเหมาบริการพัฒนา
ระบบสารสนเทศในการ
ให้บริการและการบริการ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงการ
บริการทางด้านโทรคมนาคม 

ระบบสารสนเทศ การ
ให้บริการอินเตอร์เน็ต การ
บริการทางด้านโทรคมนาคม 
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การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.ไชยราช มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนาม
ในสัญญา รวม 51 โครงการ จ านวนเงิน 25,370,567 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 47 โครงการ จ านวนเงิน 
23,143,407 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 12 6,784,047.00 12 6,784,047.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 11 6,079,822.00 8 3,860,462.00 

ยุทธศาสตร์การสังคมและคณุภาพชีวิต 14 10,510,800.00 14 10,510,800.00 

ยุทธศาสตร์ส่งเสรมิอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน 3 59,740.00 2 51,940.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 55,349.60 2 55,349.60 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบรหิารงานให้มีความเป็นเลิศ 9 1,880,808.44 9 1,880,808.44 

รวม 51 25,370,567.04 47 23,143,407.04 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.ไชยราช ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  

  ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา 

วันที่เซ็น
สัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา  

 1,175,150.00 104,000.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยราช 07/11/2561 1 

  79,300.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินเทิน 07/11/2561 1 

  91,000.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเจริญ 07/11/2561 1 

  97,600.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยราช 30/01/2562 1 

  82,960.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินเทิน 30/01/2562 1 

  85,400.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเจริญ 30/01/2562 1 

  97,600.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยราช 15/05/2562 1 

  82,960.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินเทิน 15/05/2562 1 

  85,400.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเจริญ 15/05/2562 1 

  69,600.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินเทิน 06/08/2562 1 

  80,040.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบางเจริญ 06/08/2562 1 

  98,600.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยราช 06/08/2562 1 

2. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ค่าจัดการเรียนการสอน
ส าหรับศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

 358,700.00 136,000.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กไชยราช 07/11/2561 1 

  103,700.00 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหินเทิน 07/11/2561 1 

  119,000.00 
ศูนรย์พัฒนาเด็กเล็กบาง
เจริญ 

07/11/2561 1 

3. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

พัฒนาประสิทธภิาพครู
ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและ
ปฐมวัยและการบริหาร
จัดการศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

 50,000.00 26,392.00 นางกาญจนา ชูแก้ว 27/06/2562 1 

4. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

วันผู้สูงอายุและกิจกรรม
วันกตัญญ ู

 50,000.00 37,800.00 นางสาวดารุณี แก้วทอง 22/04/2562 1 

  1,200.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 09/04/2562 3 
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  8,000.00 นางสาววาสนา พรหมมุณี 09/04/2562 3 

  3,000.00 นายนิรันดร์ ช่วยประคอง 09/04/2562 4 

5. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

วันลอยกระทง  40,000.00 2,625.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 19/11/2561 3 

  8,375.00 นางสาววาสนา พรหมมุณี 19/11/2561 3 

  17,000.00 นายนิรันดร์ ช่วยประคอง 19/11/2561 3 

  11,000.00 อบต.ไชยราช 04/12/2561 1 

6. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการงานประเพณี
สลากภัตและของดีบาง
สะพานน้อย 

 10,000.00 2,000.00 นางสาววาสนา พรหมมุณี 09/09/2562 1 

7. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมกิจกรรมวัน
ส าคัญของชาติ 

 166,000.00 11,000.00 นางสาวธีรพร เพียงพอ
พิศาล 

31/07/2562 5 

  19,440.00 นางรุ่งทิวา แดงประวัต ิ 31/07/2562 5 

  25,000.00 นายสุรชัย วุฒิพรวรกุล 31/07/2562 5 

  1,000.00 นางวรรณี ภู่ระหงษ ์ 23/07/2562 3 

  20,000.00 นายสุรชัย วุฒิพรวรกุล 23/07/2562 3 

8. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ส่งเสริมการปฏิบัติธรรม  0.00 20,000.00 นางบุญห่วง รุ่งเรือง 30/04/2562 5 

9. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

การแข่งขันกีฬาตา่งๆ
ของ อบต.ไชยราช 

 280,000.00 2,850.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 29/03/2562 5 

  7,915.00 นางสาวมนัสนันท์ ดีม ี 28/03/2562 5 

  159,540.00 นายปิติรัตน์ ชูศิริ 28/03/2562 7 

  48,000.00 อบต.ไชยราช 25/04/2562 1 

  9,700.00 นายกฤษดา บัวสงค์ 03/04/2562 10 

  7,000.00 นางสาววาสนา พรหมมุณี 01/04/2562 3 

  33,000.00 นายนิรันดร์ ช่วยประคอง 01/04/2562 10 

  11,820.00 นายปิติรัตน์ ชูศิริ 05/08/2562 3 

10. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

วันเด็กแห่งชาต ิ  250,000.00 30,000.00 นายนิรันดร์ ช่วยประคอง 08/01/2562 4 
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ท้องถิ่น 

  10,000.00 นางสาววาสนา พรหมมุณี 08/01/2562 3 

  43,000.00 นางเยาวดี อิงพลังษีกุล 08/01/2562 3 

  35,000.00 นางกรรณิการ์ นามสระ 08/01/2562 4 

  37,700.00 อบต.ไชยราช 29/01/2562 1 

  735.00 นางสาวมนัสนันท์ ดีม ี 09/01/2562 2 

  1,000.00 นางสาวสาลินี กลมมิตร์ 09/01/2562 1 

  3,000.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 09/01/2562 2 

  3,950.00 นายวรากร เกตุแก้ว 09/01/2562 2 

  5,935.00 นางวรรณี ภู่ระหงษ ์ 09/01/2562 2 

  60,000.00 นางสาวละเอียด เพ็งกลัด 09/01/2562 3 

11. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

ค่าอาหารกลางวัน
โรงเรียน 

 4,700,000.00 443,000.00 โรงเรียนบ้านไชยราช 08/11/2561 1 

  314,000.00 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 08/11/2561 1 

  175,000.00 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 08/11/2561 1 

  243,000.00 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 08/11/2561 1 

  440,000.00 โรงเรียนบ้านไชยราช 30/01/2562 1 

  313,000.00 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 30/01/2562 1 

  240,000.00 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 30/01/2562 1 

  176,000.00 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 30/01/2562 1 

  440,000.00 โรงเรียนบ้านไชยราช 15/05/2562 1 

  313,000.00 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 15/05/2562 1 

  176,000.00 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 15/05/2562 1 

  240,000.00 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 15/05/2562 1 

  418,000.00 โรงเรียนบ้านไชยราช 31/07/2562 1 

  231,000.00 โรงเรียนบ้านช้างเผือก 31/07/2562 1 

  158,000.00 โรงเรียนบ้านทองอินทร์ 31/07/2562 1 

  303,000.00 โรงเรียนบ้านบางเจริญ 31/07/2562 1 

12. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา โครงการวัดประชารัฐ  40,000.00 450.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 11/10/2561 1 
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ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สร้างสุข สร้างสัปปายะ 
ด้วย วิธ ี5 ส 

  3,750.00 นายสุรชัย วุฒิพรวรกุล 11/10/2561 1 

  4,680.00 นางสุวรรณี สฤษฏ์โศภิตพร 11/10/2561 1 

  4,000.00 นางสาวละเอียด เพ็งกลัด 11/10/2561 1 

  3,050.00 นางสาววัชนยี์ กรวสันต ์ 06/02/2562 1 

  2,530.00 นางสาวมนัสนันท์ ดีม ี 06/02/2562 1 

  5,000.00 นางสาวละเอียด เพ็งกลัด 06/02/2562 2 

  450.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 06/02/2562 1 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
เพชรเกษม - บ่อกบ หมู่
ที่ 1 บ้านไชยราช 

 1,219,700.00 1,163,000.00 หจก.ชัยเจริญทรัพย์ ธุรกิจ 01/08/2562 90 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
สุขเจริญ หมู่ที่ 2 บ้าน
คอกอ้ายเผือก 

 490,500.00 466,000.00 หจก.ชนะคอนสตรัคชั่น 06/08/2562 90 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

ปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบ
ประปา หมู่บ้านในเขต
ต าบลไชยราช 

 200,000.00 143,900.00 หจก.ชนะคอนสตรัคชั่น 26/07/2562 60 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

จัดซื้ออุปกรณ์งาน
ประปา 

 170,000.00 760.00 นางวรรณี ภู่ระหงษ ์ 11/10/2561 5 

  1,140.00 นางวรรณี ภู่ระหงษ ์ 28/11/2561 5 

  25,000.00 นายสมบูรณ์ คงพันธ ์ 24/12/2561 3 

  380.00 นางวรรณี ภู่ระหงษ ์ 12/12/2561 5 

  14,900.00 หจก. ทะเลทรัพย์โมเดร์น 21/01/2562 5 

  760.00 นางวรรณี ภู่ระหงษ ์ 01/02/2562 5 

  2,660.00 นางวรรณี ภู่ระหงษ ์ 18/01/2562 5 

  1,520.00 นางวรรณี ภู่ระหงษ ์ 12/02/2562 5 

  1,140.00 นางวรรณี ภู่ระหงษ ์ 25/02/2562 5 

  1,520.00 นางวรรณี ภู่ระหงษ ์ 22/03/2562 5 

  1,140.00 นางวรรณี ภู่ระหงษ ์ 19/04/2562 5 

  1,900.00 นางวรรณี ภู่ระหงษ ์ 28/05/2562 5 
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  2,280.00 นางวรรณี ภู่ระหงษ ์ 05/07/2562 5 

  24,900.00 หจก.ทะเลทรัพย ์โมเดิร์น 25/04/2562 5 

  35,000.00 หจก.ทะเลทรัพย ์โมเดิร์น 19/06/2562 5 

  4,560.00 นางวรรณี ภู่ระหงษ ์ 23/08/2562 5 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าส าหรับ
งานประปา 

 20,000.00 1,650.00 นางสาวมนัสนันท์ ดีม ี 14/11/2561 5 

  380.00 นางสาวมนัสนันท์ ดีม ี 27/11/2561 5 

  380.00 นางวรรณี ภู่ระหงษ ์ 28/11/2561 5 

  280.00 นางวรรณี ภู่ระหงษ ์ 22/03/2562 5 

  840.00 นางวรรณี ภู่ระหงษ ์ 25/02/2562 5 

  2,500.00 หจก.ทะเลทรัพย ์โมเดิร์น 19/06/2562 5 

  280.00 นางวรรณี ภู่ระหงษ ์ 05/07/2562 5 

  280.00 นางวรรณี ภู่ระหงษ ์ 23/08/2562 5 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

ติดต้ัง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมไฟฟ้าราย ทาง
สาธารณะภายในเขต
ต าบล ไชยราชและ
อาคารส านักงานอบต. 

 230,000.00 10,502.00 นางสุวรรณี สฤษฎ์โศภิตพร 12/02/2562 5 

  3,750.00 นางสุวรรณี สฤษฎ์โศภิตพร 26/04/2562 5 

  75,000.00 หจก.ทะเลทรัพย ์โมเดิร์น 26/04/2562 5 

  11,220.00 นางสุวรรณี สฤษฎ์โศภิตพร 19/06/2562 5 

  52,500.00 หจก.ทะเลทรัพย ์โมเดิร์น 18/09/2562 5 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงต่อเติม
ถนนคอนกรีตสายทอง
อินทร์-ซอย3 หมู่ที่ 4 
บ้านทองอินทร ์

 840,400.00 810,000.00 หจก.ชนะคอนสตรัคชั่น 28/09/2562 90 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

โครงการปรับปรุงต่อเติม
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สาย เพชรเกษม - ฝ่าย
นา หมู่ที่ 5 บ้านหนอง
หิน  

 485,500.00 463,400.00 หจก.ชนะคอนสตรัคชั่น 28/09/2562 90 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม แหล่งน้ าและ

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
บางเจริญ ซอย 1 หมู่ที่ 

 732,000.00 694,000.00 หจก.ชนะคอนสตรัคชั่น 03/05/2562 90 



37 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 

สาธารณูปโภคในท้องถิ่น 3 บ้านบางเจริญ 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย
เพชรเกษม-บ้านลุงนึก 
หมู่ที่ 5 บ้านหนองหิน 

 1,173,800.00 1,119,000.00 หจก.ชัยเจริญทรัพย์ ธุรกิจ 27/07/2562 90 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทาง
คมนาคม แหล่งน้ าและ
สาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

ก่อสร้างถนน คสล.สาย 
คอกอ้ายเผือก - หมากผู้ 
หมู่ที่ 6 บ้านหมากผู้ 

 1,000,000.00 941,400.00 หจก.นิรมิตรานนท์ กอ่สร้าง 28/09/2562 90 

24. ยุทธศาสตร์การสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ช่วยเหลือประชาชนใน
สภาวะเร่งด่วนอันเกิด
จากสถานการณ์ ที่ไม่ได้
คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า 

 600,000.00 199,800.00 หจก.ชัยเจริญทรัพย ์ 27/11/2561 30 

25. ยุทธศาสตร์การสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหา การมี
เพศสัมพันธ์ก่อนวัยอัน
ควรและการตั้งครรภ์ใน
วัยรุ่น 

 20,000.00 16,275.00 อบต.ไชยราช 29/08/2562 1 

  450.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 09/08/2562 5 

  3,275.00 นางสาวดวงนภา สิมมา 09/08/2562 5 

26. ยุทธศาสตร์การสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ส่งเสริม สนับสนุนการ
สร้างเครือข่ายป้องกัน
และแก้ไขปัญหา ยาเสพ
ติดในโรงเรียนและชุมชน 

 16,000.00 1,000.00 นางสาวดวงนภา สิมมา 16/05/2562 5 

  450.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 16/05/2562 5 

  13,300.00 อบต.ไชยราช 17/06/2562 1 

27. ยุทธศาสตร์การสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอาย ุ

 8,613,600.00 648,200.00 อบต.ไชยราช 09/10/2561 1 

  650,400.00 อบต.ไชยราช 07/11/2561 1 

  650,500.00 อบต.ไชยราช 07/12/2561 1 

  660,000.00 อบต.ไชยราช 08/01/2562 1 

  660,500.00 อบต.ไชยราช 07/02/2562 1 

  659,900.00 อบต.ไชยราช 06/03/2562 1 

  661,500.00 อบต.ไชยราช 03/04/2562 1 

  662,900.00 อบต.ไชยราช 07/05/2562 1 

  662,500.00 อบต.ไชยราช 06/06/2562 1 
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  664,100.00 อบต.ไชยราช 05/07/2562 1 

  662,800.00 อบต.ไชยราช 06/08/2562 1 

  665,800.00 อบต.ไชยราช 06/09/2562 1 

28. ยุทธศาสตร์การสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้
พิการ 

 2,304,000.00 167,200.00 อบต.ไชยราช 09/10/2561 1 

  171,200.00 อบต.ไชยราช 07/11/2561 1 

  172,000.00 อบต.ไชยราช 07/12/2561 1 

  172,000.00 อบต.ไชยราช 08/01/2562 1 

  174,400.00 อบต.ไชยราช 07/02/2562 1 

  174,400.00 อบต.ไชยราช 06/03/2562 1 

  176,800.00 อบต.ไชยราช 03/04/2562 1 

  176,800.00 อบต.ไชยราช 07/05/2562 1 

  175,200.00 อบต.ไชยราช 06/06/2562 1 

  179,200.00 อบต.ไชยราช 05/07/2562 1 

  181,600.00 อบต.ไชยราช 06/08/2562 1 

  181,600.00 อบต.ไชยราช 06/09/2562 1 

29. ยุทธศาสตร์การสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ผู้ป่วยเอดส ์
 

 120,000.00 8,000.00 อบต.ไชยราช 09/10/2561 1 

  8,000.00 อบต.ไชยราช 07/11/2561 1 

  8,000.00 อบต.ไชยราช 07/12/2561 1 

  8,000.00 อบต.ไชยราช 08/01/2562 1 

  8,000.00 อบต.ไชยราช 07/02/2562 1 

  8,000.00 อบต.ไชยราช 06/03/2562 1 

  8,000.00 อบต.ไชยราช 03/04/2562 1 

  8,000.00 อบต.ไชยราช 07/05/2562 1 

  8,000.00 อบต.ไชยราช 06/06/2562 1 

  8,000.00 อบต.ไชยราช 05/07/2562 1 

  8,000.00 อบต.ไชยราช 06/08/2562 1 

  8,000.00 อบต.ไชยราช 06/09/2562 1 
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30. ยุทธศาสตร์การสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ป้องกันและควบคุมโรค
เอดส์ในชุมชน 

 20,000.00 450.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 23/07/2562 1 

  3,350.00 นางสาวดวงนภา สิมมา 23/07/2562 1 

  16,200.00 อบต.ไชยราช 08/08/2562 1 

31. ยุทธศาสตร์การสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก และโรคที่
เกิดจากยุงลายเป็นพาหะ 

 60,000.00 500.00 บริษัท ช้างเผือกปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 

04/07/2562 1 

  500.00 
บริษัท ช้างเผือกปิโตรเลี่ยม 
จ ากัด 

26/07/2562 1 

32. ยุทธศาสตร์การสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ป้องกันและควบคุมโรค
ไข้มาลาเรีย 

 60,000.00 25,300.00 นางสาวอุษาห์ พวงอินทร ์ 26/04/2562 13 

33. ยุทธศาสตร์การสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

ป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้า 

 100,000.00 450.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 05/07/2562 5 

  60,000.00 
บริษัท เทคเกท อินเตอร์ 
เซอร์วิส จ ากัด 

04/07/2562 7 

34. ยุทธศาสตร์การสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรีต าบลไชยราช 

 16,000.00 450.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 21/06/2562 5 

  15,300.00 อบต.ไชยราช 11/07/2562 1 

35. ยุทธศาสตร์การสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนาต าบล
และท้องถิ่นไปสู่สังคม
สุจริต สังคมวิถีชีวิต
พอเพียง 

 10,000.00 8,200.00 อบต.ไชยราช 04/09/2562 1 

  450.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 14/08/2562 5 

36. ยุทธศาสตร์การสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเยาวชนต าบล
ไชยราช ใส่ใจวินัยจราจร 
 

 16,000.00 10,600.00 อบต.ไชยราช 19/08/2562 1 

37. ยุทธศาสตร์การสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

จัดตั้งและสนับสนุนการ
ด าเนินการของ
ศูนย์บริการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชน 
 

 27,000.00 27,000.00 อบต.ปากแพรก 11/01/2562 1 

38. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพ รายได้ 
การผลิตและการท่องเท่ียวใน
ชุมชน 

โครงการเฉลิมพระ
เกียรติ และสนับสนุน
โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าร ิ
 

 50,000.00 8,000.00 นายเฉลียว บุญทองช่วย 03/05/2562 1 

  8,000.00 นายเฉลียว บุญทองช่วย 23/05/2562 1 
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39. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพ รายได้ 
การผลิตและการท่องเท่ียวใน
ชุมชน 

งานท่องเท่ียว
ประจวบคีรีขันธ ์
มหัศจรรย์เมืองสามอ่าว
และงาน กาชาด
ประจ าปี/งานส่งเสริม 
การท่องเท่ียวอื่นๆ 

 150,000.00 1,800.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 22/02/2562 5 

  6,000.00 นางสาวละเอียด เพ็งกลัด 22/02/2562 7 

40. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพ รายได้ 
การผลิตและการท่องเท่ียวใน
ชุมชน 

โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน  

 38,000.00 4,670.00 นางสาววัชนยี์ กรวสันต ์ 25/12/2561 1 

  12,000.00 นายนิรันดร์ ช่วยประคอง 25/12/2561 8 

  1,400.00 
นายอาทิตย์ ธนานุรักษ์
ปกรณ์ 

25/12/2561 1 

  1,200.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 10/04/2562 1 

  4,670.00 นางสาววัชนยี์ กรวสันต ์ 10/04/2562 1 

  12,000.00 นายนิรันดร์ ช่วยประคอง 10/04/2562 7 

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

บริหารจัดการขยะอย่าง
เป็นระบบ 

 105,000.00 1,950.00 นางสาววัชนยี์ กรวสันต ์ 08/01/2562 1 

  2,500.00 นายวรากร เกตุแก้ว 08/01/2562 1 

  3,000.00 นางสาววาสนา พรหมมุณี 08/01/2562 1 

  3,150.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 08/01/2562 1 

  30,000.00 
บริษัท อาณาจักร สห
อินเตอร์ จ ากัด 

06/02/2562 5 

  5,489.60 นางสุวรรณี สฤษฎ์โศภิตพร 06/02/2562 5 

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมปรับปรุงแก้ไข
อนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ
แหล่งท่องเที่ยวและ
ปรับปรุงทัศนียภาพใน
ต าบล 

 0.00 3,500.00 นางสาวละเอียด เพ็งกลัด 29/01/2562 2 

  450.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 29/01/2562 1 

  1,100.00 นางสาววัชนยี์ กรวสันต ์ 29/01/2562 1 

  910.00 นางวรรณี ภู่ระหงษ ์ 21/02/2562 5 

  450.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 21/02/2562 5 
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  450.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 03/05/2562 5 

  450.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 31/05/2562 4 

  450.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 15/08/2562 1 

  1,500.00 นางสาวละเอียด เพ็งกลัด 31/05/2562 4 

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

พัฒนาบุคลากร อบต.   485,000.00 400.00 นายเฉลิมพล แกว้สุวรรณ 05/11/2561 1 

  5,800.00 นายลือชยั วงค์คลัง 05/11/2561 1 

  3,200.00 นางสาวปิยะวด ีพวงอินทร์ 05/11/2561 1 

  10,840.00 นายปกรณ์ เจริญเชื้อ 25/12/2561 1 

  10,420.00 
นางสาวชัญญาพัชร์ ลักษณา
วิวัฒน ์

19/12/2561 1 

  7,200.00 นายปกรณ์ เจริญเชื้อ 19/12/2561 1 

  12,900.00 นางสาวชวิศา ธรรมนิมิตโชค 09/01/2562 1 

  7,680.00 อบต.ไชยราช 09/01/2562 1 

  4,440.00 นายปกรณ์ เจริญเชื้อ 29/01/2562 1 

  1,200.00 นางสาวอันธิกา จ าปาทอง 29/01/2562 1 

  960.00 นายวัชระ คมเพ็ชร 29/01/2562 1 

  1,040.00 นายสุวรรณ สิมมา 29/01/2562 1 

  4,608.00 นายปกรณ์ เจริญเชื้อ 28/03/2562 1 

  1,280.00 นางสาวอันธิกา จ าปาทอง 28/03/2562 1 

  7,180.00 นายปกรณ์ เจริญเชื้อ 10/04/2562 1 

  10,328.00 
นางสาวชัญญาพัชร์ ลักษณา
วิวัฒน ์

10/04/2562 1 

  5,612.00 นางสาวชวิศา ธรรมนิมิตโชค 18/04/2562 1 

  7,440.00 อบต.ไชยราช 25/04/2562 1 

  7,200.00 นางสาวอันธิกา จ าปาทอง 19/12/2561 1 

  8,680.00 นายเอกชยั ช่ออบเชย 07/05/2562 1 

  4,320.00 นายสุวรรณ สิมมา 07/05/2562 1 

  350.00 นายเอกชยั ช่ออบเชย 08/05/2562 1 

  1,640.00 นายเอกพันธ์ คชเสนีย ์ 08/05/2562 1 



42 
 

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 

  160.00 นายวัชระ คมเพ็ชร 08/05/2562 1 

  2,000.00 อบต.ไชยราช 27/05/2562 1 

  6,000.00 อบต.ไชยราช 16/05/2562 1 

  1,640.00 
นางสาวชัญญาพัชร์ ลักษณา
วิวัฒน ์

06/06/2562 1 

  160.00 นางสาวปิยะวด ีพวงอินทร์ 06/06/2562 1 

  2,400.00 อบต.ไชยราช 06/06/2562 1 

  4,356.00 นายปกรณ์ เจริญเชื้อ 06/06/2562 1 

  8,768.00 นายลือชยั วงค์คลัง 06/06/2562 1 

  8,080.00 นางสาวอันธิกา จ าปาทอง 06/06/2562 1 

  1,600.00 นางสาวจิระวดี อินทรักษ ์ 27/06/2562 1 

  2,880.00 นายวิคุณ กิ่งสวัสดิ์ 04/07/2562 1 

  5,480.00 นางสาวสุภาพ รื่นรวย 04/07/2562 1 

  4,700.00 นายเกรียงศักดิ์ พรหมเมศร์ 04/07/2562 1 

  8,140.00 นางสาวปาริฉัตร ภู่ระย้า 11/07/2562 1 

  4,640.00 นายสายชล จันทร์นาม 11/07/2562 1 

  2,240.00 นายเกรียงศักดิ์ พรหมเมศร์ 11/07/2562 1 

  39,548.00 อบต.ไชยราช 11/07/2562 1 

  9,980.00 นายประทีป ทั่งศรี 11/07/2562 1 

  4,480.00 นายสุวรรณ สิมมา 11/07/2562 1 

  17,188.00 อบต.ไชยราช 19/08/2562 1 

  23,180.00 อบต.ไชยราช 27/05/2562 1 

  10,975.00 อบต.ไชยราช 04/09/2562 1 

  4,220.00 อบต.ไชยราช 04/09/2562 1 

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพการ 
ปฏิบัติงานของพนกังาน
ส่วนต าบล พนกังานจา้ง
และเจ้าหนา้ที่ท้องถิ่น 

 260,000.00 450.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 25/07/2562 5 

  1,100.00 นางสาวดวงนภา สิมมา 25/07/2562 5 

  4,500.00 นางสาวพัชรี อังสวัสดิ์ 25/07/2562 5 
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  72,000.00 นางนันทนา วิทยาธรชาต ิ 30/07/2562 4 

  175,450.00 อบต.ไชยราช 08/08/2562 1 

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

พัฒนาเครื่องมือ 
เครื่องใช้ส านักงานและ
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การ ปฏิบัติงานของ 
อบต. 

 889,700.00 267,000.00 นายสมเกียรติ ตาทองศรี 09/09/2562 15 

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

บ ารุง รักษาและปรับปรุง
ครุภัณฑ์ ของอบต. 

 912,500.00 3,306.30 บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ 
จ ากัด 

16/10/2561 1 

  4,530.00 นายสมพร ปญัญาธิโป 26/10/2561 3 

  3,950.00 
นายสมลักษณ์ สันตวิิทยา
รมย์ 

05/10/2561 5 

  260.00 นายววิา พวงค า 18/10/2561 1 

  8,030.00 นายกัมปนาท นาคชู 06/11/2561 1 

  1,500.00 นายพยนต์ พจิารณ์ 06/11/2561 1 

  1,880.00 นายววิา พวงค า 28/11/2561 1 

  1,580.00 นายสมเกียรติ ตาทองศรี 30/11/2561 5 

  2,955.34 
บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ 
จ ากัด 

17/12/2561 1 

  2,500.00 นายพีระ ลิมปิวรรณ 11/12/2561 5 

  18,800.00 นายสมพร ปญัญาธิโป 07/12/2561 5 

  44,200.00 นายสมพร ปญัญาธิโป 06/12/2561 30 

  1,000.00 นายจิรวัฒน ์กันถาวร 17/12/2561 1 

  1,600.00 นายจรูญ ตาทองศรี 12/12/2561 5 

  800.00 นายพีระ ลิมปิวรรณ 27/11/2561 5 

  10,800.00 นายพีระ ลิมปิวรรณ 29/11/2561 5 

  2,500.00 หจก.โอเอโซลูชั่น 21/11/2561 5 

  2,900.00 นายวุฒิเลิศ ทาเกต ุ 19/12/2561 1 

  3,444.33 
บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ 
จ ากัด 

14/01/2562 1 

  1,100.00 นายจิรวัฒน ์กันถาวร 28/01/2562 1 

  1,350.00 นายจิรวัฒน ์กันถาวร 23/01/2562 1 
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  900.00 นายจิรวัฒน ์กันถาวร 28/01/2562 3 

  1,890.00 นายอนุชา บุญชาญ 21/01/2562 1 

  880.00 นายววิา พวงค า 18/01/2562 3 

  910.00 นายววิา พวงค า 25/01/2562 3 

  1,370.00 นายววิา พวงค า 12/02/2562 1 

  1,200.00 นายพีระ ลิมปิวรรณ 12/02/2562 5 

  300.00 นายพีระ ลิมปิวรรณ 25/02/2562 5 

  300.00 นายพีระ ลิมปิวรรณ 25/02/2562 5 

  1,480.00 นายววิา พวงค า 04/03/2562 1 

  2,035.14 บริษัท มิตซูประจวบ จ ากัด 06/03/2562 1 

  3,334.12 
บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ 
จ ากัด 

20/03/2562 1 

  1,000.00 นายจิรวัฒน ์กันถาวร 21/03/2562 1 

  900.00 นายจิรวัฒน ์กันถาวร 22/03/2562 3 

  1,000.00 นายจิรวัฒน ์กันถาวร 25/03/2562 1 

  5,800.00 นายสมพร ปญัญาธิโป 27/03/2562 1 

  800.00 นายพีระ ลิมปิวรรณ 22/03/2562 5 

  2,800.00 นายพีระ ลิมปิวรรณ 21/03/2562 5 

  800.00 นายจิรวัฒน ์กันถาวร 19/04/2562 3 

  1,000.00 นายจิรวัฒน ์กันถาวร 18/04/2562 1 

  800.00 นายจิรวัฒน ์กันถาวร 02/04/2562 1 

  800.00 นายสมเกียรติ ตาทองศรี 18/04/2562 5 

  1,600.00 นายสมเกียรติ ตาทองศรี 18/04/2562 5 

  580.00 นายววิา พวงค า 05/04/2562 1 

  200.00 นายจิรวัฒน ์กันถาวร 02/04/2562 1 

  12,400.00 นายสมพร ปญัญาธิโป 19/04/2562 5 

  3,531.00 นายเกษม ฉันท์แต่ง 18/04/2562 1 

  17,900.00 หจก.โอ เอ โซลูชั่น 04/04/2562 5 

  100.00 นายธนัช จันทร์มฤต 08/05/2562 1 
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  200.00 นายทวีศักดิ ์รอดไพล 08/05/2562 1 

  6,291.60 
บริษัท เค.เอส. บางสะพาน 
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

25/04/2562 5 

  3,000.00 นายพีระ ลิมปิวรรณ 07/05/2562 5 

  250.00 นายววิา พวงค า 08/05/2562 1 

  1,011.15 
บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ 
จ ากัด 

01/05/2562 1 

  3,200.00 
นายสมลักษณ์ สันตวิิทยา
รมย์ 

14/05/2562 1 

  180.00 นายววิา พวงค า 14/06/2562 1 

  880.00 นายววิา พวงค า 24/05/2562 1 

  800.00 นายจิรวัฒน ์กันถาวร 30/05/2562 1 

  150.00 นายจิรวัฒน ์กันถาวร 07/06/2562 1 

  800.00 นายพีระ ลิมปิวรรณ 13/06/2562 5 

  5,000.00 นายพีระ ลิมปิวรรณ 24/05/2562 5 

  326,745.00 
บริษัท ไฮเทคนคร กรุ๊ป 
จ ากัด 

02/05/2562 30 

  1,820.00 นายอนุชา บุญชาญ 23/05/2562 5 

  11,650.00 นายพิชยั มาชูตระกูล 10/06/2562 5 

  4,400.00 นายทวีศักดิ ์กิระวิทยา 10/06/2562 5 

  12,198.00 
บริษัท เค.เอส. บางสะพาน 
เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด 

29/05/2562 5 

  9,000.00 นายวุฒิเลิศ ทาเกต ุ 14/06/2562 1 

  5,080.00 นายอ านวย บวัชลมุก 18/06/2562 1 

  780.00 นายอ านวย บวัชลมุก 19/06/2562 1 

  200.00 นายจิรวัฒน ์กันถาวร 19/06/2562 1 

  16,930.00 
นายสมลักษณ์ สันตวิิทยา
รมย์ 

29/06/2562 5 

  11,077.71 
บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ 
จ ากัด 

05/07/2562 1 

  8,007.08 
บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ 
จ ากัด 

05/07/2562 1 
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  900.00 นายพีระ ลิมปิวรรณ 18/07/2562 5 

  8,000.00 นายสมพร ปญัญาธิโป 25/07/2562 5 

  1,500.00 นายพีระ ลิมปิวรรณ 27/07/2562 5 

  6,270.00 นายวสันต ์โพธิรัชต์ 21/08/2562 5 

  2,180.00 นายววิา พวงค า 22/08/2562 5 

  2,780.00 นายอนุชา บุญชาญ 23/08/2562 5 

  150.00 นายจิรวัฒน ์กันถาวร 23/08/2562 5 

  18,600.00 
นายสมลักษณ์ สันตวิิทยา
รมย์ 

23/08/2562 5 

  4,133.41 
บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ 
จ ากัด 

05/09/2562 1 

  19,720.00 นายสมพร ปญัญาธิโป 04/09/2562 5 

  950.00 นายอนุชา บุญชาญ 18/09/2562 1 

  3,814.02 บริษัท มิตซูประจวบ จ ากัด 27/09/2562 1 

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

พัฒนาประสิทธภิาพ
ระบบแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 

 300,000.00 34,490.00 นายสุรชัย วุฒิพรวรกุล 26/12/2561 5 

  7,002.00 นายสุรชัย วุฒิพรวรกุล 07/05/2562 5 

  32,340.00 อบต.ไชยราช 31/07/2562 1 

  70,560.00 อบต.ไชยราช 04/07/2562 1 

48. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์
ผลการปฏิบัติงานและ
เผยแพร่ข่าวสารของ 
อบต.และป้าย
ประชาสัมพันธ์ตา่งๆ 

 80,000.00 600.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 22/10/2561 5 

  1,200.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 03/12/2561 1 

  20,000.00 นายพยนต์ พจิารณ์ 09/01/2562 30 

  12,000.00 นายพยนต์ พจิารณ์ 29/03/2562 5 

  450.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 17/05/2562 1 

  450.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 31/05/2562 4 

  1,350.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 19/07/2562 1 

  6,000.00 บริษัท บี.เจ.มีเดียซัพพลาย 11/07/2562 5 
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  8,400.00 บริษัท บี.เจ.มีเดียซัพพลาย 12/09/2562 5 

  720.00 นายสุรพล ยิ้มศรี 18/09/2562 5 

49. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

จัดซื้อคอมพิวเตอร์และ
พัฒนาระบบ สารสนเทศ
เพื่อการปฏิบัติงาน 

 106,200.00 22,000.00 นายพีระ ลิมปิวรรณ 10/07/2562 5 

  40,000.00 นางสาวอรุณศรี ศรีจันทร์ 20/08/2562 5 

  15,000.00 นายพีระ ลิมปิวรรณ 20/08/2562 5 

  8,200.00 นายพีระ ลิมปิวรรณ 20/08/2562 5 

50. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการ บรกิารและการ
บริการอินเตอร์เน็ต 
ความเร็วสูง 

 85,000.00 2,140.00 บริษัท ทีโอท ีจ ากัด 
(มหาชน) 

13/11/2561 1 

  2,568.00 
บริษัท ทริปเปิลที 
อินเตอร์เน็ต จ ากัด 

13/11/2561 1 

  18,817.44 
บริษัท ทรู วิชั่นส ์กรุ๊ป 
จ ากัด 

27/11/2561 1 

  2,568.00 
บริษัท ทริปเปิลที 
อินเตอร์เน็ต จ ากัด 

07/12/2561 1 

  2,140.00 
บริษัท ทีโอท ีจ ากัด 
(มหาชน) 

07/12/2561 1 

  2,568.00 
บริษัท ทริปเปิลที 
อินเตอร์เน็ต จ ากัด 

11/01/2562 1 

  2,140.00 
บริษัท ทีโอท ีจ ากัด 
(มหาชน) 

11/01/2562 1 

  2,568.00 
บริษัท ทริปเปิลที 
อินเตอร์เน็ต จ ากัด 

12/02/2562 1 

  2,140.00 
บริษัท ทีโอท ีจ ากัด 
(มหาชน) 

12/02/2562 1 

  2,568.00 
บริษัท ทริปเปิลที 
อินเตอร์เน็ต จ ากัด 

18/03/2562 1 

  2,140.00 
บริษัท ทีโอท ีจ ากัด 
(มหาชน) 

18/03/2562 1 

  2,140.00 
บริษัท ทีโอท ีจ ากัด 
(มหาชน) 

10/04/2562 1 

  2,568.00 
บริษัท ทริปเปิลที 
อินเตอร์เน็ต จ ากัด 

10/04/2562 1 
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  2,568.00 
บริษัท ทริปเปิลที 
อินเตอร์เน็ต จ ากัด 

08/05/2562 1 

  2,140.00 
บริษัท ทีโอท ีจ ากัด 
(มหาชน) 

08/05/2562 1 

  2,568.00 
บริษัท ทรปิเปิลที 
อินเตอร์เน็ต จ ากัด 

14/06/2562 1 

  1,450.00 
บริษัท บาร์เทออินเตอร์เน็ต
เนช่ันแนล จ ากัด 

19/06/2562 1 

  2,289.80 
บริษัท ทีโอท ีจ ากัด 
(มหาชน) 

19/06/2562 1 

  5,136.00 
บริษัท ทริปเปิลที 
อินเตอร์เน็ต จ ากัด 

10/07/2562 1 

  2,354.00 
บริษัท ทีโอท ีจ ากัด 
(มหาชน) 

10/07/2562 1 

  2,568.00 
บริษัท ทริปเปิลที 
อินเตอร์เน็ต จ ากัด 

07/08/2562 1 

  2,354.00 
บริษัท ทีโอท ีจ ากัด 
(มหาชน) 

07/08/2562 1 

  2,568.00 
บริษัท บาร์เทออินเตอร์เน็ต
เนช่ันแนล จ ากัด 

13/09/2562 1 

  2,354.00 
บริษัท ทีโอท ีจ ากัด 
(มหาชน) 

13/09/2562 1 

  2,354.00 
บริษัท ทีโอท ีจ ากัด 
(มหาชน) 

30/09/2562 1 

51. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ
บริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 

ส ารวจความพึงพอใจ
และความคิดเห็นของ
ประชาชน 

 20,000.00 20,000.00 สถาบันเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร
เขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร 

20/08/2562 40 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2562 
อบต.ไชยราช บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์ 

 

ยุทธศาสตร ์

แผนการด าเนินการ 
ทั้งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสญัญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปญัญาท้องถิ่น 42.0 41.97 17.0 9.97 12.0 6.78 12.0 6.78 12.0 6.78 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 38.0 34.40 14.0 7.88 11.0 6.08 8.0 3.86 7.0 3.75 

3.ยุทธศาสตร์การสังคมและคุณภาพชีวิต 34.0 11.46 23.0 12.21 14.0 10.51 14.0 10.51 12.0 0.50 

4.ยุทธศาสตรส์่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน 17.0 3.26 6.0 0.83 3.0 0.06 2.0 0.05 2.0 0.05 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 8.0 0.35 4.0 0.22 2.0 0.06 2.0 0.06 2.0 0.06 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบรหิารงานให้มีความเป็นเลิศ 31.0 10.21 16.0 3.32 9.0 1.88 9.0 1.88 9.0 1.88 
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ส่วนที่  5 
 
 

 
 
1.หลักการและเหตุผล 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานั้นนอกจากจะมีการประเมินความส าเร็จของแผนทางด้าน
ตัวเลขแล้ว  ยังต้องประเมินถึงความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการด าเนินงาน  (โครงการ/กิจกรรม)  ในการ
พัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา  และการ
ประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการ  ของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  ทั้งนี้  การ
ประเมินจะช่วยท าให้ทราบถึงผลสะท้อนกลับของการด าเนินงาน  ความเป็นจริงที่เกิดขึ้น  ข้อเสนอแนะและ
ค าแนะน าของประชาชนต่อองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งสามารถน ามาปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น  อีกทั้งการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรจะเป็นมาตรฐานการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
2.วัตถุประสงค ์

1.  เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงาน  (โครงการ/กิจกรรม)  ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราช  ในการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใน
ภาพรวมตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนาปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

2. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีผลต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนต าบล    
(งานบริการประชาชน)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

3. เพ่ือให้ทราบถึงผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ให้ได้ข้อมูลข้อเสนอแนะ  ค าแนะน า
ข้อคิดเห็น  ที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณาปรับปรุง/แก้ไขคุณภาพการให้บริการให้
ดีขึ้น 

 
จากหลักการและเหตุผล  จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชจะต้องมีการ
ประเมินผลความพึงพอใจ  ทั้งนี้เพ่ือให้การติดตามและประเมินผลบรรลุตามวัตถุประสงค์ดั งกล่าว  
องค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชจึงมีการด าเนินการประเมินความพึงพอใจดังนี้  

 
 
 
 
 

การประเมินความพึงพอใจ 
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ความพึงพอใจต่อผลกการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชในภาพรวม 
 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (%) 

 พอใจมาก   พอใจ   ไม่พอใจ  

1.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 20 80 11 

2.  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 23 78 12 

3.  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 20 77 12 

4.  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 23 75 14 

5.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 22 79 9 

6.  ผลการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 21 81 13 

7.  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 22 77 10 

8.  การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 26 76 16 

9.  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 24 81 7 

ภาพรวม 20 70 10 
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ความพึงพอใจต่อผลกการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลไชยราชในการพัฒนา 
แยกตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 

1. ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8.5 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.2 
 3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.5 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 7.1 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.9 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.8 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.6 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.5 

  
 

    8 

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.9 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.8 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.3 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.1 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.9 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.3 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.9 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.5 

  
 

    7.9 
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3. ยุทธศาสตร์การสังคมและคุณภาพชีวิต 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9.1 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 9.3 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.2 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 9.5 

5)  การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.9 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.8 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.9 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.1 

  
 

    9.1 

 
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.6 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.5 
 3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.5 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 6.5 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.5 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.5 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.4 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.7 

  ภาพรวม     6.5 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 6.2 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 6.5 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6.1 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 6.2 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.1 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 6.2 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 6.3 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 6.3 

  ภาพรวม     6.2 

 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 7.9 

2)  มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 7.8 

3)  มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.3 

4)  มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ 8.1 

5)  การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.9 

6)  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8.3 

7)  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8.9 

8)  ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 7.5 

  
 

    7.9 
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สรุป  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการด าเนินการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลไชยราชในแต่ละยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ที่  1  ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

คะแนนความพึงพอใจคิดเป็นคะแนนเฉลี่ย  8 คะแนน    
 

  ยุทธศาสตร์ที่  2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าและสาธารณูปโภคในท้องถิ่น 

   คะแนนความพึงพอใจ  คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย  7.9 คะแนน    
 

ยุทธศาสตร์ที่  3  ยุทธศาสตร์การสังคมและคุณภาพชีวิต 
คะแนนความพึงพอใจ  คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย  9.1  คะแนน    

 

 ยุทธศาสตร์ที่  4  ยุทธศาสตร์ส่งเสริมอาชีพ รายได้ การผลิตและการท่องเที่ยวในชุมชน 

  คะแนนความพึงพอใจ  คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย  6.5 คะแนน    
 

ยุทธศาสตร์ที่  5  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

   คะแนนความพึงพอใจ  คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย  6.2  คะแนน    
 

  ยุทธศาสตร์ที่  6  ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารงานให้มีความเป็นเลิศ 
  คะแนนความพึงพอใจ  คิดเป็นคะแนนเฉลี่ย  7.9 คะแนน    

 

 

 


