
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ 
เรื่อง  รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
   ........................................................ 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริ หาร
ท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายใน 15 วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปีน้ัน 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น    
(พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายงานผลการด าเนินการ
ดังกล่าวให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕62 
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ส่วนที่ 5 
สรุปผล ข้อสังเกตและขอ้เสนอแนะ 

 
 
จากการติดตาม การน าแผนงาน/โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2564) ของ

องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  ได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ.
2562  ตั้งแต ่1 ตุลาคม 2560 ถึงเดือน 30 กันยายน สรุปรายละเอียดดังนี ้

 
สรุปผลการพฒันาท้องถิน่ในภาพรวม 

 
ความส าเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การวัดผลในเชิงปริมาณ ความส าเร็จในการพัฒนาตาม

เป้าหมายและตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 
ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ    

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการที่ปรากฏ

อยู่ในแผน 
จ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ ร้อยละ 

  1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและบริการสาธารณะ 52 41 78.84 

  2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการ
สาธารณสุข 

34 19 55.88 

  3. การพัฒนาด้านการศึกษา สาสนา กีฬา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

44 19 43.18 

  4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 8 2 25.00 

  5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 1 16.66 

  6. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
จัดการที่ดี 

38 31 81.57 

รวม 182 113 62.08 
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อบต.เกาะขันธ์ มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ เงินส ารอง
จ่าย การจ่ายขาดเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562  
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา/อนุมัติกันเงินต่อสภา รวม 113 โครงการ จ านวนเงิน 
46,391,059 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 106 โครงการ จ านวนเงิน 46,391,059 บาท  
อนุมัติกันเงินต่อสภา/อยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน  2,158,000 บาท จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ จ านวน
โครงการ 

การก่อหนี้ผูกพัน/ลง
นามในสัญญา(บาท) 

จ านวน
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท) 

จ านวน
โครงการ 

อนุมัติกันเงิน
ต่อสภา/อยู่
ระหว่างการ
ด าเนินการ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ 41 21,849,500 38 19,860,700 3 1,989,000 
2. การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการ
สาธารณสุข 

19 16,236,370 19 16,236,370 - - 

3. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการ
และวัฒนธรรม 

19 6,375,455 19 6,375,455 - - 

4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 2 255,050 2 255,050 - - 
5. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 1 69,590 1 69,590 - - 
6. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหาร
จัดการที่ดี 

31 1,605,094 27 1,435,294 4 169,800 

รวม 113 46,391,059 106 44,232,459 7 2,158,800 

 

1. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและบรกิารสาธารณะ   

     บรรจุในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ในห้วงระยะเวลา พ.ศ.2562 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 182 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 126,383,000.-บาท  

     บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  การจ่ายขาดเงินสะสม  
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ จ านวน  41 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 
21,948,500.-บาท  

     ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 38 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้วจ านวน 19,860,700.- 
บาท คิดเป็นร้อยละ 90.48 ของงบประมาณทั้งหมด และอยู่ระหว่างการด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ 
งบประมาณ 1,989,000.-บาท  คิดเป็นร้อยละ 9.06 ของงบประมาณทั้งหมด 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม คุณภาพชีวิตและบริการสาธารณสุข  

 บรรจุในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) ในห้วงระยะเวลา พ.ศ.2562 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 34 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 16,426,000.-บาท  

 บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 27 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 17,362,566.-บาท   



                              รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

 
 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ อ าเภอชะอวด  จังหวัดนครศรีธรรมราช                หน้า 99 

 

 ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 19 โครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วจ านวน 16,236,370.-
บาท คิดเป็นร้อยละ 93.51 ของงบประมาณทั้งหมด 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา กีฬา นันทนาการและวัฒนธรรม  

 บรรจุในแผนแผนพัฒนา(พ.ศ.2561-2564) ในห้วงระยะเวลา พ.ศ.2562 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะขันธ ์จ านวน 44 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 24,185,000.-บาท   

 บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 21 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 8,004,291.-บาท   

 ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 19 โครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วจ านวน 6,375,455.-
บาท คิดเป็นร้อยละ 79.65 ของงบประมาณทั้งหมด 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  

 บรรจุในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) ในห้วงระยะเวลา พ.ศ.2562 จ านวน 8
โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 4,940,000.-บาท   

 บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 3 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000.- บาท   

 ด าเนินการแล้วเสรจ็จ านวน 2 โครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 255,050.- บาท 
คิดเป็นร้อยละ 85.01 ของงบประมาณทั้งหมด 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 บรรจุในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) ในห้วงระยะเวลา พ.ศ.2562 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 6 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 5,830,000.-บาท   

 บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 1 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 70,000.-บาท   

  ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 1 โครงการ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 69,590.- บาท 
คิดเป็นร้อยละ 99.41 ของงบประมาณทั้งหมด 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการที่ดี 

 บรรจุในแผนแผนพัฒนาท้องถิ่น (2561-2564) ในห้วงระยะเวลา พ.ศ.2562 ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 38 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 7,100,000.-บาท   

 บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเกาะขันธ์ จ านวน 38 โครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 2,729,819.- บาท   

 ด าเนินการแล้วเสร็จจ านวน 31 โครงการ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จ านวน 1,605,094.- บาท 
คิดเป็นร้อยละ 58.89 ของงบประมาณทั้งหมด 
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      สรุปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง 6 ด้าน  

      มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ในห้วงระยะเวลา พ.ศ.2562 
จ านวนทั้งสิ้น 182 โครงการ งบประมาณ 126,383,000.-บาท  

      บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวนโครงการทั้งสิ้น 
131 โครงการ 50,412,176.- บาท  

มีโครงการที่สามารถด าเนินการได้แล้วเสร็จในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 
กันยายน 2562 จ านวนทั้งสิ้น 106 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.91 ของโครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด 

เบิกจ่ายงบประมาณแล้วจ านวน 44,232,459.- บาท คิดเป็นร้อยละ 87.74 ของ
งบประมาณทั้งหมด 

 มีโครงการที่อยู่ระหว่างการด าเนินการ  จ านวนทั้งสิ้น 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.34 ของ
โครงการที่บรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ทั้งหมด 

อนุมัติกันเงินและอยู่ระหว่างการรอเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 2,158,800.-บาท คิดเป็น
ร้อยละ 4.28 ของงบประมาณทั้งหมด 

 

การวัดผลเชิงคุณภาพ ความคุ้มค่าและสมประโยชน์ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น           
(พ.ศ.2561-2564) 

ด้านความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ วิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที พบว่า โครงการต่างๆ ที่ได้บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาและได้บรรจุตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ประชาชนส่วน
ให้เหตุผลว่า มีความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีการด าเนินชีวิตของประชาชน  อาทิเช่นการขุดลอกคู 
คลอง หนอง บึง ประชาชนในพื้นที่ที่ได้ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ได้มีแหล่งกักเก็บน้ าไว้เพื่อการเกษตร  
ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงได้ใช้น้ าท านา ท าสวน เลี้ยงสัตว์ ในฤดูแล้งหรือในช่วงฝนทิ้งช่วง  ประชาชนในพื้นที่
หรือบริเวณใกล้เคียง  ได้ใช้เป็นแหล่งหาอาหาร  แหล่งน้ าเพื่อปลูกพืชผักหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว   ในด้านการ
ก่อสร้างถนน ประชาชนในพื้นที่ได้มีถนนที่มีสภาพพร้อม สัญจรได้โดยสะดวก ทั้งในฤดูแล้งและฤดูฝน  รองรับ
การขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรได้อย่างสะดวกสบายเป็นอย่างมากเหมาะสมกับพื้นท ี

ด้านความคุ้มค่ากับงบประมาณในการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการให้บริการ
สาธารณะ  พบว่า โครงการต่างๆ ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาและได้บรรจุตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ประชาชนส่วนใหญ่ให้เหตุผลว่ามีความคุ้มค่ากับงบประมาณ  เนื่องจากการ
ด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ นั้น ได้เน้นและส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม การแสดง
ความคิดเห็นต่างๆ ซึ่งเป็นพลังในเชิงบวกที่ได้เน้นและส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับประชาชนในพื้นที่ ถึงแม้ว่า
การด าเนินโครงการ/กิจกรรม บางโครงการ บางกิจกรรมนั้น จะไม่สามารถมองเห็นได้อย่างเป็นรูปธรรม  แต่
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ประชาชนในพื้นที่กลับมีความพึงพอใจและได้ประโยชน์จากโครงการหรือกิจกรรมนั้น ซึ่งมีผลในในด้านจิตใจไม่
สามารถวัดความคุ้มค่าเป็นเงินได ้

ด้านการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาส่งผลให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น พบว่า โครงการต่างๆ 
ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาและได้บรรจุตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2561 
ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าไม่มีปัญหาหรือผลกระทบทั้งในด้านวิถีการด าเนินชีวิต วัฒนธรรมสิ่งแวดล้อม หรือ
ด้านอื่นๆแต่อย่างใด  แต่กลับเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามีส่วนร่วม รู้จักคิด สร้างจิต
ส านักในการรักบ้านเกิด หวงแหนในวัฒนธรรมท้องถิ่นวิถีชีวิตที่ดีงามไว้สืบไป  

ด้านประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรมตามแผนพัฒนาและการ
ให้บริการสาธารณะ  พบว่า โครงการต่างๆ ที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาและได้บรรจุตั้งไว้ในข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2562 ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์ในทุกๆ ด้าน  เนื่องจาก
การด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ นั้น ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการหมู่บ้าน  เวทีประชาคมหมู่บ้าน 
เวทีประชาคมในระดับต าบล  ซึ่งได้มีการพิจารณาคัดสรรและเล็งเห็นถึงความส าคัญของโครงการ/กิจกรรม อีก
ทั้ง ยังเป็นการยกระดับในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างครอบคลุมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้าน
สวัสดิการสังคม การสาธารณสุข  การคมนาคมขนส่ง  การประปา ไฟฟ้า  สาธารณูปโภค สาธารณูปการ  การ
ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนพร้อมทั้งผลักดันให้ประชาชนได้ด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียง  
พัฒนาการเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งพัฒนาทักษะ ความรู้ความเข้าใจบูรณาการ
ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างธรรมมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรอย่างเต็มรูปแบบ 
 

ผลส าเร็จที่วดัได ้
การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการที่

ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) ในห้วงปี พ.ศ.2562  จ านวน 182 โครงการ โครงการที่
ได้ปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 113 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 62.08 อยู่ในระดับปานกลาง 

การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2562 ผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 จ านวน 131 โครงการ  โครงการที่ได้ปฏิบัติ 113 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 86.25 
อยู่ในระดับด ี

 

ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพฒันาท้องถิ่นในอนาคต 

1. ปรับโครงการที่ได้จากการจัดท าประชาคมที่มีลักษณะซ้ าซ้อนรวมเป็นโครงการเดียวกัน และควรส่งเสริมให้
ประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ ให้หมู่บ้าน/ชุมชน สามารถก าหนดทิศทางการ
ด าเนินการประกอบกับการจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสม โดยการจัดสรรงบประมาณ จะต้องมีหลักเกณฑ์
การพิจารณาตามความต้องการของหมู่บ้าน/ชุมชน เรียงล าดับความส าคัญของปัญหาในแต่ละด้านให้มีความ
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สมดุล ครอบคลุมทุกด้าน ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อของบประมาณสนับสนุนโครงการที่เกิน
ศักยภาพ 

 
2. ในด้านศาสนาต้องให้การสนับสนุนส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และควรให้การสนับสนุนทุกศาสนา 
3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้ความส าคัญของการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกศึกษา

ตามอัธยาศัย ที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เหมาะสมและเพียงพอ
ส าหรับประชาชนทุกระดับ เปิดโอกาสการเข้าถึงการศึกษาเพื่อก้าวไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู ้ 

4. ในด้านของการประชาสัมพันธ์ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงโดยการใช้
ช่องทางในการสื่อสารที่หลากหลาย เช่น วิทยุชุมชน เสียงไร้สาย เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่ม  

5. ควรมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ และพัฒนาบุคลากร ให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับยึดมั่นในการ
บริหารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล และหลักวิชาการที่ดี พยายามสร้างนวัตกรรมการบริหารจัดการใหม่ๆ เน้น
การมีส่วนร่วม การจัดท าแผนชุมชน และการลงทุนเพ่ือจัดท าผังแม่บททางกายภาพของหมู่บ้านและต าบลอย่าง
เป็นระบบและอาศัยหลักวิชาการ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ ์

6. ในการจัดท าประชาคมควรให้คณะกรรมการพัฒนาฯ เข้าร่วมเพื่อท าความเข้าใจกับประชาชนให้
ชัดเจน เกี่ยวกับความส าคัญของการจัดท าแผนพัฒนา  

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่          ธันวาคม  2562 

 

 
                 (นายอุดม  ไชยภักดี) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเกาะขันธ์  
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การก าหนดหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ 
****************************************************************** 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 


