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ส่วนที่ 1  บทน ำ 

 
 
1. ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมาย    ไม่
เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเม่ือน าแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล 
(Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการเทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหาร  พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาล (อ่ืน ๆ ถ้ามี) สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนา
งาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปีของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร หรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณใน
การด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้
หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการด าเนินงาน
ตามภารกิจของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้ทราบและก าหนด
ทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) จุดอ่อน 
(weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-
2564) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาล  
ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมใน
สังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 

2. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้วว่า
สิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้
ดังนี้ 

1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น  
มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
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  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในชุมชนหรือ
สังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

3. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอ
ความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร   

4. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนินโครงการ 
รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการตาม
โครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบัน
และอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ 
และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวมรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่
จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
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  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบโครงการ 
มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง 
ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลเมืองพิบูลมังสา
หาร  เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม 
งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร 
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ส่วนที่ 2  กำรติดตำมและประเมินผล 

 
   
1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561-2564     

     1.1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด
ระยะเวลา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร       ที่
ก าหนดยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี  และแผนชุมชนของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร  

     1.2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีรายละเอียด ดังนี้ 
       1) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
        ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
        ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาทรัพยากรของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

      2) กลยุทธ์เพ่ือการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย 
       กลยุทธ์ที่  1 ส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิต 
       กลยุทธ์ที่  2 พัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ให้ทั่วถึง 
       กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ได้มาตรฐาน 
       กลยุทธ์ที่  4 ส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
       กลยุทธ์ที่  5 ส่งเสริมให้เกิดรายได้และการพ่ึงพาตนเอง 
       กลยุทธ์ที่  6 อนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
       กลยุทธ์ที่  7 อนุรักษ์ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
       กลยุทธ์ที่  8 พัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการปฏิบัติงานภายใต้กระบวนการ

มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนฯ 
       5) วิสัยทัศน์ ชุมชนน่าอยู่  คนมีคุณภาพ  ยึดมั่นธรรมมาภิบาล 
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2. ผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ พ.ศ. 2561  
(ช่วงเดือนตุลำคม 2560-31 มีนำคม 2561)     

                    2.1   กำรวำงแผน 
               เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-
2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัด
เวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อน
น ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 4 ปี ต่อไป  
             เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564) เมือ่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)  สรปุไดด้ังนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงจ านวนโครงการตามแผนพัฒนา 4 ปี  (พ.ศ. 2561-2564)                       หน่วย  :  บาท 

ยุทธศำสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ ำนวน 
(โครงกำร) 

งบประมำณ
(บำท) 

จ ำนวน
(โครงกำร) 

งบประมำณ
(บำท) 

จ ำนวน
(โครงกำร) 

งบประมำณ
(บำท) 

จ ำนวน
(โครงกำร) 

งบประมำณ
(บำท) 

1. การพัฒนา
คนและสังคม
ให้มีคุณภาพ 

153 138,886,500 118 72,770,500 172 172,217,500 100 58,390,500 

2.  การรักษา
ทรัพยากรธรร
มชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

21 16,835,000 14 16,855,000 12 1,055,000 11 455,000 

3.การบริหาร
จัดการองค์กร
ให้มี
ประสิทธิภาพ 

33 6,660,900 17 2,420,600 20 8,988,800 14 1,515,000. 

รวม 207 162,382,400 149 91,976,100 204 182,261,300 125 60,360,500 
 

 
แผนภูมทิี่  1  แสดงจ านวนโครงการ การจัดท าแผน 4 ปีเปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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ยทุธศาสตร์ท่ี  1 การพฒันาคนและสงัคมให้มีคณุภาพ

ยทุธศาสตร์ท่ี  2 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ท่ี  3 การบริหารจดัการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

2564
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2561
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               2.2 กำรจัดท ำงบประมำณ 
               ผู้บริหารเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ  รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ  2561  เมื่อวันที่ 9 ต ุลาคม 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 
84 โครงการ งบประมาณ 44,075,990  บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
(รายละอียดโครงการในภาคผนวก) 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนโครงการตามเทศบญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
                                                                                                             หน่วย  :  บาท 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ 

ตำมข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 65 40,053,990.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3 2,540,000.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 16 1,482,000.00 

รวม 84 44,075,990.00 
แผนภูมทิี่  2  แสดงจ านวนโครงการ และงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ  2561  เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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          2.3 กำรใช้จ่ำยงบประมำณ 
          เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2561 รวม 19 โครงการ จ านวนเงิน 12,439,104 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  (รายละอียดโครงการในภาคผนวก) 
 
ตารางที่ 3 แสดงจ านวนโครงการ  และงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ    2561                                                                           หนว่ย  :  บาท 

ยุทธศำสตร์ โครงกำร งบประมำณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 14 11,737,194.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

1 88,360.00 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพ 

4 613,550.00 

รวม 19 12,439,104.00 

แผนภูมทิี่  3  แสดงการเบิกจ่ายงบประมาณ  ตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 

 
 
 
 
 

กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ

ยทุธศาสตร์ท่ี  1 การพฒันาคนและ
สงัคมให้มีคณุภาพ

ยทุธศาตร์ท่ี  2 การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ยทุธศาสตร์ท่ี  3 การบริหารจดัการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ
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ส่วนที่ 3  ผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
 

-----------------  
1 กำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ 

ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาประจ าปี 2561 ในช่วง ตุลาคม 2560 – มีนาคม  2561  
ตามแผนพัฒนาสี่ปี  (พ.ศ. 2561 – 2564) มีการก าหนดโครงการไว้จ านวน  207  โครงการ มีการอนุมัติ
งบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  จ านวน  84  โครงการ  หรือร้อยละ  40.58  ของโครงการใน
ปีงบประมาณ  2561  โดยมีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน   19  โครงการ  หรือร้อยละ  9.18  
 ตารางที่ 4 เปรียบเทียบจ านวนโครงการ  และงบประมาณที่มีการอนุมัติและเบิกจ่าย 
                                                                                             หน่วย  :  ล้านบาท 

ยุทธศำสตร ์

แผนกำรด ำเนินกำร 
อนุมัติงบประมำณ เบิกจ่ำย 

ทั้งหมด 

จ ำนวน 
งบประมำณ 

จ ำนวน 
ร้อยละ งบประมำณ 

จ ำนวน 
ร้อยละ งบประมำณ 

โครงกำร โครงกำร โครงกำร 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาคนและ
สังคมให้มีคณุภาพ 153 138.89 65 31.40 40.05 14 6.76 11.74 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 21 16.84 3 1.45 2.54 1 0.48 0.09 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการ
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ 33 6.66 16 7.73 1.48 4 1.93 0.61 

รวม 207 162.39 84 40.58 44.07 19 9.18 12.44 
แผนภูมิที่  4  แสดงการเบกิจา่ยงบประมาณ  ตามเทศบญัญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ  2561  เปรียบเทียบตามยุทธศาสตร์ 
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2. ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำล  
(ช่วง 1 ตุลำคม 2560 – 31 มีนำคม 2561) 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ได้ด าเนินการส ารวจความพึงพอใจต่อผล
การด าเนินงานของเทศบาลโดยการแจกแบบสอบถามประชาชนใน 17  ชุมชน  จ านวน  700  ชุด  โดยมีผู้ตอบ
แบบสอบถามทั้งสิ้น  244  ชุด  ปรากฏผลความพึงพอใจ  ดังนี้ 
  2.1  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลในภำพรวม  
 จากการสุ่มสอบถามจากประชาชน  จ านวน 244  คน  พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ  60   มีความพึงพอใจ      
ถึงพอใจมาก  ร้อยละ  25  มีความพอใจมากและร้อยละ 14  มีความพึงพอใจในระดับน้อย  โดยเมื่อพิจารณา
ระดับความพอใจของประชาชนที่มีมากกว่าร้อยละ  60  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดถึงความสามารถในการด าเนินงานของ
เทศบาลในภาพรวมเป็นที่พึงพอใจของประชาชนส่วนใหญ่   
ตารางที ่5 แสดงสัดส่วนความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในภาพรวม 

ประเด็น 
ระดับควำมพึงพอใจ (ร้อยละ) 

พอใจมำก พอใจ พอใจน้อย 

1.ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 33 56 11 

2.ท่านรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในชุมชน 23 63 14 

3.ท่านมีโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 31 57 12 

4.ท่านได้รับทราบผลการด าเนินงานโครงการ อย่างสม่ าเสมอ 20 67 13 

5.ท่านมีโอกาสตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 22 55 23 

6.ท่านคิดว่าเทศบาลมีการด าเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 22 62 16 
7.ท่านคิดว่าโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลสามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของประชาชน และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ 

27 57 16 

8.ท่านคิดว่าประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมของเทศบาล 30 59 11 

รวม 26 60 14 
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2.2  ควำมพึงพอใจของประชำชนต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลรำยยุทธศำสตร์ 

จากการประมวลผลแบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลในราย
ยุทธศาสตร์  ทั้ง 3 ยุทธศาสตร์  พบว่ามีคะแนนความพึงพอในภาพรวม  เท่ากับ  5  ซึ่งแสดงว่าผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ของเทศบาลอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งต้องมีการพัฒนาให้มีประสิทธิ์ภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป   
ตารางที ่ 6  แสดงความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลรายยุทธศาสตร์ 

ประเด็น 

ระดับควำมพึงพอใจ  

พัฒนำคน/สังคม
ให้มีคณุภำพ 

รักษำ
ทรพัยำกรธรรมชำติ/

สิ่งแวดล้อม 

กำรบรหิำรจดักำร
องคก์ร 

1.ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนดโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 6 6 6 

2.ท่านรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการในชุมชน 7 6 6 

3.ท่ามีโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 6 6 6 

4.ท่านได้รับทราบผลการด าเนินงานโครงการ อย่างสม่ าเสมอ 6 6 6 

5.ท่านมีโอกาสตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของเทศบาล 8 6 5 

6.ท่านคิดว่าเทศบาลมีการด าเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 6 6 6 
7.ท่านคิดว่าโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลสามารถตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชน และแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ 7 6 6 

8.ท่านคิดว่าระชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม
ของเทศบาล 6 6 6 

รวม 6 5 5 
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                   5. ประมวลภำพผลกำรด ำเนินงำน 
      เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2561 ในเขต
พ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 
จัดท าไร่นาสวนผสมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ออกพรรษา และไหลเรือไฟ 
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วันลอยกระทง 
 
 
 
 
 
 
 
 
กีฬาชาวคุ้ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วันครอบครัว 
 
 
 
 
 
 
 
 
แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 
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นิทรรศการทางวิชาการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กีฬาภายในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล 
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ฟ้ืนฟูกิจกรรม 5 ส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชนและผู้แทนชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบรมเพ่ือจัดท าแผนชุมชน 
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ภำคผนวก 



ผ.1

                ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

1 ลูกเกิดรอด แม่ปลอดภัย 30,000.00 25,500.00
2. ส่งเสริมสุขภาพ 20,000.00

3
อบรมให้ความรู้ด้านส่ิงแวดล้อมในบ่อ
ก าจัดขยะ

10,000.00

4
อบรมให้ความรู้และทักษะในการสร้าง
สุขภาพแก่ อสม.

70,000.00

5. รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 50,000.00

6
เพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการในตลาดสด,
ร้านอาหาร,แผงลอย

20,000.00

7
จัดบริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน 127,500.00

อยู่ระหว่างด าเนินการ

8.
อบรมฟ้ืนฟูความรู้และทัศนศึกษา อสม. 200,000.00

9.
ก่อสร้างถนน คสล.เช่ือมทางลงท่าน  า
ถนนนามมนตรี

350,000.00
อยู่ระหว่างด าเนินการ

10.
ก่อสร้างถนน คสล. ถนนสร้างค า ช่วง
จากถนนโป่งแดงถึงถนนสถิตย์นิมานกาล

3,000,000.00

11.
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/
ผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาล

100,000.00

12 ส่งเสริมพัฒนาเด็ก สตรี และครอบครัว 50,000.00

13
รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในเขตเทศบาล

50,000.00
อยู่ระหว่างด าเนินการ

14
สืบสานปราชญ์ชาวบ้าน และภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน

50,000.00

15
ช่วยเหลือนักเรียน/นักศึกษา 20,000.00

อยู่ระหว่างด าเนินการ

หมายเหตุ

  ตารางแสดงรายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2561 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีดังนี 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีท้ังส้ิน 3 
ยุทธศาสตร์ ดังน้ี

ล าดับท่ี โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
งบประมาณ

เบิกจ่าย
หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม



ผ.2

                ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ล าดับท่ี โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
งบประมาณ

เบิกจ่าย
หมายเหตุ

16
โรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลเมืองพิบูลมังสา
หาร

120,000.00
อยู่ระหว่างด าเนินการ

17
บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ตามแบบ ABC 40,000.00

อยู่ระหว่างด าเนินการ

18 ส่งเสริมพัฒนาอาชีพ และทัศนศึกษา 150,000.00

19
จัดท าไร่นาสวนผสมตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง และทัศนศึกษา

200,000.00 79,720.00

20
ฝึกอบรมอาชีพปลูกพืชผักสวนครัวปลอด
สารพิษ

100,000.00
อยู่ระหว่างด าเนินการ

21 ประเพณีสงกรานต์ 500,000.00
22 ประเพณีแห่เทียนวันเข้าพรรษา 600,000.00
23 แข่งขันเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน 500,000.00
24 วันออกพรรษา และไหลเรือไฟ 100,000.00 99,652.00
25 วันลอยกระทง 196,000.00 195,384.00
26 ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 50,000.00

27
จัดขบวนแห่ร่วมพิธีบวงสรวงพระบ ารุง
ราษฎร์ (จูมมณี)

60,000.00

28
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วง
เทศกาล

30,000.00

29 ฝึกอบรม อปพร. 30,000.00
30 แข่งขันกีฬาเยาวชนและกีฬาชาวคุ้ม 325,000.00 323,148.00
31 วันครอบครัวเมืองพิบูล 194,000.00 193,380.00

หมายเหตุ 1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีท้ังส้ิน 3 
ยุทธศาสตร์ ดังน้ี

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ
2) ข้อมูลการเบิกจ่ายจากกองคลัง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561



ผ.3

                ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ล าดับท่ี โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
งบประมาณ

เบิกจ่าย
หมายเหตุ

32 แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด 135,000.00 133,740.00
33 นิเทศและติดตามผลการจัดการศึกษา 20,000.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ
34 พัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครู

ผู้ดูแลเด็ก
50,000.00

35
วันเด็กแห่งชาติ 135,000.00 134,400.00

โครงการวันเด็กโอนครั งท่ี 6  อนุมัติ
เม่ือ วันท่ี 11 เม.ย.61

36 อบรมผู้ปกครอง 10,000.00
37 อบรมภาษาอาเซียน 50,000.00

38
จัดกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน

576,000.00
575,470.00

39 นิทรรศการผลงานทางวิชาการ 50,000.00 49,850.00
40 แข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถ่ิน 100,000.00 12,280.00
41 เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี 10,000.00

42
เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมน าชีวิตสู่
ความพอเพียง

30,000.00

43
กีฬาภายในกลุ่มโรงเรียนเทศบาลเมือง
พิบูลมังสาหาร

50,000.00 50,000.00

44 หลักสูตรท้องถ่ิน 20,000.00 มิ.ย. - ส.ค.2561
45 ปรับปรุงหลักสูตรอาเซียน 20,000.00 ม.ค. - มี.ค.2561
46 เข้าค่ายภาษาอังกฤษ 10,000.00
47 ค่ายพัฒนาเด็กและเยาวชน 30,000.00 27,000.00

48
สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา

20,845,490.00
6,318,070.00

49 นิทรรศการทางวิชาการ 195,000.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ

50
จัดเตรียมความพร้อมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

20,000.00

51 ดาวท้องถ่ิน 20,000.00 ส.ค. - ก.ย.2561
52 ปรับปรุงหลักสูตรแกนกลาง 20,000.00 ม.ค. - มี.ค.2561
53 โรงเรียนพอเพียงท้องถ่ิน 20,000.00 มิ.ย. - ก.ย.2561
54 เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 20,000.00 พ.ย.2560 - ม.ค.2561

55
รณรงค์เพ่ือป้องกันยาเสพติดใน
สถานศึกษา

30,000.00

2) ข้อมูลการเบิกจ่ายจากกองคลัง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ



ผ.4

                ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ล าดับท่ี โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
งบประมาณ

เบิกจ่าย
หมายเหตุ

หมายเหตุ

56
ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนและอาคาร
ประกอบการส าหรับโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลฯ

400,000.00

57
อุดหนุนโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด จังหวัดอุบลราชธานี

40,000.00

58
อุดหนุนโครงการประเพณีแห่เทียน
พรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

50,000.00

59
อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาล
พิบูลมังสาหารวิภาคย์วิทยากร

7,000,000.00 3,654,000.00

60
อุดหนุนศูนย์ปฎิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะ
ยาเสพติดอ าเภอพิบูลมังสาหาร

50,000.00

61
ก่อสร้างปรับปรุงทางเดิน-ว่ิง รอบสนาม
กีฬากลาง

1,150,000.00

62
ก่อสร้างท่อระบายน  า คสล.พร้อมบ่อพัก 
และทางเท้าถนนสุโพธ์ิ (ข้างวัดสวน
สวรรค์)

350,000.00
อยู่ระหว่างด าเนินการ

63
ก่อสร้างทางลงท่าน  าทางโค้งถนนวิพากย์ 350,000.00

อยู่ระหว่างด าเนินการ

64
ก่อสร้างถนนพร้อมปรับปรุงบ่อพัก
ระบายน  าทางลงท่าน  าถนนสุโพธ์ิ

170,000.00

65
ก่อสร้างรางระบายน  าคสล.ฝารางวี ซอย
ชนะ พูลสวัสด์ิ

720,000.00

39,883,990.00 11,737,854.00

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีท้ังส้ิน 3 
ยุทธศาสตร์ ดังน้ี

2) ข้อมูลการเบิกจ่ายจากกองคลัง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 1 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ



ผ.5

                ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ

ล าดับท่ี โครงการ
จ านวน

งบประมาณ
งบประมาณ

เบิกจ่าย
หมายเหตุ

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีท้ังส้ิน 3 
ยุทธศาสตร์ ดังน้ี

2) ข้อมูลการเบิกจ่ายจากกองคลัง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ



ผ.5

                ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม

1
รณรงค์สร้างจิตส านึกด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 90,000.00 88,360.00

2
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนาง
เจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

50,000.00

3
จัดซ้ือรถบรรทุกส าหรับกองสาธารณสุขฯ

2,400,000.00

2,540,000.00 88,360.00

หมายเหตุ

2) ข้อมูลการเบิกจ่ายจากกองคลัง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุ

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2

ล าดับท่ี โครงการ จ านวนงบประมาณ
งบประมาณ

เบิกจ่าย

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีท้ังส้ิน 3 



ผ.6

                ยุทธศาสตร์ท่ี 3 การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

1
อบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานเทศบาล
ลูกจ้าง คณะผู้บริหารท้องถ่ินและสมาชิกสภาเทศบาล 300,000.00 262,650.00

2 ประชาคมเพ่ือการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 30,000.00
3 ฟ้ืนฟูกิจกรรม 5 ส 30,000.00 9,000.00
4 วันเทศบาล 50,000.00
5 ปรับปรุงแผนท่ีภาษี 50,000.00

6
เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการบันทึกบัญชีด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ (e-laas) 25,000.00 17,050.00

7 โครงการพัฒนาบุคลากรและทัศนศึกษาดูงาน 20,000.00 ส.ค. - ก.ย.2561

8 จัดซ้ือคอมพิวเตอตร์โน๊ตบุ๊กส าหรับกองช่าง 21,000.00
9 จัดซ้ือเคร่ืองพิมพ์ชนิดเลเซอร์ส าหรับกองช่าง 53,000.00

10 จัดซ้ือรถจักรยานยนต์ส าหรับกองช่าง 44,000.00
11 จัดซ้ือเคร่ืองตัดหญ้า 19,000.00
12 จัดซ้ือเคร่ืองพ่นยาส าหรับกองสาธารณสุขฯ 50,000.00

13
ฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานคณะกรรมการชุมชน
และผู้แทนชุมชน 530,000.00 313,600.00

14 เทศบาลเคล่ือนท่ี 100,000.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ

15 อบรมเพ่ือจัดท าแผนชุมชน 80,000.00 28,300.00
16 ส ารวจและจัดเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในการจัดท า

แผนพัฒนา
80,000.00 อยู่ระหว่างด าเนินการ

1,482,000.00 630,600.00

44,075,990.00 12,456,814.00

หมาย
เหตุ

หมายเหตุล าดับท่ี โครงการ จ านวนงบประมาณ งบประมาณเบิกจ่าย

2) ข้อมูลการเบิกจ่ายจากกองคลัง เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2561

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ยุทธศาสตร์การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ยุทธศาสตร์ท่ี 3  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3
รวมท้ังส้ิน

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร มีท้ังส้ิน 3 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี
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