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รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยาง
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สวนท่ี 1 

บทนํา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทนํา 
 

1.1 บทนํา 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  2548 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอ ผูบริหารทองถ่ินเพ่ือให
ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ัง ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ
เสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลา ไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี หากไมมีระบบการติดตามโครงการแลวยอมสงผลใหเกิดความ

ลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมได

ประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว 

จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการและเกิดความคุมคาในการใชทรัพยากร รวมถึงการใชเปนขอมูล

ยอนกลับ ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจกําหนดแนวทางการพัฒนาตอไป  
 

1.2 วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหไดขอมูลผลการดําเนินงาน ความคืบหนา ปญหาอุปสรรคการดําเนินการตามโครงการใน

แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป และแผนการดําเนิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 2) เพ่ือตรวจและติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการในแผนท่ีไดรับงบประมาณวาสอดคลองกับ

งบประมาณหรือไมเพียงใด 

 3) เพ่ือใชเปนขอมูลในการพิจารณาสําหรับผูบริหารในการจัดสรรงบประมาณในปตอไป 

 4) เพ่ือประเมินการดําเนินการตามแผนพัฒนา วาบรรลุวัตถุประสงคโดยสามารถตอบสนองปญหาและ

ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดหรือไมเพียงใด 
 

1.3 ระยะเวลาดําเนินการประเมินผล  

 ใชขอมูลการดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2561 – กันยายน 2562 โดยดําเนินการตามระยะเวลา

ดังนี้  

 1) ระดับหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ โดยผูบังคับบัญชาในแตละหนวยงานจะติดตามผลการ

ดําเนินงานเปนระยะตามความเหมาะสมของโครงการแตละประเภท และผูรับผิดชอบโครงการจะตองประเมินผล

โครงการเม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแตละโครงการ 

   2) ระดับองคกร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และงานวิเคราะหนโยบายและแผน 

จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหนวยงานเปนภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือ

รายงานตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เสนอผูบริหาร สภาองคการบริหารสวนตําบล และประกาศใหประชาชน

ทราบตอไป 
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 3) การติดตามประเมินความสําเร็จของตามยุทธศาสตรการพัฒนา  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาจะดําเนินการประเมินผลปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหเห็นวายุทธศาสตรการพัฒนาดานใดท่ีประสบความสําเร็จ

เปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาท่ีกําหนดไว หรือมีปญหาอุปสรรคท่ีทําใหไมประสบความสําเร็จ หรือมี

ยุทธศาสตรดานใดท่ีควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหมใหเหมาะสมและสอดคลอง เพ่ือนําเสนอตอ

คณะผูบริหารเปนขอมูลในการจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนากอนท่ีจะจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน

สี่ปครั้งตอไป 
 

1.4 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 1) ศึกษาสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ท่ีเก่ียวกับการสรุปผล

การพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา การทํางานตามนโยบายและยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ ยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ แผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

 2) ศึกษายุทธศาสตร เปาหมายและกลยุทธ ของในเรื่องการดําเนินงานตามขอบัญญัติ การปรับเปลี่ยน

โครงการ ตลอดจนการศึกษาถึงสถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน ผลการติดตามการประเมินผล

นโยบายแผนโครงการ และกิจกรรมตางๆ 

 3) รวบรวมขอมูล โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลปราณ

บุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 4) สรุปผลการติดตามและประเมินผลเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบล ผูเก่ียวของ และประชาชนทราบ 
 

1.5 วิธีการติดตามและประเมินผล 

 1) การติดตามเปนการติดตามเพ่ือใหทราบวาหนวยงานตางๆ ไดดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับการ

จัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด และเปนไปตามท่ีกําหนดไวในแผนการดําเนินงานประจําปหรือไมหรือมีปญหา

ขอขัดของประการใดท่ีทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามท่ีกําหนดไวโดยใหทุกหนวยงานในสังกัดองคการบริหาร

สวนตําบลปราณบุรีจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา 

 2) การประเมินผล โดยแบงการประเมินเปน 2 ระดับ ไดแก 

      - การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการดําเนินงานและ

การใชงบประมาณในแตละโครงการ สําหรับโครงการท่ีเปนการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานไดมีการประเมินผล

ความสําเร็จของเปาหมายเชิงคุณภาพท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป โดยหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการ

ทําการสํารวจความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ท่ีมีตอการดําเนินการในภาพรวมของโครงการและ

รายงานตอผูบังคับบัญชา เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการนั้นๆ 

ตอไป 

    - การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการ

ดําเนินงานโครงการ และการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีใชจริงของโครงการท่ีไดรับงบประมาณในแตละ

ยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหความสําเร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน รวมท้ัง

ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และนําเสนอเปนขอมูลตอไป 
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1.6 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 แบบท่ี 1 การประเมินการจัดการทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึง 

แบบท่ี 1 เปนแบบชวยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของทองถ่ินโดยตนเองโดยจะทําการประเมินและ

รายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปแลว 

 แบบท่ี 2 แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวยแบบ

ยอยจํานวน 7 แบบ 

   แบบท่ี 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใช

ประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนด และมีกําหนดเวลาในการ

รายงานปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกป โดยมีการสํารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนประกอบการรายงานดวย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนท่ี 2   

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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แบบท่ี 1 แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของโดยตนเอง 
 

    

คําช้ีแจง : แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดย 

จะทําการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 
 

ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 

ประเด็นการประเมิน 
มี 

การดําเนินงาน 

ไมมี 

การดําเนินงาน 

สวนท่ี 1 คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนา   

3. มีการจัดประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   

4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผน   

   ยุทธศาสตรการพัฒนา   

สวนท่ี 2 การจัดทําแผนการพัฒนาทองถิ่น   

7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทําแผน   

9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน (SWOT) เพ่ือประเมินสถานภาพ   

    การพัฒนาทองถ่ิน   

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง   

     กับศักยภาพของทองถ่ิน   

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลอง   

     กับยุทธศาสตรจังหวัด   

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   

14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   
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แบบท่ี 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 

คําช้ีแจง : แบบท่ี 2 เปนแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน  

สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป 

1. ช่ือองคกรปกครองสวนทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

2. รายงานผลการดําเนินงาน  

      เดือนตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562       เดือนเมษายน 2562 – กันยายน 2562    

สวนท่ี 2   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

ยุทธศาสตร 

ปท่ี 1....2561.…………. ปท่ี 2 ......2562.....… ปท่ี 3...…2563…. ปท่ี 4...…2564…. 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ 
55 55,802,315 18 9,252,000 35 21,164,000 59 23,523,800 

2. การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 6 260,000 3 110,000 9 1,145,000 6 575,000 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน 34 10,608,500 36 11,023,500 44 11,030,000 40 10,422,500 

4. การพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 15 1,050,000 14 2,701,000 14 1,081,000 11 781,000 

5. การพัฒนาการทองเท่ียว และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 12 2,880,000 10 2,330,000 11 410,000 11 410,000 

6. การพัฒนาดานการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและการ

จัดการท่ีดีขององคกร 
32 2,485,500 26 1,112,200 31 3,569,700 12 1,723,000 

รวม 154 73,086,315 107 26,528,700 144 38,399,700 139 37,435,300 
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         4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

ปท่ี 1.....2561........ ปท่ี 2 ......2562......... ปท่ี 3......2563....... ปท่ี 3......2564....... 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1. เสริมสรางความโดดเดนดานการทองเท่ียว

บนพ้ืนฐานเอกลักษณของจังหวัด 
12 2,880,000 10 2,330,000 11 410,000 11 410,000 

2. เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันดาน

การผลิตและแปรรูปสับปะรด มะพราว และ

สินคาเกษตรสูตลาดโลก 

15 1,050,000 14 2,701,000 14 1,081,000 11 781,000 

3. เสริมสรางความม่ันคงและสังคมคุณภาพ

ตามวิถีภูมิปญญาไทย 
32 2,485,500 26 1,112,200 31 3,569,700 12 1,723,000 

4. เสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหาร 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ท่ีสมดุล 

34 10,608,500 36 11,023,500 44 11,030,000 40 10,422,500 

5. เสริมสรางระบบสนับสนุนการบริหาร 

เศรษฐกิจ การคา การลงทุน ท่ีสรางสรรค 

เขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

61 56,062,315 21 

 

9,362,000 

 

44 22,309,000 65 24,098,800 

รวม 154 73,086,315 107 26,528,700 144 38,399,700 139 37,435,300 
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        5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป……2562……… 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

ท่ีเสร็จ 

จํานวนโครงการท่ีอยู

ในระหวางดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ี

ยังไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ี

มีการยกเลิก 

จํานวนโครงการท่ี

มีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ

ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
16 14.96   2 1.87     18 16.83 

2. การพัฒนาดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
3 2.80   0 0     3 2.80 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ

สังคมใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน 
27 25.24   9 8.41     36 33.66 

4. การพัฒนาดานการสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 
12 11.21   2 1.87     14 13.08 

5. การพัฒนาการทองเท่ียว และ

อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 
9 8.41   1 0.93     10 9.34 

6. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

อยางมีประสิทธิภาพและการจัดการ

ท่ีดีขององคกร 

25 23.37   1 0.93     26 24.29 

รวม 92 85.99   15 14.01     107 100 
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        6. การเบิกจายงบประมาณป………2562………… 
 

 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
4,208,000 25.00 - - 4,208,000 25.00 

2. การพัฒนาดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
23,895 0.14 - - 23,895 0.14 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ

สังคมใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน 
9,407,627 55.89 - - 9,407,627 55.89 

4. การพัฒนาดานการสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 
2,398,497 14.25 - - 2,398,497 14.25 

5. การพัฒนาการทองเท่ียว และ

อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 
253,703 1.51 - - 253,703 1.51 

6. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

อยางมีประสิทธิภาพและการจัดการท่ีดี

ขององคกร 

540,810 3.21 - - 540,810 3.21 

รวม 16,832,532 100 - - 16,832,532 100 
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        สวนท่ี 3   ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

        7. โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป…2562….. 
 

โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 

เสร็จแลว 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ยังไมได 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

 งบประมาณ 

 ท่ีเบิกจายไป 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

รวมท้ังส้ิน   

     

    สวนท่ี 4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………............ 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 

        ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............ 



 

  แบบท่ี 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 
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คําช้ีแจง: แบบท่ี 3 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน 

และภายในเดือนตุลาคมของทุกป   
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน………องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี……………. 

2. วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน…30..กันยายน..2562……..….. 
 

สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรและโครงการในป...…2562………….. 

3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการท่ี 

ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 

ท่ีไดปฏิบัติ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ 
18 16 

2. การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
3 3 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน 36 27 

4. การพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 14 12 

5. การพัฒนาการทองเท่ียว และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 10 9 

6. การพัฒนาดานการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและ

การจัดการท่ีดีขององคกร 
26 25 

รวม 107 92 
 

         สรุป จากยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดาน ปรากฏโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2564) 

เฉพาะป 2562 จํานวนท้ังสิ้น    107    โครงการ ปรากฏโครงการท่ีองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีไดดําเนินการ

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน จํานวน    92    โครงการ คิดเปนรอยละ    85.99   ของโครงการท้ังหมด       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	ปีที่ 3......2564.......
	จำนวนโครงการ

