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คํานํา 
   

 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.  

2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ 29 กําหนดใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหาร

ทองถ่ิน เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน 15 วัน นับแตวัน

รายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 30 วัน โดยอยางนอยป

ละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี จึงไดดําเนินการจัดทําสรุปผลการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 

2563 ข้ึน เพ่ือเปนการติดตามผลการดําเนินงาน รับทราบปญหาอุปสรรคและความพึงพอใจของประชาชนตอผล

การดําเนินงานพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ท้ังนี้ ผลจากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูล การ

ติดตามและประเมินผลท่ีไดจะเปนแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีตอไป 

 

      คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

            องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 
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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

รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือให

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผยภายใน  15 วันนับแตวันรายงานผลและ

เสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา  30 วันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี หากไมมีระบบการติดตามโครงการแลวยอมสงผลใหเกิดความ

ลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมได

ประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพ หากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว 

จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการและเกิดความคุมคาในการใชทรัพยากร รวมถึงการใชเปนขอมูล

ยอนกลับ ท่ีสามารถนําไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจกําหนดแนวทางการพัฒนาตอไป  
 

1.2 วัตถุประสงค 

 1) เพ่ือใหไดขอมูลผลการดําเนินงาน ความคืบหนา ปญหาอุปสรรคการดําเนินการตามโครงการใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน และแผนการดําเนินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 2) เพ่ือตรวจและติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการในแผนท่ีไดรับงบประมาณวาสอดคลองกับ

งบประมาณหรือไมเพียงใด 

 3) เพ่ือใชเปนขอมูลในการพิจารณาสําหรับผูบริหารในการจัดสรรงบประมาณในปตอไป 

 4) เพ่ือประเมินการดําเนินการตามแผนพัฒนา วาบรรลุวัตถุประสงคโดยสามารถตอบสนองปญหาและ

ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดหรือไมเพียงใด 
 

1.3 ระยะเวลาดําเนินการประเมินผล  

 ใชขอมูลการดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 โดยดําเนินการตามระยะเวลาดังนี้  

 1) ระดับหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ โดยผูบังคับบัญชาในแตละหนวยงานจะติดตามผลการ

ดําเนินงานเปนระยะตามความเหมาะสมของโครงการแตละประเภท และผูรับผิดชอบโครงการจะตองประเมินผล

โครงการเม่ือดําเนินการเสร็จสิ้นแตละโครงการ 

   2) ระดับองคกร คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และงานวิเคราะหนโยบายและแผน 

จะรวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหนวยงานเปนภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบล เพ่ือ

รายงานตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน เสนอผูบริหาร สภาองคการบริหารสวนตําบล และประกาศใหประชาชน

ทราบตอไป 
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 3) การติดตามประเมินความสําเร็จของตามยุทธศาสตรการพัฒนา  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาจะดําเนินการประเมินผลอยางนอยปละ 1 ครั้ง เพ่ือใหเห็นวายุทธศาสตรการพัฒนาดานใด

ท่ีประสบความสําเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาท่ีกําหนดไว หรือมีปญหาอุปสรรคท่ีทําใหไมประสบ

ความสําเร็จ หรือมียุทธศาสตรดานใดท่ีควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหมใหเหมาะสมและ

สอดคลอง เพ่ือนําเสนอตอคณะผูบริหารเปนขอมูลในการจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนากอนท่ี

จะจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินครั้งตอไป 
 

1.4 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 1) ศึกษาสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี ท่ีเก่ียวกับการสรุปผล

การพัฒนาทองถ่ินในปท่ีผานมา การทํางานตามนโยบายและยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ ยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัดประจวบคีรีขันธ แผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี 

 2) ศึกษายุทธศาสตร เปาหมายและกลยุทธ ของในเรื่องการดําเนินงานตามขอบัญญัติ การปรับเปลี่ยน

โครงการ ตลอดจนการศึกษาถึงสถานการณตางๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน ผลการติดตามการประเมินผล

นโยบายแผนโครงการ และกิจกรรมตางๆ 

 3) รวบรวมขอมูล โครงการหรือกิจกรรมตางๆ ตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลปราณ

บุรี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 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

ความสําเร็จของเปาหมายเชิงคุณภาพท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน โดยหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการทํา

การสํารวจความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม/ศึกษาดูงาน ท่ีมีตอการดําเนินการในภาพรวมของโครงการและ

รายงานตอผูบังคับบัญชา เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการนั้นๆ 

ตอไป 

    - การประเมินผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนา โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการ

ดําเนินงานโครงการ และการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีใชจริงของโครงการท่ีไดรับงบประมาณในแตละ

ยุทธศาสตรการพัฒนา เพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหความสําเร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน รวมท้ัง

ปญหาและอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน และนําเสนอเปนขอมูลตอไป 
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1.6 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 แบบท่ี 1 การประเมินการจัดการทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึง 

แบบท่ี 1 เปนแบบชวยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของทองถ่ินโดยตนเองโดยจะทําการประเมินและ

รายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินแลว 

 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 2562 – มีนาคม 2563       เดือนเมษายน 2563 – กันยายน 2563    

สวนท่ี 2   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถิ่น 

ยุทธศาสตร 

ปท่ี 1....2561.…………. ปท่ี 2 ......2562.....… ปท่ี 3...…2563…. ปท่ี 4...…2564…. ปท่ี 5...…2565…. 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ 
30 7,121,500 17 4,752,000 44 48,052,000 51 34,541,000 56 47,714,800 

2. การพัฒนาดานการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
4 160,000 3 110,000 12 1,191,800 7 675,000 6 575,000 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมใหมีคณุภาพอยาง

ยั่งยืน 
33 10,623,500 35 11,023,500 44 11,050,000 40 10,442,500 40 10,442,500 

4. การพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 14 2,941,000 14 2,701,000 13 1,043,000 12 3,195,000 10 736,000 

5. การพัฒนาการทองเท่ียว และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณ ี 11 900,000 10 2,330,000 11 430,000 12 830,000 12 730,000 

6. การพัฒนาดานการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

และการจัดการท่ีดีขององคกร 
32 2,552,500 26 1,112,200 39 3,459,800 27 2,633,000 11 1,073,000 

รวม 124 24,298,500 105 22,028,700 163 65,226,600 149 52,316,500 135 61,271,300 
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         4. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 
 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

ปที่ 1.....2561........ ปที่ 2 ......2562......... ปที่ 3......2563....... ปที่ 4......2564....... ปที่ 5......2565....... 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

จํานวน 

โครงการ 

งบ 

ประมาณ 

1. เสริมสรางความโดดเดนดานการทองเที่ยว

บนพืน้ฐานเอกลักษณของจังหวัด 
11 900,000 10 2,330,000 11 430,000 12 830,000 12 730,000 

2. เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดานการ

ผลิตและแปรรูปสบัปะรด มะพราว และสนิคา

เกษตรสูตลาดโลก 

14 2,941,000 14 2,701,000 13 1,043,000 12 3,195,000 10 736,000 

3. เสริมสรางความมั่นคงและสังคมคุณภาพ

ตามวิถีภูมิปญญาไทย 
32 2,552,500 26 1,112,200 39 3,459,800 27 2,633,000 11 1,073,000 

4. เสริมสรางประสิทธิภาพในการบริหาร 

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ที่สมดุล 

33 10,623,500 35 11,023,500 44 11,050,000 40 10,442,500 40 10,442,500 

5. เสริมสรางระบบสนบัสนนุการบริหาร 

เศรษฐกิจ การคา การลงทุน ทีส่รางสรรค 

เขาสูประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

34 7,281,500 20 4,862,000 56 49,243,800 58 35,216,000 62 48,289,200 

รวม 124 24,298,500 105 22,028,700 163 65,226,600 149 52,316,500 135 61,271,300 
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        5. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป……2563……… 
 

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 
20 12.27   24 14.72     44 26.99 

2. การพัฒนาดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
7 4.29   5 3.07     12 7.36 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ

สังคมใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน 
22 13.50   22 13.50     44 27.00 

4. การพัฒนาดานการสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 
5 3.07   8 4.91     13 7.98 

5. การพัฒนาการทองเท่ียว และ

อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 
2 1.23   9 5.52     11 6.75 

6. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

อยางมีประสิทธิภาพและการจัดการ

ท่ีดีขององคกร 

32 19.63   7 4.29     39 23.92 

รวม 88 53.99   75 46.01     163 100 
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        6. การเบิกจายงบประมาณป………2563………… 
 

 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน

อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
3,806,560 23.36   3,806,560 23.36 

2. การพัฒนาดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
443,453 2.72   443,453 2.72 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและ

สังคมใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน 
9,092,726 55.79   9,092,726 55.79 

4. การพัฒนาดานการสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 
357,368 2.19   357,368 2.19 

5. การพัฒนาการทองเท่ียว และ

อนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 
69,900 0.43   69,900 0.43 

6. การพัฒนาดานการบริหารจัดการ

อยางมีประสิทธิภาพและการจัดการท่ีดี

ขององคกร 

2,527,185 15.51   2,527,185 15.51 

รวม 16,927,192 100   16,927,192 100 
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        สวนท่ี 3   ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 
 

        7. โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป…2563….. 
 

โครงการ 

ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการ 

เสร็จแลว 

อยูระหวาง 

ดําเนินการ 

ยังไมได 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

ท่ีไดรับ 

 งบประมาณ 

 ท่ีเบิกจายไป 

1. โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน หมูท่ี 3    5,200,000 5,200,000 

2. โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสายบานสารวัตร หมูท่ี 2    104,000 104,000 

3. โครงการซอมแซมผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีตสายบานวัดนาหวย - นาประโคน  

หมูท่ี 3 
 

  
4,160,000 4,160,000 

4. โครงการซอมแซมผิวจราจรแอสฟลทคอนกรีตสายบานนายชวย - ตลาดโอปอ  

หมูท่ี 4 
 

  
2,500,000 2,500,000 

5.โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบานหัวทุง - บานนายสากล หมูท่ี 3 - 7    2,578,000 2,578,000 

6. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายกระโจมคีรี - ทางหลวงชนบท  

สาย 4020 ปราณบุรี-บอนอก หมูท่ี 7  
  

4,441,000 4,441,000 

รวมท้ังส้ิน 18,983,000 18,983,000 

     

    สวนท่ี 4 ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

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

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

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



 

  แบบท่ี 3 แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร 

-10- 

 

 

 
 

 

คําช้ีแจง: แบบท่ี 3 เปนแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายน 

และภายในเดือนตุลาคมของทุกป   
 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไป 

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

2. วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน…30..กันยายน..2563……..….. 
 

สวนท่ี 2 ยุทธศาสตรและโครงการในป...…2563………….. 

3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน และจํานวนโครงการท่ีไดปฏิบัติ 
 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการท่ี 

ปรากฏอยูในแผน 

จํานวนโครงการ 

ท่ีไดปฏิบัติ 

1. การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานอยางเปนระบบและมี

ประสิทธิภาพ 
44 20 

2. การพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 
12 7 

3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน 44 22 

4. การพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน 13 5 

5. การพัฒนาการทองเท่ียว และอนุรักษวัฒนธรรมประเพณี 11 2 

6. การพัฒนาดานการบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพและ

การจัดการท่ีดีขององคกร 
39 32 

รวม 163 88 
 

         สรุป จากยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ดาน ปรากฏโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561 – 2565) 

เฉพาะป 2563 จํานวนท้ังสิ้น    163    โครงการ ปรากฏโครงการท่ีองคการบริหารสวนตําบลปราณบุรีไดดําเนินการ

ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน จํานวน    88    โครงการ คิดเปนรอยละ    53.99   ของโครงการท้ังหมด       

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 



1

ตั้งไวตาม ตั้งไวตาม เบิกจาย หนวยงาน

แผนพัฒนาฯ ขอบัญญัติ (บาท) รับผิดชอบ

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐานอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ

1 โครงการตอเติมหลังคาพรอมเทพื้น 

ศพด.ปราณบุรี หมูที่ 7

300,000 -              -           กองการศึกษาฯ ไมไดทํา

2 โครงการกอสรางรั้วรอบอาคาร ศพด.

ปราณบุรี หมูที่ 4

500,000 -              -           กองการศึกษาฯ ไมไดทํา

3 โครงการบดอัดลูกรังสายหนอง กระจับ

หนาฟารมไก หมูที่ 1

200,000 -              -           กองชาง ไมไดทํา

4 โครงการขยายเขตประปาสวนภูมิภาค 

หมูที่ 1

950,000 950,000        -           กองชาง ไมไดทํา

5 โครงการกอสรางถนน คสล. จากคัน 

คลอง - บานนายฮง หมูที่ 1

1,403,000 -              -           กองชาง ไมไดทํา

6 โครงการเทลาน คสล. สวนสุขภาพ หมูที่

 1

71,000 -              -           กองชาง ไมไดทํา

7 โครงการขยายไหลทางถนนคอนกรีต 

เสริมเหล็กจากหนองกานอย - โรงเรียน 

เมืองปราณบุรี หมูที่ 2

370,000 370,000        348,000    กองชาง ทําแลว

8 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็กสายบานนายประจักษ - บาน นาย

วินัย หมูที่ 2

654,000 654,000        610,000    กองชาง ทําแลว

9 โครงการฝงทอขางถนนบานฝรั่งผาน 

บานนางมล หมูที่ 2

100,000 -              -           กองชาง ไมไดทํา

10 โครงการขยายไหลทางเขาบานนางเพย

หมูที่ 2

100,000 -              -           กองชาง ไมไดทํา

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็กสายบานนายวัตร (โรงอิฐ) หมูที่ 3

280,000 280,000        275,000    กองชาง ทําแลว

รายละเอียดโครงการในแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

รอบเดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

องคการบริหารสวนตําบลปราณบุรี อําเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ

หมายเหตุ
ที่ โครงการ/กิจกรรม ป 2563



2

ตั้งไวตาม ตั้งไวตาม เบิกจาย หนวยงาน

แผนพัฒนาฯ ขอบัญญัติ (บาท) รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ที่ โครงการ/กิจกรรม ป 2563

12 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังตอจาก เดิม

สายบานนาทร (ขามทุง) - บาน นางแปว

 หมูที่ 3

215,000 215,000        205,000    กองชาง ทําแลว

13 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบาน

นายเชาว หมูที่ 3

620,000 -              -           กองชาง ไมไดทํา

14 โครงการขยายเขตไฟฟาหลัง วัดนาหวย

 หมูที่ 3

187,000 198,500        198,500    กองชาง ทําแลว

15 โครงการขุดลอกพรอมวางทอระบาย น้ํา

สายบานผูใหญณรงค - แมน้ําปราณ   

หมูที่ 3

500,000 -              -           กองชาง ไมไดทํา

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม 

สายบานนายเตี้ย - คุม 9 หมูที่ 3

302,000 -              -           กองชาง ไมไดทํา

17 โครงการวางทอระบบระบายน้ํา พรอม

บอพัก คสล. สายถนนหลังวัดนาหวย  

หมูที่ 4

453,000 453,000        398,000    กองชาง ทําแลว

18 โครงการวางทอระบบระบายน้ําพรอม 

บอพัก คสล. สายบานนายกาวิล - หลัง

โรงอิฐ หมูที่ 4

224,000 224,000        220,000    กองชาง ทําแลว

19 โครงการขยายเขตไฟฟาสายลุมโพธิ์ - 

ไรนายเอกพล หมูที่ 4

50,000 52,800         52,800      กองชาง ทําแลว

20 โครงการซอมแซมหองน้ําศาลา หมูบาน

ลุมโพธิ์ หมูที่ 4

50,000 50,000         48,000      กองชาง ทําแลว

21 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกจาก 

นาพะเนียดผานบานนายกรชัย - ถนน 

รพช. หมูที่ 4

150,000 -              -           กองชาง ไมไดทํา

22 โครงการขยายเขตไฟฟาสาย 7 สองฝง -

 สาย 4 หมูที่ 7

160,000 171,100        171,100    กองชาง ทําแลว

23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็กสายบานอูชางตะ หมูที่ 7

350,000 350,000        340,000    กองชาง ทําแลว



3

ตั้งไวตาม ตั้งไวตาม เบิกจาย หนวยงาน

แผนพัฒนาฯ ขอบัญญัติ (บาท) รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ที่ โครงการ/กิจกรรม ป 2563

24 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็กสายหลังโรงเรียนบานหนองกา   

หมูที่ 7

823,000 823,000        740,160    กองชาง ทําแลว

25 โครงการปรับปรุงซอมแซมทอระบาย 

น้ําหนาศาลาหมูบาน (มีกลิ่นเหม็น)   

หมูที่ 7

100,000 -              -           กองชาง ไมไดทํา

26 โครงการกอสรางระบบประปา หนอง

ปลิง หมูที่ 7

3,000,000 -              -           กองชาง ไมไดทํา

27 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็กสายหนองกาหลวง หมูที่ 1

950,000 950,000        824,000    กองชาง ทําแลว

28 โครงการกอสรางถนน คสล. สายหนอง 

กาหลวง ชวงที่ 2 หมูที่ 1

208,000 208,000        200,000    กองชาง ทําแลว

29 โครงการกอสรางถนนลูกรังสายฟารม ไก

 - เขตศิลาลอย หมูที่ 1

454,000 -              -           กองชาง ไมไดทํา

30 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็กสายโรงอิฐ หมูที่ 3

1,087,000 -              -           กองชาง ไมไดทํา

31 โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟลท

คอนกรีตสาย อบต.ปราณบุรี - บาน 

นายสังวร (บานลุมโพธิ์) หมูที่ 4

1,812,000 -              -           กองชาง ไมไดทํา

32 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย 

บานนายวัตร หมูที่ 1

96,000 -              -           กองชาง ไมไดทํา

33 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย

บานฝรั่ง หมูที่ 2

123,000 -              -           กองชาง ไมไดทํา

34 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย

สายหลังคอกวัวนาลอง หมูที่ 2

35,000 -              -           กองชาง ไมไดทํา

35 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน 

หมูที่ 3

5,200,000 5,200,000     5,200,000  กองชาง เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

36 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน 

หมูที่ 7

5,200,000 -              -           กองชาง ไมไดทํา



4

ตั้งไวตาม ตั้งไวตาม เบิกจาย หนวยงาน

แผนพัฒนาฯ ขอบัญญัติ (บาท) รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ที่ โครงการ/กิจกรรม ป 2563

37 โครงการปรับปรุงถนนลงหินคลุกสาย

บานสารวัตร หมูที่ 2

104,000 104,000        104,000    กองชาง เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

38 โครงการซอมแซมผิวจราจรแอสฟลท

คอนกรีตสายบานวัดนาหวย - นาประ

โคน หมูที่ 3

4,351,000 4,160,000     4,160,000  กองชาง เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

39 โครงการซอมแซมผิวจราจรแอสฟลท

คอนกรีตสายบานนายชวย - ตลาดโอปอ

 หมูที่ 4

2,592,000 2,500,000     2,500,000  กองชาง เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

40 โครงการกอสรางถนน คสล. สายถนน

บานหัวทุง - บานนายสากล หมูที่ 3

2,993,000 -              -           กองชาง ไมไดทํา

41 โครงการปรับปรุงเสริมผิวลาดยางแอส

ฟลทคอนกรีตสาย รร.บานหนองกา - 

เมืองปราณ หมูที่ 7

2,785,000 -              -           กองชาง ไมไดทํา

42 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็กสายบานหัวทุง - บานนายสากล 

หมูที่ 3 - 7

2,578,000 2,578,000     2,578,000  กองชาง เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

43 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม 

เหล็กสายกระโจมคีรี - ทางหลวงชนบท

 สาย 4020 ปราณบุรี-บอนอก หมูที่ 7

4,441,000 4,441,000     4,441,000  กองชาง เงินอุดหนุน

เฉพาะกิจ

44 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริม

เหล็ก สายแยกกระโจมคีรี-บานฝรั่ง หมู

่ 

931,000 -              -           กองชาง ไมไดทํา

2. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1 โครงการลอกคลองรอบหมูบาน หมูที่ 1 100,000 -              -           สํานักงานปลัด ไมไดทํา

2 โครงการลอกคลองสงน้ําจากบาน     

นางวิริน - หลังวัดหนองคราม หมูที่ 2

100,000 -              -           สํานักงานปลัด ไมไดทํา

3 โครงการลอกคลองสงน้ําจากบาน      

นายเมี้ยน - คลองดีสี่ หมูที่ 2

100,000 -              -           สํานักงานปลัด ไมไดทํา

4 โครงการลอกคลองไสไก หมูที่ 3,4 200,000 -              -           สํานักงานปลัด ทําแลว



5

ตั้งไวตาม ตั้งไวตาม เบิกจาย หนวยงาน

แผนพัฒนาฯ ขอบัญญัติ (บาท) รับผิดชอบ

หมายเหตุ
ที่ โครงการ/กิจกรรม ป 2563

5 โครงการลอกลองน้ําสายเกาบาน นาย

บุญเลิศ - นาคลอง หมูที่ 7

100,000 -              -           สํานักงานปลัด ทําแลว

6 โครงการลอกคูคลองและแหลงน้ํา

ธรรมชาติ

450,000 450,000        400,000    สํานักงานปลัด ทําแลว

7 โครงการจังหวัดสะอาดตามหลัก 3Rs 

ประชารัฐ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยใน

ชุมชน

30,000 30,000         2,760        สํานักงานปลัด ทําแลว

8 โครงการปองกันและกําจัดศัตรู มะพราว

 (หนอนหัวดํา)

50,000 50,000         -           สํานักงานปลัด ไมไดทํา

9 โครงการปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ 15,000 15,000         9,193        สํานักงานปลัด ทําแลว

10 โครงการอนุรักษพิทักษสิ่งแวดลอม 15,000 15,000         15,000      สํานักงานปลัด ทําแลว

11 โครงการจัดซื้อเครื่องพนยาแบบใช 

แรงดันของเหลวชนิดตั้งพื้น

16,800 16,800         16,500      สํานักงานปลัด ทําแลว

12 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริสมเด็จ

พระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี (อพ.สธ.)

15,000 -              -           สํานักงานปลัด ไมไดทํา

3. ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและสังคมใหมีคุณภาพอยางยั่งยืน

1 โครงการอบรมอาสาสมัครปองกันภัย

ฝายพลเรือน

200,000 200,000        -           สํานักงานปลัด ไมไดทํา

2 โครงการรณรงคลดอุบัติเหตุทางถนน

และอํานวยความสะดวกชวงเทศกาล

และวันสําคัญ

25,000 25,000         11,302      สํานักงานปลัด ทําแลว

3 โครงการอบรมใหความรูตอตานยาเสพ 30,000 30,000         -           สํานักงานปลัด ไมไดทํา

4 โครงการใหความรูประชาชนเกี่ยวกับสา

ธารณภัย อัคคีภัย ดับเพลิง เบื้องตน

30,000 30,000         -           สํานักงานปลัด ไมไดทํา

5 โครงการขับขี่ปลอดภัยถูกกฎหมายจราจร 20,000 20,000         -           สํานักงานปลัด ไมไดทํา

6 โครงการรณรงคสวมหมวกกันน็อค 10,000 10,000         9,320        สํานักงานปลัด ทําแลว

7 โครงการการแพทยฉุกเฉิน 100,000 100,000        -           สํานักงานปลัด ไมไดทํา
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8 โครงการติดตั้งกลองวงจรปดจุดสําคัญ 

ในหมูบาน หมูที่ 1

270,000 270,000        262,000    สํานักงานปลัด ทําแลว

9 โครงการติดตั้งกลองวงจรปดจุดสําคัญ 

ในหมูบาน หมูที่ 3

200,000 200,000        198,000    สํานักงานปลัด ทําแลว

10 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัติการจิต 

อาสาภัยพิบัติประจําองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น

100,000 100,000        84,810      สํานักงานปลัด ทําแลว

11 โครงการศึกษาเพื่อตอตานการใช สาร

เสพติดในโรงเรียน (D.A.R.E.)

15,000 -              -           สํานักงานปลัด ไมไดทํา

12 โครงการแขงขันทักษะทางวิชาการใน

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและรวมกับ อปท.อื่น

15,000 10,000         -           กองการศึกษาฯ ไมไดทํา

13 โครงการสงเสริมสุขภาพสุขอนามัย ของ

เด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5,000 -              -           กองการศึกษาฯ ทําแลว

14 โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆ ทาง

ศาสนาและพระมหากษัติยใหกับเด็ก

ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

5,000 -              -           กองการศึกษาฯ ทําแลว

15 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (คาวัสดุสื่อการเรียนการ

สอน)

85,000 74,800         74,800      กองการศึกษาฯ ทําแลว

16 โครงการอบรม/ประชุมผูปกครองในการ

จัดการศึกษาและเลี้ยงดูบุตร

10,000 -              -           กองการศึกษาฯ ทําแลว

17 โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมการ 

แขงขันกีฬา

30,000 -              -           กองการศึกษาฯ ไมไดทํา

18 โครงการแขงขันกีฬา ศพด. 10,000 -              -           กองการศึกษาฯ ไมไดทํา

19 โครงการสงเสริมการเรียนรูเด็กปฐมวัย 

ทองถิ่นไทยผานการเลน

100,000 -              -           กองการศึกษาฯ ไมไดทํา

20 โครงการสงเสริมเรียนรูนอกสถานที่ 

(ทัศนศึกษา ศพด.)

10,000 10,000         -           กองการศึกษาฯ ไมไดทํา
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21 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)

336,000 245,000        207,880    กองการศึกษาฯ ทําแลว

22 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (หนังสือเรียน ศพด.)

10,000 10,000         -           กองการศึกษาฯ ไมไดทํา

23 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (อุปกรณการเรียน ศพด.)

10,000 10,000         -           กองการศึกษาฯ ไมไดทํา

24 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (เครื่องแบบนักเรียน ศพด.)

15,000 15,000         -           กองการศึกษาฯ ไมไดทํา

25 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน ศพด.)

21,500 21,500         -           กองการศึกษาฯ ไมไดทํา

26 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) 

สําหรับศูนยพัฒนาเด็กเล็ก และ 

โ ี ใ

600,000 500,000        460,025    กองการศึกษาฯ ทําแลว

27 อุดหนุนโรงเรียนวัดนาหวย (โครงการ

สนับสนุนพัฒนาการศึกษา)

150,000 101,400        101,400    กองการศึกษาฯ ทําแลว

28 อุดหนุนโรงเรียนบานหนองกา 

(โครงการสนับสนุนพัฒนาการศึกษา)

150,000 101,400        101,400    กองการศึกษาฯ ทําแลว

29 อุดหนุนโรงเรียนวัดนาหวย (อาหาร

กลางวัน)

600,000 588,000        588,000    กองการศึกษาฯ ทําแลว

30 อุดหนุนโรงเรียนบานหนองกา (อาหาร

กลางวัน)

400,000 324,000        324,000    กองการศึกษาฯ ทําแลว

31 อุดหนุนอาสาสมัครสาธารณสุข หมูบาน 

(อสม.)

37,500 -              -           สํานักงานปลัด ไมไดทํา

32 โครงการสงเสริมโภชนาการและสุขภาพ

 อนามัยแมและเด็ก

25,000 -              -           สํานักงานปลัด ไมไดทํา

33 โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ 70,000 -              -           สํานักงานปลัด ไมไดทํา

34 โครงการรณรงคและแกไขปญหา ยา

เสพติด To be number one

15,000 -              -           สํานักงานปลัด ไมไดทํา
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35 โครงการเยี่ยมเยือนผูสูงอายุ คนพิการ 

ผูดอยโอกาส

20,000 20,000         -           กองสวัสดิการสังคม ทําแลว

36 โครงการโรงเรียนผูสูงอายุ 100,000 100,000        7,500        กองสวัสดิการสังคม ทําแลว

37 โครงการอบรมใหความรูผูดูแลคนพิการ

 ผูสูงอายุ ผูดอยโอกาส

20,000 200,000        -           กองสวัสดิการสังคม ไมไดทํา

38 โครงการพัฒนาศักยภาพชมรมผูสูงอายุ

ตําบลปราณบุรี

200,000 30,000         -           กองสวัสดิการสังคม ไมไดทํา

39

โครงการจัดการแขงขันกีฬาประจําตําบล

150,000 80,000         -           กองการศึกษาฯ ไมไดทํา

40 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ 50,000 50,000         49,889      กองการศึกษาฯ ทําแลว

41 โครงการเบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 150,000 150,000        118,000    กองสวัสดิการสังคม ทําแลว

42 โครงการเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 5,000,000 5,200,000     5,110,000  กองสวัสดิการสังคม ทําแลว

43 โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ 1,500,000 1,250,000     1,234,400  กองสวัสดิการสังคม ทําแลว

44 โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการ ชุมชน

ตําบลปราณบุรี

150,000 150,000        150,000    กองสวัสดิการสังคม ทําแลว

4. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการสรางความเขมแข็งของชุมชน

1 โครงการจัดประชุมประชาคมทองถิ่น 1,000 1,000           480          สํานักงานปลัด ทําแลว

2 โครงการขยายเขตเสียงไรสายภายใน 

เขตตําบลปราณบุรี

240,000 240,000        232,000    สํานักงานปลัด ทําแลว

3
โครงการสัตวปลอดโรคคนปลอดภัยจาก

โรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน

ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจานอง

นางเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัคร

ราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร

ขัตติยราชนารี

60,000 60,000         59,810      สํานักงานปลัด ทําแลว

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความ รู

ในการปองกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID) และการจัดทําหนากาก 

อนามัยเพื่อการปองกันตนเอง

12,000 12,000         10,193      สํานักงานปลัด ทําแลว
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5 โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อการพัฒนาชุมชน

50,000 50,000         -           กองสวัสดิการสังคม ไมไดทํา

6 โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพ

สตรีและแกนนําหมูบาน

350,000 30,000         -           กองสวัสดิการสังคม ไมไดทํา

7 โครงการสงเสริมสภาเด็กและเยาวชน 15,000 15,000         -           กองสวัสดิการสังคม ไมไดทํา

8 โครงการสนับสนุนการจัดทําแผน ชุมชน 15,000 -              -           กองสวัสดิการสังคม ไมไดทํา

9 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ

องคกรชุมชนตําบลปราณบุรี

30,000 30,000         -           กองสวัสดิการสังคม ไมไดทํา

10 โครงการพัฒนาทักษะหลากอาชีพ 100,000 100,000        54,885      กองสวัสดิการสังคม ทําแลว

11 โครงการสงเสริมการเรียนรูดาน 

การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง

20,000 -              -           สํานักงานปลัด ไมไดทํา

12 โครงการสงเสริมการทําปุยหมัก เกษตร 100,000 -              -           สํานักงานปลัด ไมไดทํา

13 โครงการอบรมจัดทําแมปุยเกษตร 50,000 -              -           สํานักงานปลัด ไมไดทํา

5. ยุทธศาสตรการสงเสริมการทองเที่ยวอนุรักษวัฒนธรรม และประเพณีทองถิ่น

1 โครงการเสริมสรางความสามัคคี 

ปรองดองสมานฉันทเพื่อปกปอง สถาบัน

15,000 -              -           สํานักงานปลัด ไมไดทํา

2 โครงการจัดขบวนมหัศจรรรยเมือง สาม

อาว ฯ

30,000 30,000         20,000      สํานักงานปลัด ทําแลว

3 โครงการพัฒนาปรับปรุงแหลง 

ทองเที่ยวจุดชมวิวเขานาหวยแบบ ยั่งยืน

50,000 -              -           สํานักงานปลัด ไมไดทํา

4 โครงการครอบครัวแรลลี่และแหลง

เรียนรูทองถิ่น

45,000 45,000         -           กองสวัสดิการสังคม ไมไดทํา

5 โครงการจัดงานประเพณีแขงเรือ 50,000 -              -           กองการศึกษาฯ ไมไดทํา

6 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 80,000 80,000         -           กองการศึกษาฯ ไมไดทํา

7 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 50,000 50,000         49,900      กองการศึกษาฯ ทําแลว

8 โครงการสงเสริมกิจกรรมวันเขาพรรษา 10,000 10,000         -           กองการศึกษาฯ ไมไดทํา

9 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

โรงเรียนวิถีพุทธ

30,000 30,000         -           กองการศึกษาฯ ไมไดทํา
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10 โครงการอบรมธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต

40,000 40,000         -           กองการศึกษาฯ ไมไดทํา

11 โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบล 

ปราณบุรี

30,000 -              -           กองการศึกษาฯ ไมไดทํา

6. ยุทธศาสตรการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการบริหารและการจัดการที่ดีขององคกร

1 โครงการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ พรบ.

ขอมูลขาวสารของราชการ

15,000 -              -           สํานักงานปลัด ไมไดทํา

2 โครงการบริหารจัดการศูนยปฏิบัติการ

รวมในการชวยเหลือประชาชนของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น

33,000 33,000         30,000      สํานักงานปลัด ทําแลว

3 โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ สื่อ

สิ่งพิมพ

40,000 60,000         59,000      สํานักงานปลัด ทําแลว

4 คาใชจายสําหรับการเลือกตั้งขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

300,000 300,000        -           สํานักงานปลัด ไมไดทํา

5 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ เนื่อง

ในวโรกาสตางๆ

100,000 -              -           สํานักงานปลัด ไมไดทํา

6 โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ของ

ผูบริหาร สมาชิกสภา พนักงาน สวน

ตําบลและลูกจาง อบต.ปราณบุรี

15,000 15,000         -           สํานักงานปลัด ไมไดทํา

7 โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน

300,000 200,000        184,910    สํานักงานปลัด ทําแลว

8 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรสําหรับงาน 

สํานักงาน

17,000 17,000         16,500      สํานักงานปลัด ทําแลว

9 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ ขนาดไมนอย กวา

 800 VA

2,500 2,500           2,390        สํานักงานปลัด ทําแลว

10 โครงการสงเสริมทองถิ่นปลอดทุจริต 15,000 15,000         7,095        สํานักงานปลัด ทําแลว

11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ 

จัดเก็บรายได

35,000 -              -           กองคลัง ทําแลว
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ตั้งไวตาม ตั้งไวตาม เบิกจาย หนวยงาน
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ที่ โครงการ/กิจกรรม ป 2563

12 โครงการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน

150,000 382,000        380,000    กองคลัง ทําแลว

13 โครงการจัดซื้อตูเหล็กเก็บเอกสารแบบ 2

 บานประตู

12,000 12,000         12,000      กองคลัง ทําแลว

14 โครงการจัดซื้อตูเหล็กแบบ 4 ลิ้นชัก 12,000 12,000         12,000      กองคลัง ทําแลว

15 โครงการจัดซื้อเกาอี้ทํางาน 5,100 5,100           5,100        กองคลัง ทําแลว

16 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

44,000 44,000         44,000      กองคลัง ทําแลว

17 โครงการจัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด

ไมนอยกวา 800 VA

10,000 10,000         -           กองคลัง ไมไดทํา

18 โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพเลเซอร หรือ 

LED ขาวดํา

2,600 2,600           2,600        กองคลัง ทําแลว

19 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง 

ขนาดไมนอย 18,000 บีทียู พรอม ติดตั้ง

63,000 63,000         63,000      สํานักงานปลัด ทําแลว

20 จัดซื้อโตะปฏิบัติงาน 16,000 16,000         16,000      สํานักงานปลัด ทําแลว

21 จัดซื้อเกาอี้แบบมีพนักพิง 8,000 8,000           8,000        สํานักงานปลัด ทําแลว

22 จัดซื้อตูเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 22,000 22,000         20,000      สํานักงานปลัด ทําแลว

23 จัดซื้อตูเย็น ขนาดไมนอยกวา 9 คิวบิก 14,700 14,700         12,000      สํานักงานปลัด ทําแลว

24 จัดซื้อตูทําน้ํารอน น้ําเย็น แบบตั้งพื้น 5,500 5,500           4,700        สํานักงานปลัด ทําแลว

25 โครงการจัดซื้อเครื่องเลื่อยยนต 15,000 15,000         12,000      สํานักงานปลัด ทําแลว

26 โครงการจัดซื้อหัวฉีดน้ําดับเพลิง 25,000 25,000         19,795      สํานักงานปลัด ทําแลว

27 โครงการจัดซื้อปายไฟไซเรน สามเหลี่ยม 25,000 25,000         19,795      สํานักงานปลัด ทําแลว

28 โครงการจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ 6,500 6,500           6,200        สํานักงานปลัด ทําแลว

29 โครงการจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟา แบบ

มือถือ

7,000 7,000           6,800        สํานักงานปลัด ทําแลว

30 โครงการจัดหารถยนตตรวจการณ 

(ปรับปรุงรถยนตหมายลขทะเบียน กข 

900 ปข)

300,000 -              -           สํานักงานปลัด ไมไดทํา

31 จัดซื้อเครื่องเลนสนามให ศพด. 100,000 -              -           กองการศึกษาฯ ไมไดทํา
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ตั้งไวตาม ตั้งไวตาม เบิกจาย หนวยงาน
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32 โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 

สําหรับงานสํานักงาน

17,000 17,000         16,500      กองสวัสดิการสังคม ทําแลว

33 โครงการปรับปรุงอาคารศูนยพัฒนา 

คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ

300,000 300,000        295,000    กองสวัสดิการสังคม ทําแลว

34 โครงการจัดซื้อโตะเอนกประสงคหนา

เหล็ก (โตะกลม)

29,000 29,000         29,000      กองสวัสดิการสังคม ทําแลว

35 โครงการจัดซื้อสแกนเนอร สําหรับงาน 

เก็บเอกสารระดับศูนยบริการ แบบที่ 1

18,000 18,000         17,900      กองสวัสดิการสังคม ทําแลว

36 จัดซื้อจอสกรีน สําหรับฉาย ภาพ 

โปรเจคเตอร แบบมือดึง แขวน เพดาน 

ขนาดไมนอยกวา 120 นิ้ว

3,900 3,900           3,900        กองสวัสดิการสังคม ทําแลว

37 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบ ติดผนัง 

ขนาดไมนอย 24,000 บีทียู พรอมติดตั้ง

28,000 28,000         28,000      กองสวัสดิการสังคม ทําแลว

38 โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด

 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 

2,400 ซีซี แบบดับเบิ้ลแค็บ

868,000 868,000        718,000    กองชาง ทําแลว

39 โครงการกอสรางโรงจอดรถยนต หมูที่ 4 480,000 480,000        475,000    กองชาง ทําแลว
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