
บทนํา 
 
1.1  บทนํา 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561 ขอ  29 กําหนดให๕ระกรรมการติดตามและประเมนผลแผนพัฒนา

รายงานผลและเสนอความเห็น  ซ่ึงไดจากการติดามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินตอผูบริหารทองถ่ิน  เพ่ือให

ผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  และคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  พรอมท้ังประกาศผลการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนในทองถ่ินทราบในท่ีเปดเผย ภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผลและ

เสนอความเห็นดังกลาว  และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  

ภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ถือวาเปนเครื่องมือท่ีจําเปนในการปรับปรุงประสิทธิภาพการ

ดําเนินการขององคการบริหารสวนตําบลปะโด  หากไมมีระบบการติดตามโครงการแลว  ยอมสงผลใหเกิดความ

ลาชาในการดําเนินงานใหลุลวง  คาใชจายโครงการสูงเกินกวาท่ีกําหนดไว  กลุมเปาหมายหลักของโครงการไมได

ประโยชนหรือไดรับนอยกวาท่ีควรจะเปน  เกิดปญหาในการควบคุมคุณภาพ  หากโครงการมีระบบติดตามท่ีดีแลว  

จะกอใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการและเกิดความคุมคาในการใชทรัพยากร  รวมถึงการใชขอมูลยอนกลับ  ท่ี

สามารถนําไปใชในการปรับปรุงและการตัดสินใจกําหนดแนวทางการพัฒนาตอไป 
 

1.2 วัตถุประสงค 

 1. เพ่ือใหไดขอมูลผลการดําเนินงาน  ความคืบหนา  ปญหาอุปสรรคการดําเนินการตามโครงการใน

แผนพัฒนาทองถ่ิน   และแผนการดําเนินประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 

 2. เพ่ือตรวจและติดตามผลการดําเนินงานตามโครงการในแผนท่ีไดรับงบประมาณวาสอดคลองกับ

งบประมาณหรือไมเพียงใด 

 3. เพ่ือใชเปนขอมูลในการพิจารณาสําหรับผูบริหารในการจัดสรรงบประมาณในปตอไป 

 4. เพ่ือประเมินการดําเนินการตามแผนพัฒนา  วาบรรลุวัตถุประสงคโดยสามารถตอบสนองปญหาและ

ความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีไดหรือไมเพียงใด 
 

1.3  ระยะเวลาดําเนินการประเมินผล 

 ใชขอมูลการดําเนินการระหวางเดือนตุลาคม  2563-มีนาคม  2564  โดยดําเนินการตามระยะเวลาดังนี้ 

 1. ระดับหนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ  โดยผูบังคับบัญชาในแตละหนวยงานจะติดตามผลการดําเนินงาน

เปนระยะตามความเหมาะสมของโครงการแตละประเภท  และผูรับผิดชอบโครงการจะตองประเมินผลโรงการเม่ือ

ดําเนินการเสร็จสิ้นแตละโครงการ 

 2. ระดับองคกร  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  และงานวิเคราะหนโยบายและแผนจะ

รวบรวมผลการติดตามและประเมินผลจากทุกหนวยงานเปนภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบล  เพ่ือรายงานตอ

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  เสนอผูบริหาร  สภาองคการบริหารสวนตําบล  และประกาศใหประชาชนทราบตอไป 

 3. การติดตามประเมินผลความสําเร็จของตามยุทธศาสตรการพัฒนา  คณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาจะดําเนินการประเมินผลอยางนอยปละ  1  ครั้ง  เพ่ือใหเห็นวา  ยุทธศาสตรการพัฒนาดาน 

ใดท่ีประสบความสําเร็จเปนไปตามจุดมุงหมายการพัฒนาท่ีกําหนดไว  หรือมีปญหาอุปสรรคท่ีทําใหไมประสบ 
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ความสําเร็จ  หรือมียุทธศาสตรดานใดท่ีควรปรับเปลี่ยนแนวทางหรือโครงการพัฒนาใหมใหเหมาะสมและสอดคลอง  

เพ่ือนําเสนอตอคณะผูบริหารเปนขอมูลในการจัดลําดับความสําคัญของยุทธศาสตรการพัฒนากอนท่ีจะจัดทํา

แผนพัฒนาทองถ่ินครั้งตอไป 
 

1.4 ข้ันตอนการดําเนินงาน 

 1. ศึกษาสภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานขององคการบริหารสวนตําบลปะโด  ท่ีเก่ียวการสรุปผลการพัฒนา

ทองถ่ินในปท่ีผานมา  การทํางานตามนโยบายและยุทธศาสตรท่ีเก่ียวของ  ยุทธศาสตรการพัฒนา  จังหวัดปตตานี  

แผนพัฒนาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลปะโด  

 2. ศึกษายุทธศาสตร  เปาหมายและกลยุทธของในเรื่องการดําเนินงานตามขอบัญญัติ  การปรับเปลี่ยน

โครงการ  ตลอดจนการศึกษาถึงสถานการณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน  ผลการติดตามการประเมินผล

นโยบายแผนโครงการ  และกิจกรรมตาง ๆ  

 3. รวบรวมขอมูล  โครงการหรือกิจกรรมตาง ๆ ตามแผนการดําเนินงานองคการบริหารสวนตําบลปะโด  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 4. สรุปผลการติดตามและประเมินผลเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน   สมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบล  ผูเก่ียวของและประชาชนทราบ 
 

1.5 วิธีการติดตามและประเมินผล 

 1. การติดตามเปนการติดตามเพ่ือใหทราบวา  หนวยงานตาง ๆ ไดดําเนินงานตามโรงการท่ีไดรับการ

จัดสรรงบประมาณไปถึงระยะใด  และเปนไปตามท่ีกําหนดไวในแผนการดําเนินงานประจําปหรือไม  หรือมีปญหา

ขอขัดของประการใดท่ีทําใหไมสามารถดําเนินการไดตามท่ีกําหนดไวโดยใหทุกหนวยงานในสังกัดองคการบริหาร

สวนตําบลปะโดจัดทํารายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนา 

 2. การประเมินผล  โดยบางการประเมินเปน  2  ระดับ  ไดแก 

  - การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการดําเนินงานและ

การใชงบประมาณในแตละโครงการ   สําหรับโครงการท่ีเปนการจัดการอบรม/ศึกษาดูงานไดมีการประเมินผล

ความสําเร็จของเปาหมายเชิงคุณภาพท่ีไดกําหนดไวในแผนพัฒนาทองถ่ิน  โดยหนวยงานผูรับผิดชอบโครงการทํา

การสํารวจความคิดเห็นของผูเขารับการอบรม/ศึกษาดูงานท่ีมีตอการดําเนินการในภาพรวมของโครงการและ

รายงานตอผูบังคับบัญชา  เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาพัฒนา/ปรับปรุงการดําเนินงานโครงการนั้น ๆ ตอไป 

  - การประเมินผลการดําเนินงาตามยุทธศาสตรการพัฒนา โดยพิจารณาจากความสําเร็จในการ

ดําเนินงานโครงการ  และการเบิกจายเงินงบประมาณท่ีใชจริงของโครงการท่ีไดรับงบประมาณในแตละยุทธศาสตร

การพัฒนา  เพ่ือเปนขอมูลในการวิเคราะหความสําเร็จของยุทธศาสตรการพัฒนาแตละดาน  รวมท้ังปญหาและ

อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน  และนําเสนอเปนขอมูลตอไป 
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1.6  แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

 แบบท่ี  1    การประเมินการจัดการทําแผนพัฒนาทองถ่ินขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงแบบท่ี  1 

เปนแบบชวยกํากับการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินโดยตนเอง  โดยจะทําการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง  หลังจาก

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินแลว 

 แบบท่ี  2     แบบติดตามและประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ประกอบดวย

แบบยอยจํานวน  7  แบบ 

 แบบท่ี  3     แบบประเมินผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  โดยมีวัตถุประสงค  เพ่ือใช

ประเมินผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนด   และมีกําหนดเวลาในการ

รายงานปละ  2  ครั้ง  ภายในเดือนเมษายน  และภายในเดือนตุลาคมของทุกป  โดยมีการสํารวจความพึงพอใจของ

ประชาชนประกอบการรายงานดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สวนที่  2 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

-4- 
 

แบบท่ี  1  แบบชวยกํากับการจัดทําแผนยุทธศาสตรของทองถิ่นโดยตนเอง 
คําช้ีแจง : แบบท่ี 1 เปนแบบประเมินตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนทองถ่ิน  โดย

จัดทําการประเมินและรายงานทุกๆครั้ง หลังจากท่ีองคการบริหารสวนทองถ่ินไดประกาศใชแผนยุทธศาสตรแลว 

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ดําเนนิงาน 

ไมมีการ

ดําเนนิงาน 

สวนท่ี 1 คณะกรรมการสวนทองถิ่น   

1. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนทองถ่ิน   
2. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินเพ่ือจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

3. มีการประชุมอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ   
4. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน   

5. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน    

6. มีคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินและประชาคมทองถ่ินพิจารณารางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   
สวนท่ี 2  การจัดทําแผนการพัฒนาสวนทองถิ่น   

7. มีการรวบรวมขอมูลและปญหาสําคัญของทองถ่ินมาจัดทําฐานขอมูล   

8. มีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนในการจัดทําแผน   

9. มีการวิเคราะหศักยภาพของทองถ่ิน  (SWOT) เพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาทองถ่ิน   

10. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับศักยภาพของ
ทองถ่ิน 

  

11. มีการกําหนดวิสัยทัศนและภารกิจหลักการพัฒนาทองถ่ินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
ทองถ่ิน 

  

12. มีการกําหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน   

13. มีการกําหนดเปาหมายการพัฒนาทองถ่ิน   

14. มีการกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   

15. มีการกําหนดยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของจังหวัด   

16. มีการอนุมัติและประกาศใชแผนยุทธศาสตรการพัฒนา   

17. มีการจัดทําบัญชีกลุมโครงการในแผนยุทธศาสตร   

18. มีการกําหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร   

19. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตรหรือไม   

 

สวนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคในการปฏบิัตงิาน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

................................................................................................................................................................................................................  
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แบบท่ี  2  แบบติดตามผลการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
คําช้ีแจง : แบบท่ี 2 เปนแบบติดตามตนเองโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินภายใตแผนพัฒนาทองถ่ิน 
สวนท่ี 1   ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  องคการบริหารสวนตําบลปะโด 
2. รายงานผลการดําเนินงาน 
     เดือนตุลาคม   2563 - มีนาคม  2564    เดือนเมษายน  2564 - กันยายน  2564 
สวนท่ี 2   ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
3. จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาทองถ่ิน 
 

 

ยุทธศาสตร 
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖5 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๑)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

11 35,125,000 11 35,125,000 11 35,125,000 11 35,125,000 11 35,125,000 

๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานสังคมและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

30 8,245,000 27 8,245,000 27 8,245,000 27 8,245,000 27 8,245,000 

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภมูิปญญา
ทองถ่ิน 

38 9,010 ,000 35 9,010 ,000 35 9,010 ,000 35 9,010 ,000 35 9,010 ,000 

๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานการบริหาร
จัดการท่ีด ี

30 8,317,000 28 8,317,000 28 8,317,000 28 8,317,000 28 8,317,000 

๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกีฬาและ
นันทนาการ 

16 5,287,000 16 5,287,000 16 5,287,000 16 5,287,000 16 5,287,000 

๖) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

191 537,340,870.07 191 537,340,870.07 191 537,340,870.07 191 537,340,870.07 191 537,340,870.07 
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ยุทธศาสตร 
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ ป ๒๕๖๓ ป ๒๕๖๔ ป ๒๕๖5 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

๗) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสรมิสรางความ

เขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการ

แกไขปญหาความยากจน 

19 3,460,000 19 3,460,000 19 3,460,000 19 3,460,000 19 3,460,000 

8) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความมั่นคง

สงเสริมสันติสุข 

10 2,407,500 10 2,407,500 10 2,407,500 10 2,407,500 10 2,407,500 

รวมทั้งสิ้น 337 607,057,070.07 337 607,057,070.07 337 607,057,070.07 337 607,057,070.07 337 607,057,070.07 
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4. ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาป ...2564... 

 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการท่ี

เสร็จ 
จํานวนโครงการท่ีอยู
ในระหวางดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ียัง
ไมไดดําเนินการ 

จํานวนโครงการท่ีมี
การยกเลิก 

จํานวนโครงการท่ี
มีการเพ่ิมเติม 

จํานวนโครงการ
ท้ังหมด 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 
๑)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- -   11 3.26     11 3.26 

๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานสังคมและการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

- -   27 8.01     27 8.01 

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

2 0.59   33 9.79     35 10.38 

๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานการบริหาร
จัดการท่ีด ี

2 0.59   26 7.71     28 8.30 

๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกีฬาและ
นันทนาการ 

-    16 4.74     16 4.74 

๖) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 6 1.78   185 54.89     191 56.6 
๗) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสรมิสรางความ
เขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไข
ปญหาความยากจน 

-    19 5.63     19 5.63 

8) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความมั่นคงสงเสริม
สันติสุข 

1 0.29   9 2.67     10 2.96 

รวม 11 3.26   326 96.73     337 100 
 

 



    
 

-8- 

5. การเบิกจายงบประมาณป ...2564... 
 

ยุทธศาสตร 
งบปกติ เงินสะสม รวม 

จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ จํานวนเงิน รอยละ 
๑)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

- -   - - 

๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานสังคมและ
การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

- -   - - 

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา 
ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรมและภมูิปญญา
ทองถ่ิน 

262,190 4.8   262,190 4.8 

๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานการบริหาร
จัดการท่ีด ี

728,017.79 13.43   728,017.79 13.43 

๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกีฬาและ
นันทนาการ 

- -   - - 

๖) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสราง
พ้ืนฐาน 

4,419,800 81.54   4,419,800 81.54 

๗) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสรมิสรางความ
เขมแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชนและการ
แกไขปญหาความยากจน 

- -   - - 

8) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความมั่นคง
สงเสริมสันติสุข 

10,000 0.18   10,000 0.18 

รวม 5,420,007.79 100   5,420,007.79 100 
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สวนท่ี  3  ผลการดําเนินงานตามโครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

7. โครงการท่ีไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจําป.....2564..... 

 

โครงการ 
ผลการดําเนินงาน งบประมาณ 

ดําเนินการเสร็จแลว อยูระหวางดําเนินการ ยังไมไดดําเนินการ งบประมาณท่ีไดรับ 
งบประมาณท่ี
เบิกจายไป 

      
      
      
      
      
      
      
      

รวมท้ังส้ิน      
 

สวนท่ี 4  ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
 

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

. 
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แบบท่ี  3  แบบประเมินผลการดําเนินงานามแผนยุทธศาสตร 

 
คําช้ีแจง  :  แบบท่ี  3   เปนแบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชประเมินผลการดําเนินงานขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินตามยุทธศาสตรท่ีกําหนดไว  และมีกําหนดระยะเวลาในการรายงานปละ  2 ครั้ง  ภายในเดือน
เมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
 

สวนท่ี  1   ขอมูลท่ัวไป 
1. ชื่อองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ..........องคการบริหารสวนตําบลปะโด....... 
2. วัน/เดือน/ปท่ีรายงาน......20 เมษายน  2564....... 
 

สวนท่ี  2   ยุทธศาสตรและโครงการในป  .....2564..... 
3. ยุทธศาสตรและจํานวนโครงการท่ีปรากฏอยูในแผน  และจํานวนโครงการท่ีไดปฎิบัติ 
 

ยุทธศาสตร 
จํานวนโครงการ 

จํานวนโครงการท่ีปรากฎ
อยูในแผน 

จํานวนโครงการท่ีได
ปฏิบัต ิ

๑)  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม 

11 - 

๒) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานสังคมและการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

27 - 

๓) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน 

35 2 

๔) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานดานการบริหารจัดการท่ีดี 28 2 

๕) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ 16 - 

๖) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐาน 191 6 

๗) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานเสริมสรางความเขมแข็งของ
ระบบเศรษฐกิจชุมชนและการแกไขปญหาความยากจน 

19 - 

8) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานความม่ันคงสงเสริมสันติสุข 10 1 

รวม 337 11 

 
 สรุป  จากยุทธศาสตรการพัฒนา  8  ดาน  ปรากฏโครงการตามแผนพัฒนาทองถ่ิน (พ.ศ. 2561-2565)  
เฉพาะป  2564  จํานวนท้ังสิ้น  337   โครงการ   ปรากฏโครงการท่ีองคการบริหารสวนตําบลปะโดไดดําเนินการ
ตามแผนพัฒนาทองถ่ิน  จํานวน  11  โครงการ  คิดเปนรอยละ  3.26  ของโครงการท้ังหมด 

 
 
 

 
 

 


	ส่วนที่ 3 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

