
 

  

 
  

 

ชื่อ อปท. :  องคการบริหารสวนตําบลปูโยะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

1. รายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ขององคการบริหารสวนตําบลปูโยะ อําเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 

ซึ่งจําแนกตามยุทธศาสตรการพัฒนาออกเปน  7  ยุทธศาสตร 

2. ขอมูลโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ. 2561-2565)  

   2.1 ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุไวในแผนพัฒนา  

   จํานวน     134     โครงการ/กิจกรรม 

3. จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่ไดรับจัดสรรงบดําเนินการ 

  3.1 ขอบญัญตังิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

จํานวน     65     โครงการ/กิจกรรม 

 3.2 ไดรับอนุมัติจายขาดเงินสะสมจากสภาองคการบริหารสวนตําบลปูโยะ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

  จํานวน   14   โครงการ 

3.3 ไดรับอนุมัติจายขาดเงินทุนสํารองสะสมจากสภาองคการบริหารสวนตําบลปูโยะ  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

  จํานวน   -   โครงการ 

 3.4 ไดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563   

  จํานวน   2   โครงการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 
(ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2563) 



4.  เปรียบเทียบสัดสวนขอมูลโครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาไปสูการปฏิบตัติามยุทธศาสตร 

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ดําเนินการ

แลว
(เบิกจาย) 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

แหลงที่มาของ 
งบประมาณ 

1.ดานโครงสรางพื้นฐาน 

1 โครงการตีเสนจราจร 1 เสน สายลาแล -   
ปูโยะ หมูท่ี 12 

14,800 14,000 
  ขอบัญญัต ิ

 ป 63 
2 โครงการตีเสนจราจร 3 เสน สายกูแบ

อีแก - โคกสือแด หมูที ่4 
68,000 68,000 

 
 

ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

3 โครงการกอสรางถนน คสล. สายเปาะซู
ปอซี หมูที่ 2 

145,300 145,000 
 

 
ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

4 โครงการตีเสนจราจร 3 เสน สายแยก
โตะเวาะ - บาโงแบกอ หมูที่ 3 

159,000 159,000 
 

 
ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

5 โครงการกอสรางถนน คสล. สายบือแนกู
วะ - เจาะบากง หมูที่ 3 

2,524,000 2,522,000   
ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

6 โครงการกอสรางลาน คสล.  
บริเวณหอประชุม อบต. 

40,000 40,000   
ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

7 โครงการเสรมิผิวลาดยางแอสฟลทติก 
คอนกรีตสายลาแลออก-โคกตมีุง หมูที่ 1 

2,413,000 2,372,000   
อุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

8 โครงการเสรมิผิวลาดยางพาราแอสฟลทท
ติก  สายแยกโตะเวาะ-แยกลาแล  
หมูที่ 1,2,3 

7,141,000 6,918,000   
อุดหนุน 
เฉพาะกิจ 

9 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายเปาะลงรอนิง หมูที่ 2 

258,000 258,000 
  

จายขาดเงนิ
สะสม 

10 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายละหาร หมูที ่2 

490,600 490,600 
  

จายขาดเงนิ
สะสม 

11 โครงการบุกเบิกถนนดวยดินลูกรัง 
สายละหาร หมูที่ 2  

70,200 70,200 
  

จายขาดเงนิ
สะสม 

12 โครงการบุกเบิกถนนดวยดินลูกรัง 
สายเอสเอ็มแอล หมูที่ 3 

180,600 180,600 
  

จายขาดเงนิ
สะสม 

13 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายประปาลาแล หมูที่ 1 

276,900 276,900 
  

จายขาดเงนิ
สะสม 

14 โครงการบุกเบิกถนนยกระดับ  
สายแปอิงเฟอนิเจอร หมูที่ 1 

109,400 109,400 
  

จายขาดเงนิ
สะสม 

15 โครงการบุกเบิกถนนยกระดับ 
สายเปาะซูดรอแม - บือแนกูวะ หมูที่ 3  

138,300 138,300 
  

จายขาดเงนิ
สะสม 

16 โครงการบุกเบิกถนนยกระดับ 
สายเปาะวา หมูที่ 2 

54,700 54,700 
  

จายขาดเงนิ
สะสม 

17 โครงการปรับปรุงถนนดวยดินลูกรงั  
สายปาลมกํานัน  หมูที่ 3  

38,600 38,600 
  

จายขาดเงนิ
สะสม 

18 โครงการบุกเบิกถนนดวยดินลูกรัง 
สายอายิ - ตอฮา หมูที่ 3  

79,000 79,000 
  

จายขาดเงนิ
สะสม 

19 โครงการบุกเบิกถนนยกระดับและถมดิน
ลูกรัง สายแลแม – มิยาซาวา หมูท่ี 4  

213,900 213,900 
  

จายขาดเงนิ
สะสม 



ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ดําเนินการ

แลว
(เบิกจาย) 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

แหลงที่มาของ 
งบประมาณ 

20 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. 
พรอมบอพัก แบบมีฝาปด สายโคกตีมุง  
หมูที่ 1 

1,583,300 1,583,300 
  

จายขาดเงนิ
สะสม 

21 โครงการกอสรางคูระบายน้ํา คสล. 
พรอมบอพัก แบบมีฝาปด 
สายหลังหองประชุม หมูที่ 3  

103,800 103,800 
  

จายขาดเงนิ
สะสม 

22 โครงการกอสรางถนน คสล. 
สายซอยเจะมาม ุ

131,300 131,300 
  

จายขาดเงนิ
สะสม 

 รวม 16,193,700 15,966,600    
2. ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

1 
โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพ
เด็กเล็กกอนกอนวัยเรียน 

100,000 54,480   
ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

2 
โครงการคายเยาวชนภาคฤดูรอน 

100,000 -   
ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

3 
โครงการอบรมภาษาอังกฤษ สูอาเซียน 

30,000 14,370   
 ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

4 
โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา 

947,100 283,400   
ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

5 
โครงการจดันิทรรศการทางการศกึษาและ
แขงขันทักษะทางวิชาการ 

50,000 11,041   
 ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

6 
เงนิอุดหนุนคาอาหารกลางวนัโรงเรียน
สังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ) 

3,036,000 2,090,200   
เงนิอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค 

7 
 โครงการจดัหาอาหารเสริม (นม) ใหกับ
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนสงักัด 
สพฐ.ในตําบล 

1,703,502 1,689,041.80   
เงนิอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค 

8 
โครงการสงเสริมพัฒนาการเด็กและ
เยาวชนตําบลปูโยะ 

120,000 120,000   
ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

9 
โครงการปองกันและระงับโรคตดิตอ 

40,000 23,220   
ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

10 

โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย 
ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี 
 

3,000 3,000   
เงนิอุดหนุนแบบมี
วัตถุประสงค 

11 โครงการปองกันควบคุมโรคไขมาลาเรยี
และไขเลือดออก 

40,000 - 
 

 
เงนิอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค 

12 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด โรคเอดส และโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธ 

40,000 - 
 

 
เงนิอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค 

13 โครงการสงเสริมและปองกันโรคขาดสาร
ไอโอดีน 
 

40,000 - 
 

 
เงนิอุดหนุนแบบ
มีวัตถุประสงค 



ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ดําเนินการ

แลว
(เบิกจาย) 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

แหลงที่มาของ 
งบประมาณ 

14 โครงการครอบครัวสัมพันธ 
30,000 29,700 

 
 

ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

15 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตผูสูงอาย ุ
30,000 - 

 
 

ขอบัญญัต ิ
ป 63 

16 โครงการพัฒนาศักยภาพสตร ี
30,000 27,300 

 
 

ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

17 โครงการปองกันและแกไขปญหาการ
ตั้งครรภกอนวัยอันสมควร 

30,000 16,560 
 

 
ขอบัญญัต ิ

ป 63 
18 โครงการสงเสริมและพัฒนาคณุภาพชีวติ

คนพิการและผูดูแล 
30,000 14,520 

 
 

ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

19 โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพ
ติด 

30,000 29,620 
 

 
ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

20 โครงการสนับสนุนปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพตดิ บําบัดฟนฟูผูติดยาเสพติดใน
ตําบล 

104,000 - 
 

 
ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

21 โครงการแขงขันกีฬาประจําปตานยาเสพ
ติด 

180,000 165,320 
 

 
ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

22 โครงการแขงขันกีฬาเด็กและเยาวชน  
(บึงรามิงเกมส) 

70,000 - 
 

 
ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

23 โครงการแขงขันกีฬาพื้นบาน 
50,000 - 

 
 

ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

24 โครงการกีฬาสัมพันธศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
วาตอนียะห 

30,000 22,100 
 

 
ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

25 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตปุย
หมักชีวภาพ 

20,000 - 
 

 
ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

26 โครงการฝกอบรมปลูกผักปลอดสารพิษ 
20,000 - 

 
 

ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

27 โครงการสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส 12,000 5,000   
เงนิอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค 

28 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผูสูงอาย ุ 4,900,000 4,193,000   
เงนิอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค 

29 โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการหรือ
ทุพพลภาพ 

1,700,000 1,442,100 
 

 
เงนิอุดหนุนแบบมี

วัตถุประสงค 

30 เงนิสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ
ตําบลปูโยะ 

130,000 
130,000 

 
 

 
ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

 รวม 13,645,602 12,235012.80    

 
 
 
 
 



 

 
 

ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ดําเนินการ

แลว
(เบิกจาย) 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนิน 
การ 

แหลงที่มาของ 
งบประมาณ 

3. ดานการจัดระเบียบชมุชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบรอย  
1 โครงการปองกันภัย และลดอบุัติเหตุทางถนน

ในชวงปใหม และสงกรานต 5,000 720 
 

 
ขอบัญญัต ิ

 ป 63 
2 โครงการฝกอบรม หรือฝกทบทวน อปพร. 

ภายในตําบล 150,000 - 
 

 
ขอบัญญัต ิ

ป 63 
3 โครงการสงเสริมสนับสนุนภารกิจปองกนัไฟปา 

และฝกอบรม ฯลฯ 30,000 - 
 

 
ขอบัญญัต ิ

 ป 63 

4 
โครงการอบรมพนักงานและประชาชนใหมีความรู
ความเขาใจเกีย่วกบัประชาธิปไตยและการมีสวน
รวมของประชาชน 

20,000 -   
ขอบัญญัต ิ

ป 63 

5 โครงการฝกอบรมชุดปฏิบัตกิารจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น 200,000 176,545 

 
 

ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

 รวม 205,000 177,265    

4. ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

1 โครงการสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาํริ
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพยีง 10,000 

-  
 

ขอบัญญตั ิ
 ป 63 

2 โครงการอบรมและสงเสริมอาชีพ 
50,000 

-  
 

ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

 รวม 60,000 -    

5. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

1 โครงการทองถิ่นไทยรวมใจภักดิ ์รักษพืน้ที่สีเขียว 
30,000 ไมใชงบประมาณ 

 
 

ขอบัญญัต ิ
ป 63 

2 โครงการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศนปาสองขางถนนสายใน
ตําบล 5,000 

-  
 

ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

3 โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชนตําบลปูโยะ 
30,000 

-  
 

ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

 โครงการสงเสริม อนุรกัษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 40,000 

-  
 

ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

 รวม 105,000 0    

6.  ดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถิ่น 
1 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมของเด็ก เยาวชน

และประชาชน 50,000 - 
 

 
ขอบัญญัต ิ

ป 63 
2 โครงการจัดงานวันเขาพรรษา 

10,000 - 
 

 
ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

3 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 
20,000 18,920 

 
 

ขอบัญญัต ิ
ป 63 

4 โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต 
20,000 - 

 
 

ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

5 โครงการจัดงานเมาลิดสัมพันธ 
50,000 20,500 

 
 

ขอบัญญัต ิ
ป 63 



 

7. ดานการบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล 

1 
โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ 

400,000 -   
ขอบัญญัต ิ

ป 63 

2 

โครงการอบรมพัฒนาจรยิธรรม และสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการสาํหรบัผูบริหาร 
สมาชิก อบต. พนักงาน และพนักงานจาง      
อบต.ปูโยะ 

30,000 16,870   
ขอบัญญัต ิ

ป 63 

3 
โครงการสรางความรูความเขาใจใน พรบ.ขอมูล
ขาวสารของทางราชการพ.ศ.2540 แกบุคลากร
และประชาชน 

20,000 16,870   
ขอบัญญัต ิ

ป 63 

4 โครงการกิจกรรม 5 ส. 5,000 ไมใชงบประมาณ   
ขอบัญญัต ิ

ป 63 

5 
โครงการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอ
การใหบริการของ อบต. 

40,000 20,000   
ขอบัญญัต ิ

ป 63 

6 
โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพศูนยปฏิบัติการรวมใน
การชวยเหลือประชาชน ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน ระดับอําเภอ 

120,000 108,000   
ขอบัญญัต ิ

ป 63 

7 โครงการ อบต.ปูโยะเคลื่อนที่พบประชาชน 5,000 ไมใชงบประมาณ   
ขอบัญญัต ิ

ป 63 

8 
โครงการอบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดทํา
แผนพัฒนาทองถิ่น และเวทปีระชาคมหมูบาน/
ตําบล ฯลฯ 

10,000 9,220   
ขอบัญญัต ิ

ป 63 

9 โครงการสนับสนุนกิจกรรมวันทองถ่ินไทย 10,000 -   
ขอบัญญัต ิ

ป 63 

10 โครงการจัดซื้อที่ดิน 2,900,000 2,890,000   
ขอบัญญัต ิ

ป 63 
 รวม 3,540,000 3,060,960    

   

ที ่ ชื่อโครงการ งบประมาณ 
ดําเนินการ

แลว
(เบิกจาย) 

อยูระหวาง
ดําเนินการ 

ยังไมได
ดําเนินการ 

แหลงที่มา
ของ 

งบประมาณ 
6 โครงการฝกอบรมใหความรูเชิงปฏิบัต ิการถือศิลอดใน

เดือนรอมฏอนสัญจร 120,000 - 
 

 
ขอบัญญัต ิ
 ป 63 

7 โครงการจัดงานกวนอาซูรอสัมพันธ 
40,000 39,690 

 
 

ขอบัญญัต ิ
ป 63 

8 โครงการตาดีกาสัมพันธ 100,000 -   
ขอบัญญัต ิ

ป 63 

9 
โครงการอบรมศาสนาสําหรับเด็ก เยาวชน และ
ประชาชนในตําบล 

10,000 -   
ขอบัญญัต ิ

ป 63 

10 โครงการอบรมจรยิธรรมสญัจร (ดะวะหสญัจร) 50,000 42,920   
ขอบัญญัต ิ

ป 63 

11 โครงการศาสนิกสมัพันธ 100,000 -   
ขอบัญญัต ิ

ป 63 
 รวม 570,000 122,030    



  4.1  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน   
   -  จํานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ.2563)     56 โครงการ/กิจกรรม         
   -  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง     22  โครงการ/กิจกรรม       
   การนําแผนไปสูการปฏิบัติคิดเปน รอยละ  39.29   เปนเงิน   15,966,600  บาท 
  4.2  การพัฒนาดานสงเสริมคุณภาพชีวิต 
   -  จํานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ.2563)     36       โครงการ/กิจกรรม         
   -  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง     20   โครงการ/กิจกรรม       
   การนําแผนไปสูการปฏิบัติคิดเปน  รอยละ 55.56   เปนเงิน  12,235,012.80 บาท 
   4.3  ยุทธศาสตรดานการพัฒนาดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ  
                สงบเรียบรอย    
   -  จํานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561)     11      โครงการ/กิจกรรม         
   -  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง      2  โครงการ/กิจกรรม       
   การนําแผนไปสูการปฏิบัติคิดเปน รอยละ 18.19  เปนเงิน  177,265 บาท 

4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และ 
      การทองเที่ยว    

-  จํานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561)   3 โครงการ/กิจกรรม         
   -  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง        -       โครงการ/กิจกรรม       
   การนําแผนไปสูการปฏิบัติคิดเปน รอยละ -  เปนเงิน -  บาท 
  4.5  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากร ธรรมชาติ  
                และสิ่งแวดลอม 
   -  จํานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561)   4 โครงการ/กิจกรรม      
   -  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง       1 โครงการ/กิจกรรม      
   การนําแผนไปสูการปฏิบัติคิดเปน รอยละ 25.00  เปนเงิน  0 บาท 
    4.6 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมปิญญาทองถิ่น 
   -  จํานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561) 11 โครงการ/กิจกรรม      
   -  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง      4 โครงการ/กิจกรรม      
   การนําแผนไปสูการปฏิบัติคิดเปน รอยละ 36.37  เปนเงิน  122,030 บาท 

4.7 ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการบานเมืองที่ด ี
   -  จํานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ.2561)     13  โครงการ/กิจกรรม      
   -  จํานวนโครงการ/กิจกรรมทีส่ามารถนําไปปฏิบัติไดจริง      8  โครงการ/กิจกรรม      
   การนําแผนไปสูการปฏิบัติคิดเปน รอยละ 61.54  เปนเงิน  3,060,960 บาท 

5. ประเมินผลระดับความสําเร็จในการบรรลุเปาหมายตามแผนพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565         
ขององคการบริหารสวนตําบลปูโยะ ไปสูการปฏิบัติ ประจําป 2563 (ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2562  
ถึง มีนาคม พ.ศ. 2563)  
-  จํานวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนา (พ.ศ.2563)       134 โครงการ/กิจกรรม         
 -  จํานวนโครงการ/กิจกรรมที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง             57 โครงการ/กิจกรรม       
 -  การนําแผนไปสูการปฏิบัติ คิดเปนรอยละ  42.53      รวมเปนเงิน   31,561,868.80  บาท 

 
 



6. ขอเสนอแนะ  
เนื่องจากปจจุบันทุกพื้นที่มีปญหาการแพรระบาดของโรคเชื้อไวรัสโควิด 19 ทําใหตองงดการดําเนินโครงการ
ทั้งหมด ทําใหผลการดําเนินงานโครงการนอยลง ในปงบประมาณหนาหากพนจากปญหาการแพรระบาดของ
โรคเชื้อไวรัสโควิค 19 ไปแลว ก็เห็นควรเรงดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมตามแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีไดตั้ง
งบประมาณไว เพ่ือใหมรีอยละของผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาที่มากยิ่งข้ึน  

    


