
 

 
 

ประกาศ เทศบาลต าบลปราณบุร ี
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

******************************************* 
 
    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ อปท.สภาท้องถ่ิน และผู้บริหารท้องถ่ิน เปิดเผยข้อมูลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั้ง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมด้วย ประกอบ
กับระเบียบกระทรวงมหาดไทย 

     ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถ่ิน 
และคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมนิผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ่ิน
ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถ่ินเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง
ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

     ดังนั้นเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เทศบาลต าบลปราณบุรี จึงขอประกาศผลการด า เนินงานการจัดท า
งบประมาณ การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาล
ต าบลปราณบุรี ดังนี้ 
 
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลปราณบุร ี 
    "ศูนย์กลางการพาณิชย์ เศรษฐกิจพอเพียง สังคมเข้มแข็ง คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรู ้ควบคู่คุณธรรม น าสู่เมือง
ปราณบรุีน่าอยู่อย่างยัง่ยืน " 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลปราณบุร ี 
     1. พัฒนาระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการรวมถึงการคมนาคมขนส่งใหม้ีความสะดวกทั่วถึงและได้
มาตรฐาน  
    2. พัฒนาและน าหลักปรัชญา เศรษฐกจิพอเพียงเป็นแนวทางโดยการสนบัสนุนส่งเสริมกระบวนการพฒันาชุมชน  
    3. พัฒนาเครือข่ายในทุกชุมชนให้มบีทบาทในการสร้างสงัคมอยู่เย็นเป็นสุขมีความเข้มแข็งและเกิดความ
สมานฉันท ์ 
    4. พัฒนาคนให้มรีายได้เพิ่มข้ึน และจัดสรรสวัสดิการใหก้ับผู้ด้อยโอกาสทางสังคมเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  
    5. พัฒนาและเพิ่มประสทิธิภาพระบบการศึกษาเพื่อยกระดับการศึกษาของคนในชุมชนอย่าง มีคุณภาพโดยยึด
หลักคุณธรรมน าความรู ้ 
    6. ส่งเสริม อนุรกัษ์ ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
    7. พัฒนาระบบการจัดบริหารด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมให้คนในชุมชนมีคุณภาพทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ
สติปัญญา อันเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งและความสุขของประชาชน  
    8. พัฒนาระบบการบรหิารจัดการเทศบาลต าบลปราณบรุีให้มปีระสิทธิภาพ โดยเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมเพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบจากภาครัฐและประชาชนโดยรวม  
    9. พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นเมืองน่าอยู่โดยสร้างความมั่นใจในการรกัษาความ
ปลอดภัยใหก้ับประชาชนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 



ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลปราณบรุีได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันายุทธศาสตร์ไว้ 5 
ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นเมอืงน่าอยู่ 
    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสงัคมและชุมชน 
    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 
    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสขุภาพ 
    ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้านการเมือง การบรหิารจัดการและการท่องเที่ยว 
 
ง. การวางแผน 
     เทศบาลต าบลปราณบุรี ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 
2565) ตามกระบวนการที่บญัญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมสี่วนร่วมของประชาชน เช่น การ
จัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟงัปญัหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ 
ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพฒันาพื้นที่ ทีบ่รรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
     เทศบาลต าบลปราณบุรี ได้ประกาศใช้แผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยได้ก าหนดโครงการ
ที่จะด าเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
 

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐานให้เป็น
เมืองน่าอยู่ 

26 33,350,000.00 43 77,450,000.00 63 79,109,000.00 49 73,350,000.00 46 73,950,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ
สังคมและชุมชน 

17 23,438,000.00 19 23,518,000.00 19 29,663,000.00 19 29,663,000.00 19 29,663,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม การกีฬา
และนันทนาการ 

35 12,114,000.00 38 20,406,480.00 46 29,741,000.00 46 30,141,000.00 45 28,341,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สาธารณสุขสิง่แวดล้อม
และสุขภาพ 

38 3,126,810.00 54 3,953,510.00 62 4,002,100.00 62 4,002,100.00 62 4,272,100.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การเมือง การบริหาร
จัดการและการท่องเที่ยว 

29 7,368,000.00 36 11,398,000.00 41 6,680,000.00 26 9,580,000.00 24 6,680,000.00 

รวม 145 79,396,810.00 190 136,725,990.00 231 149,195,100.00 202 146,736,100.00 196 142,906,100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 



    จ. การจัดท างบประมาณ 
  ผู้บริหารเทศบาลต าบลปราณบุรี ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุ       
อยู่ในเทศบัญญัติงบประมาณ จ านวน 175 โครงการ งบประมาณ 106,506,580 บาท สามารถจ าแนก              
ตามยุทธศาสตร์    ได้ดังนี้  
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานใหเ้ป็นเมืองน่าอยู่ 59 48,698,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจสังคมและชุมชน 19 30,450,760.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 20 21,519,620.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 60 1,533,200.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารจัดการและการท่องเที่ยว 17 4,305,000.00 

รวม 175 106,506,580.00 

 
ฉ. การใช้จา่ยงบประมาณ 
      เทศบาลต าบลปราณบุรี มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 115 โครงการ จ านวนเงิน 62,256,036.73 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ   จ านวน 115 โครงการ จ านวนเงิน 62,256,036.73  บาทสามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหน้ี
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานใหเ้ป็น
เมืองน่าอยู ่

32 15,378,850.73 32 15,378,850.73 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจ
สังคมและชุมชน 

11 23,904,940.00 11 23,904,940.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม การกีฬาและนันทนาการ 

14 18,139,245.00 14 18,139,245.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ 

49 2,424,266.50 49 2,424,266.50 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร
จัดการและการท่องเที่ยว 

9 2,408,734.50 9 2,408,734.50 

รวม 115 62,256,036.73 115 62,256,036.73 
      
 



 
 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลปราณบุรีทราบ  เพื่อจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

     จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 
                                                             
      ประกาศ   ณ  วันที่   3     ธันวาคม    2563 
 
 
 

      (นางธันยวีร์ ศรีอ่อน) 
     นายกเทศมนตรีต าบลปราณบุร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


