
 

 

ส่วนที ่ 3   

 สรปุผลการพฒันาท้องถิน่ในปทีีผ่า่นมา 

2.1 การสรปุสถานการณ์พฒันา 

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ( SWOT Analysis ) ขององค์การบริหาร

ส่วนต าบล 
 

จดุแขง็ จดุออ่น 

1. มีแหล่งท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย 

เช่น ป่าไม้  น้ าตก   

   อ่างเก็บน้ า 

2. มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดม

สมบูรณ์ 

3. มีผลผลิตทางการเกษตรที่ท า

รายได้ให้แก่ต าบล   

   ได้แก่  สับปะรด  อ้อย 

4. มีโครงการชั่งหัวมันตาม

พระราชด าริ และศูนย์เรียนรู้ทราง

การเกษตรเขากระปุกตาม

พระราชด าริสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาร ในพ้ืนที่ 

1. ขาดการบริหารจัดการการ

ท่องเท่ียวท่ีเป็นระบบ 

2. เกษตรกรยังขาดความรู้เกี่ยวกับ

การบริหารจัดการ 

   ท่ีดี เกี่ยวกับระบบการผลิตและ

ระบบการตลาด 

3. องค์กรชุมชนยังขาดความเข้าใจ

ในบทบาทของ 

   ตนเองในเรื่องการมีส่วนร่วม 

4. ประสิทธิภาพในการจัดเก็บและ

เผยแพร่ข้อมูล 

 

โอกาส อุปสรรค 

1. นโยบายส่งเสริม พัฒนา และ

ปรับปรุงแหล่ง 

   ท่องเท่ียวท าให้มีโอกาสท่ีจะได้รับ

ความสนใจจาก 

   นักท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 

2. ความสนใจในการท่องเท่ียว

รูปแบบใหม่ท าให้มี 

   โ อ ก า ส ใ น ก า ร พั ฒ น า ก า ร

1. ปัญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ

โดยเฉพาะปัญหา 

   ภัยแล้งซึ่งท าให้เกิดความเสียหาย

ท้ังทางด้าน  

   เศรษฐกิจและการท่องเท่ียวแก่

ราษฎร 

   เป็นจ านวนมาก 

2. ปัญหาการขาดงบประมาณใน



 

 

ท่องเท่ียวหลากหลาย 

   รูปแบบ เช่น การท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษ์ 

   การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 

การด าเนินการใน 

   โครงการต่าง ๆ 

3. เส้นทางคมนาคมไม่ครอบคลุม

และทรุดโทรม 

 

 

 



 

 

  2.2 การประเมนิผลการน าแผนพฒันาไปปฏบิัตใินเชงิปรมิาณ 

           ยุทธศาสตร ์ โครงการ 

งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนา

สามป ี

โครงการ 
การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน

โครงการพื้นฐาน 
93 82,568,700.00 16 8,069,500.00 

2.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน

การส่งเสริมการศกึษา และ

พัฒนาคุณภาพชวีิต 

66 21,139,758.00 39 11,655,543.60 

3.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน

การจดัระเบียบชุมชน สังคม 

และการรกัษาความสงบ

เรียบร้อย 

6 609,500.00 1 6,600.00 

4.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน

การวางแผน การส่งเสริมการ

ลงทุน พาณิชยกรรมและการ

ท่องเท่ียว 

3 235,000.00 1 73,200.00 

5.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน

การบริหารจดัการและการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดล้อม 

9 660,000.00 3 78,349.00 

6.ยุทธศาสตรก์ารพฒันาด้าน

ศิลปะ วฒันธรรม จารตีประเพณี 

และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

8 268,000.00 4 108,250.00 

7.ยุทธศาสตรก์ารพฒันา

กระบวนการบริหารจดัการที่ดี

ในองค์กร และการมีสว่นร่วม

ของประชาชน 

31 4,480,150.00 15 2,183,523.00 

รวม 216 109,961,108.00 79 22,174,965.60 

 

  2.3 การประเมนิผลการน าแผนพฒันาไปปฏบิัตใินเชงิคุณภาพ 

      1.  การด าเนนิการพฒันาดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 



 

 

 1. มีการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ให้อยู่สภาพท่ีใช้

งานได้สะดวก ปลอดภัย ส าหรับประชาชนผู้สัญจรไปมา 

 2. มีการก่อสร้างถนน จากถนนลูกรังให้เป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  

ให้มีความสะดวก ปลอดภัย    ของผู้สัญจรไปมา 

3. มีการด าเนินการบล็อกคอนเวิร์ส เพ่ืแก้ไขปัญหาน้ าท่วมขังและมี

การระบายน้ าที่ดี  

 4. มีการด าเนินการสนับสนุนการขยายเขตบริการไฟฟ้าแรงต่ า

ภายในหมู่บ้าน และซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในหมู่บ้านเพ่ือให้มีแสงสว่าง

อย่างเพียงพอในเวลากลางคืน 

 5. มีการด าเนินการก่อสร้างระบบประปา ขยายเขตประปา พร้อมขุด

ลอกสระน้ าสาธารณะส าหรับผลิตน้ าประปาหมู่บ้านท่ีขาดแคลนน้ าอุปโภค

และบริโภคอย่างทั่วถึง 

 

 

 

 

      2.  การด าเนินการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  และพัฒนา

คุณภาพชีวิต 

1. มีการจัดบริการการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมท้ังการ

สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอนให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเพ่ิมพูน

ทักษะในการเรียนการสอน อีกท้ังยังสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และ

อาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

จ านวน 4 แห่ง และเด็กนักเรียนของโรงเรียนในต าบลเขากระปุก จ านวน 6 

แห่ง เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาท่ีดีสมวัย 

2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน เพ่ือให้ทุกฝ่ายตระหนัก       ถึงความส าคัญของเด็กและเยาวชน 

ซึ่งจะเป็นพลังท่ีส าคัญของท้องถิ่นและของประเทศ โดยสนับสนุนท้ัง

ทางด้านกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะ เช่น การสนับสนุนศูนย์เครือข่าย

โรงเรียนต าบลเขากระปุกในการจัดการแข่งขันกีฬา 



 

 

3. มีการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การ

สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน       การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน

และประชาชนต่อต้านยาเสพติด เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนได้ให้ใช้

เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความสามัคคี

สมานฉันท์ในต าบล 

4. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในต าบล

ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงาน

ระดับอ าเภอในการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

เช่น การสนับสนุนการด าเนินงานของ ศตส.อ าเภอท่ายางตามโครงการ

ต่าง ๆ  

5. มีการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

ในต าบลเขากระปุก เพ่ือส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น  

6. มีการป้องกันและควบคุมโรคติด ต่อต่าง ๆ โดยเฉพาะโรค

ไข้เลือดออก มีการด าเนินการฉีดพ่นหมอกควันและใส่ทรายเคมีลงใน

ภาชนะบรรจุน้ า ท้ัง 14 หมู่บ้าน เพ่ือลดอัตราการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก

มีการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขเพ่ือฉีดให้กับสุนัขในต าบลเขา

กระปุก  

 3.  การด าเนนิการพัฒนาดา้นการจดัระเบยีบชุมชน  สงัคม  และการ

รกัษาความสงบเรยีบร้อย 

 1. มีการต้ังศูนย์อ านวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนในช่วง

เทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์ เพ่ือคอยอ านวยความสะดวกให้กับ

ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล 

 2. มีการแจกจ่ายน้ าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในต าบลเพ่ือ

บรรเทาปัญหาภัยแล้ง เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภค

ในช่วงภัยแล้ง 

 3. มีการช่วยเหลือผู้ ท่ีประสบสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย 

อัคคีภัย ไฟป่า โดยการซ่อมแซมบ้านพักอาศัยให้กับประชาชนในต าบล  

     4. การด าเนนิการพัฒนาดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พณิช

ยกรรมและการท่องเที่ยว 



 

 

 1. โครงการส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีและกลุ่มสตรีในต าบล

เขากระปุก เพ่ือส่งเสริมและจัดหาอาชีพให้แก่สตรีในต าบลเขากระปุก

  

2. โครงการจัดขบวนแห่เข้าร่วมงานการท่องเท่ียวเช่ิงเกษตรและของ

ดี ท่ ายาง  เ พ่ือส่ ง เสริ มการ ท่อง เ ท่ียวของต าบล เขากระปุก  และ

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเดินทางมาท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

5. การด าเนินการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 1. มีการปลูกต้นไม้ บริเวณท่ีสาธารณะ เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึก

ให้กับประชาชนและเยาวชนในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมในต าบล 

 2. การปลูกหญ้าแฝก บริเวณท่ีสาธารณะ เพ่ือเป็นการปลูกจิตส านึก

ให้กับประชาชนและเยาวชนในการช่วยกันอนุรักษ์ดินและเป็นการป้องกัน

การกัดเซาะพังทลายของดินในต าบล 

 3. มีการพัฒนาพ้ืนท่ี ท าความสะอาดและเก็บขยะ พร้อมท้ังรณรงค์

ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ เพ่ือรักษาความสะอาด

และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของต าบลเขากระปุก 

 6. การด าเนนิการพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น  

  1. มีการจัดโครงการสืบสานประเพณีสีสันแห่งสายน้ า ลอยกระทง

ต าบลเขากระปุก เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นมีความภูมิใจใน

วัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

  2. มีการจัดโครงการวันสงกรานต์ ร้อยดวงใจสานใยรักผู้สูงอายุ  

เพ่ือให้ประชาชนในต าบลเขากระปุกมีความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอัน

เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น  



 

 

  3. มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณี  

พิธีกรรมทางศาสนาเพ่ือให้เยาวชนและประชาชนในท้องถิ่นเห็นคุณค่า

ของวัฒนธรรมประเพณีไทย และมีการปฏิบัติตามหลักศาสนา 

 7.  การด าเนนิการพัฒนากระบวนการบรหิารจดัการทีด่ใีนองคก์ร  และ

การมีสว่นรว่มของประชาชน 

 1. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้บริหาร 

และสมาชิกสภา อบต. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานใน

หน้าที่ โดยมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตร ต่าง ๆ  

 2. มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านท้ัง 14 หมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริมให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เปิดโอกาสให้

ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของ อบต. ร้องเรียนร้อง

ทุกข์ต่าง ๆ เป็นการรับข้อมูลข่าวสารท่ีส าคัญ 

 3. มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระบรมราชินีนาถ พระเทพรัตนราชสุดาฯ และร่วมถวายพวงมาลาเนื่องใน

วันปิยมหาราช เพ่ือให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน

พระมหากษัตริย ์

 การด าเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีจะมีผลต่อทิศทางการพัฒนา

ประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.

2555-2559)  สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกระแสการ

เปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีผันผวน  ซับซ้อนและ

คาดการณ์ผลกระทบได้ยาก แม้ว่าในภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุ้มกันเพ่ิมขึ้น 

และมีภูมิคุ้มกันท่ีแข็งแกร่งแตกต่างกันไปท้ังในระดับปัจเจก ครอบครัว 

ชุมชน และสังคม แต่ก็ยังไม่เพียงพอท่ีจะรองรับสถานการณ์การ

เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญ

กับความเสี่ยงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหารภาครัฐท่ี

อ่อนแอ โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สามารถรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ท้ัง

ความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยของค่านิยมท่ีดีงามในสังคมไทย ความเสื่อม

โทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงด้าน

ความมั่นคงของประเทศ จึงจ าเป็นต้องน าภูมิคุ้มกันท่ีมีอยู่ พร้อมท้ังสร้าง

ภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งขึ้นภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง โดยเสริมสร้างทุนท่ีมีอยู่ของประเทศให้เข้มแข็ง ท้ังทุนทางสังคม 



 

 

ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง

ใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม เพ่ือเตรียมพร้อมให้

ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้

อย่างยั่งยืน 

 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงมีแนวคิดท่ีมี

ความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 - 10 โดยยังคงยึด

หลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการ

พัฒนา” รวมท้ัง “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บัง

เกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ เพ่ือให้การพัฒนาและ

บริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนา

อย่างบูรณาการ ท้ังคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยมี

การวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้หลัก           “ความพอประมาณ” ให้

เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุล

ระหว่างความสามารถในการพ่ึงตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลก ความ

สมดุลระหว่างสังคมชนบทกับเมืองเตรียม      “ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการ

บริหารจัดการความเสี่ยงให้ เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายในประเทศ ท้ังนี้ การขับเคลื่อน

กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการพัฒนาด้าน

ต่างๆ ด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามล าดับขั้นตอน และสอดคล้องกับวิถี

ชีวิตของสังคมไทย รวมท้ังเสริมสร้างศีลธรรมและส านึกใน “คุณธรรม” 

จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีและด าเนินชีวิตด้วย “ความเพียร” จะเป็น

ภูมิคุ้มกันท่ีดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นท้ังในระดับปัจเจก 

ครอบครัวชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

  การด าเนินงานการพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของท้องถิ่น 

   น าหลักและแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับท่ี 11 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

อ าเภอ และนโยบายท่ีส าคัญของรัฐบาล โดยยึดพระราชด าริเศรษฐกิจ

พอเพียง มาเป็นกรอบและแนวทางในการก าหนดนโยบายของท้องถิ่น โดย

มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับอ านาจหน้าท่ี ภารกิจขององค์การบริหารส่วน

ต าบล และปัญหา ความต้องการ โครงการพัฒนาท่ีประชาชนมีส่วนร่วม



 

 

แสดงความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน ซึ่งน ามาเป็นข้อมูลในการ

วิเคราะห์เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา 

ท้ังนี้ ได้ผ่านกระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2559-

2563) แล้ว ซึ่งเป็นเครื่องมือก าหนดแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาสาม

ปี และแผนการด าเนินงาน เพ่ือมุ่งพัฒนาให้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ตาม

แนวทางการพัฒนา ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพ่ือ

น าไปสู่การแก้ไข ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ทุกขั้นตอน ดังนั้น การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของ

ท้องถิ่น จึงมีแผนแม่บท และแผนการด าเนินงานรองรับการน าไปปฏิบัติ

อย่างชัดเจน 

 

 

 

  การด าเนินงานการพัฒนาตามนโยบายขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเขากระปุก 

 มีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์

การพัฒนาด้านโครงการพ้ืนฐาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริม

การศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด

ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ยุทธศาสตร์การ

พัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรมและการ

ท่องเท่ียว ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนา

กระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

พบว่า องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก มีการใช้จ่ายงบประมาณใน

การด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา รวม 79 โครงการ จ านวนเงิน 22,174,965.60  บาท มี

การเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 79 โครงการ จ านวนเงิน 22,174,965.60 

บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 



 

 

ยทุธศาสตร ์

แผนการ

ด าเนนิการ 

ทัง้หมด 

อนมุตัิ

งบประมาณ 

ลงนาม

สญัญา 
เบกิจา่ย 100% 

จ านวน 

โครงกา

ร 

งบประม

าณ 

จ านวน 

โครงกา

ร 

งบประ

มาณ 

จ านวน 

โครงกา

ร 

งบประ

มาณ 

จ านวน 

โครงกา

ร 

งบประ

มาณ 

จ านวน 

โครงกา

ร 

งบประมา

ณ 

1.ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน 

93.0 
82.5

7 
16.0 8.51 16.0 8.07 16.0 8.07 16.0 8.07 

2.ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาด้านการส่งเสรมิ

การศกึษา และพัฒนา

คุณภาพชีวติ 

66.0 
21.1

4 
39.0 

15.3

0 
39.0 

12.8

1 
39.0 

11.6

6 
38.0 11.16 

3.ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาด้านการจัด

ระเบียบชุมชน สังคม 

และการรกัษาความสงบ

เรียบร้อย 

6.0 0.61 1.0 0.03 1.0 0.01 1.0 0.01 1.0 0.01 

4.ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาด้านการวางแผน 

การส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรมและการ

ท่องเท่ียว 

3.0 0.24 1.0 0.10 1.0 0.07 1.0 0.07 1.0 0.07 

5.ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาด้านการบริหาร

จัดการและการอนุรกัษ์

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 

9.0 0.66 3.0 0.14 3.0 0.08 3.0 0.08 3.0 0.08 

6.ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนาด้านศิลปะ 

วัฒนธรรม จารีต

ประเพณ ีและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น 

8.0 0.27 5.0 0.19 4.0 0.11 4.0 0.11 4.0 0.11 

7.ยุทธศาสตรก์าร

พัฒนากระบวนการ
31.0 4.48 16.0 3.24 15.0 2.18 15.0 2.18 15.0 2.18 



 

 

บริหารจัดการที่ดีใน

องค์กร และการมีสว่น

ร่วมของประชาชน 

 

แผนภูมิ  แสดงจ านวนโครงการในแผนการด าเนินงาน/อนุมัติงบประมาณ/

ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย/ด าเนินการ 100% แล้วขององค์การบริหารส่วน

ต าบลเขากระปุก จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

แผนภูมิแท่งแสดงจ านวนโครงการเปรียบเทียบตามขั้นตอน จ าแนกตาม

ยุทธศาสตร์ 

 

 

 

แผนภูมิ   แสดงจ านวนงบประมาณในแผนการด าเนินงาน/อนุมัติ

งบประมาณ/ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย/ด าเนินการ 100% แล้วขององค์การ

บริหารส่วนต าบลเขากระปุก จ าแนกตามยุทธศาสตร์ 

 



 

 

 

 

 


