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ส่วนท่ี  3   

 สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในปีท่ีผ่านมา 
3.1 การสรุปสถานการณ์พัฒนา 
การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม ( SWOT Analysis ) ขององค์การบริหารส่วนตําบล 

จุดแข็ง จุดอ่อน 
1. องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุกมีแหล่ง

ท่องเท่ียวท่ีหลากหลาย เช่น ป่าไม้  น้ําตก  
อ่างเก็บน้ํา 

2. องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุกมี
ทรัพยากรธรรมชาติท่ีอุดสมบูรณ์ 

3. มีผลผลิตทางการเกษตรท่ีทํารายได้ให้แก่
ตําบล  ได้แก่  สับปะรด  อ้อย 

1. ขาดการบริหารจัดการการท่องเท่ียวท่ีเป็น
ระบบ 

2. เกษตรกรยังขาดความรู้เก่ียวกับการบริหาร
จัดการท่ีดีเก่ียวกับระบบการผลิตและระบบ
การตลาด 

3. องค์กรชุมชนยังขาดความเข้าใจในบทบาท
ของตนเองในเรื่องการมีส่วนร่วม 

 
โอกาส อุปสรรค 

1. นโยบายส่งเสริม พัฒนา และปรับปรุงแหล่ง
ท่องเท่ียวทําให้มีโอกาสท่ีจะได้รับความสนใจ
จากนักท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 

2. ความสนใจในการท่องเท่ียวรูปแบบใหม่ทําให้
มี โ อ ก าส ใ น กา ร พั ฒน า ก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
หลากหลายรูปแบบ เช่น การท่องเท่ียวเชิง
อนุรักษ์  การท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 

 
 

1. ปัญหาท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติโดยเฉพาะ
ปัญหาน้ําท่วม  ปัญหาภัยแล้งซ่ึงทําให้เกิด
ความเสียหายท้ังทางด้านเศรษฐกิจและการ
ท่องเท่ียวแก่ราษฎรเป็นจํานวนมาก  

2. ปัญหาการขาดงบประมาณในการดําเนินการ
ในโครงการต่าง ๆ 
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  3.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 

           ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามแผนพัฒนาสามปี 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพ้ืนฐาน 163 179,789,450.00 30 4,660,400.00 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสง่เสริมการศึกษา และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต 

76 10,720,720.00 44 11,120,283.20 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 

7 655,000.00 4 208,380.00 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสรมิ
การลงทุน พาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 

4 2,095,000.00 0 0 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

5 55,000.00 0 0 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณ ีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

8 300,000.00 6 210,600.00 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดี
ในองค์กร และการมสี่วนร่วมของประชาชน 

30 5,440,800.00 18 1,177,550.00 

รวม 293 199,055,970.00 102 17,377,213.20 
 

  3.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 
      1.  การดําเนนิการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1. มีการก่อสร้างและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ให้อยู่สภาพท่ีใช้งานได้สะดวก ปลอดภัย สําหรับ
ประชาชนผู้สัญจรไปมา 
  2. มีการดําเนินการสนับสนุนการขยายเขตบริการไฟฟ้าแรงตํ่าภายในหมู่บ้าน และซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะในหมู่บ้านเพ่ือให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอในเวลากลางคืน 
  3. มีการดําเนินการขยายเขตประปาหมู่บ้านท่ีขาดแคลนน้ําอุปโภคและบริโภคอย่างท่ัวถึง 
 2.  การดําเนินการพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา  และพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  1. มีการจัดบริการการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก รวมท้ังการสนับสนุนอุปกรณ์การเรียนการสอน
ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะในการเรียนการสอน อีกท้ังยังสนับสนุนอาหารเสริม(นม) และ
อาหารกลางวันให้กับเด็กเล็กเด็กอนุบาล 3 ขวบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 4 แห่ง และเด็กนักเรียนของ
โรงเรียนในตําบลเขากระปุก จํานวน 6 แห่ง เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีพัฒนาท่ีดีสมวัย 

2. มีการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชน เพ่ือให้ทุกฝ่ายตระหนัก
ถึงความสําคัญของเด็กและเยาวชน ซ่ึงจะเป็นพลังท่ีสําคัญของท้องถ่ินและของประเทศ โดยสนับสนุนท้ัง
ทางด้านกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างทักษะ เช่น การสนับสนุนศูนย์เครือข่ายโรงเรียนตําบลเขากระปุกในการจัดการ
แข่งขันกีฬา 

3. มีการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ การสนับสนุนอุปกรณ์กีฬาให้กับหมู่บ้าน 
การจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต่อต้านยาเสพติด เพ่ือให้เยาวชนและประชาชนได้ให้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด และสร้างความสามัคคีสมานฉันท์ในตําบล 
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4. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนในตําบลตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 
รวมถึงสนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานระดับอําเภอในการดําเนินการด้านการป้องกันและปราบปราม               
ยาเสพติด เช่น การสนับสนุนการดําเนินงานของ ศตส.อําเภอท่ายางตามโครงการต่าง ๆ  

5. มีการสงเคราะห์เบ้ียยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในตําบลเขากระปุก เพ่ือส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

6. มีการป้องกันและควบคุมโรคติดต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคไข้เลือดออก มีการดําเนินการฉีดพ่นหมอก
ควันและใส่ทรายเคมีลงในภาชนะบรรจุน้ํา ท้ัง 14 หมู่บ้าน เพ่ือลดอัตราการป่วยเป็นโรคไข้เลือดออก มีการ
จัดซ้ือวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขเพ่ือฉีดให้กับสุนัขในตําบลเขากระปุก  
 3.  การดําเนนิการพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน  สังคม  และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
  1. มีการต้ังศูนย์อํานวยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาล
สงกรานต์ เพ่ือคอยอํานวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาล 
  2. มีการแจกจ่ายน้ําอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในตําบลเพ่ือบรรเทาปัญหาภัยแล้ง เพ่ือให้
ประชาชนมีน้ําสําหรับอุปโภคและบริโภคในช่วงภัยแล้ง 
  3. มีการช่วยเหลือผู้ท่ีประสบสาธารณภัย ได้แก่ อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ไฟป่า โดยการซ่อมแซม
บ้านพักอาศัยให้กับประชาชนในตําบล  
 4. การดําเนินการพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 - มีการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก บริเวณท่ีสาธารณะ สองข้างถนน สระน้ํา ลําห้วย ฝาย และอ่างเก็บน้ํา 
และมีการปล่อยปลาลงสู่แหล่งน้ําธรรมชาติ เพ่ือเป็นการปลูกจิตสํานึกให้กับประชาชนและเยาวชนในการ
ช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในตําบล 
 5. การดําเนินการพัฒนาด้านศิลปะ  วัฒนธรรม  จารีตประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถ่ิน  
  - มีการส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานประเพณี  พิธีกรรมทางศาสนา เพ่ือให้
เยาวชนและประชาชนในท้องถ่ินเห็นคุณค่าของวัฒนธรรมประเพณีไทย และมีการปฏิบัติตามหลักศาสนา 
 6.  การดําเนินการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร  และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  1. มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้บริหาร และสมาชิกสภา อบต.                
มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการปฏิบัติงานในหน้าท่ี โดยมีการส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมในหลักสูตร               
ต่าง ๆ  
  2. มีการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านท้ัง 14 หมู่บ้าน เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดทําแผนพัฒนาท้องถ่ิน เปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในการปฏิบัติงานของ อบต. 
ร้องเรียนร้องทุกข์ต่าง ๆ เป็นการรับข้อมูลข่าวสารท่ีสําคัญ 
  3. มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมราชินีนาถ เพ่ือให้
ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  การดําเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงท่ีจะมีผลต่อทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559)  สะท้อนให้เห็นว่าประเทศไทยยังต้องเผชิญกระแส
การเปลี่ยนแปลงท้ังภายในและภายนอกประเทศท่ีผันผวน ซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบได้ยาก แม้ว่าใน
ภาพรวมสังคมไทยมีภูมิคุ้มกันเพ่ิมข้ึน และมีภูมิคุ้มกันท่ีแข็งแกร่งแตกต่างกันไปท้ังในระดับปัจเจก ครอบครัว 
ชุมชน และสังคม แต่ก็ยังไม่เพียงพอท่ีจะรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ส่งผลให้ประเทศต้องเผชิญกับความเสี่ยงในหลายมิติ โดยเฉพาะความเสี่ยงจากการบริหารภาครัฐท่ีอ่อนแอ 
โครงสร้างเศรษฐกิจท่ีไม่สามารถรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืน ท้ังความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยของค่านิยมท่ีดี
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งามในสังคมไทย ความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงด้านความม่ันคง
ของประเทศ จึงจําเป็นต้องนําภูมิคุ้มกันท่ีมีอยู่ พร้อมท้ังสร้างภูมิคุ้มกันในประเทศให้เข้มแข็งข้ึนภายใต้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยเสริมสร้างทุนท่ีมีอยู่ของประเทศให้เข้มแข็ง ท้ังทุนทางสังคม ทุนทาง
เศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมท้ังใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
ธรรม เพ่ือเตรียมพร้อมให้ประเทศสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่าง
ยั่งยืน 
 การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 จึงมีแนวคิดท่ีมีความต่อเนื่องจากแนวคิดของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8 - 10 โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา” รวมท้ัง “สร้างสมดุลการพัฒนา” ในทุกมิติ และขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน
ในทุกระดับ เพ่ือให้การพัฒนาและบริหารประเทศเป็นไปบนทางสายกลาง เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่าง
บูรณาการ ท้ังคน สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมและการเมือง โดยมีการวิเคราะห์อย่าง “มีเหตุผล” และใช้หลัก 
“ความพอประมาณ” ให้เกิดความสมดุลระหว่างมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหว่าง
ความสามารถในการพ่ึงตนเองกับการแข่งขันในเวทีโลก ความสมดุลระหว่างสังคมชนบทกับเมืองเตรียม      
“ระบบภูมิคุ้มกัน” ด้วยการบริหารจัดการความเสี่ยงให้เพียงพอพร้อมรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ภายนอกและภายในประเทศ ท้ังนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนต้องใช้ “ความรอบรู้” ในการ
พัฒนาด้านต่างๆ ด้วยความรอบคอบ เป็นไปตามลําดับข้ันตอน และสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย รวมท้ัง
เสริมสร้างศีลธรรมและสานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีและดําเนินชีวิตด้วย “ความเพียร” 
จะเป็นภูมิคุ้มกันท่ีดีให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนท้ังในระดับปัจเจก ครอบครัวชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ 
  การดําเนินงานการพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของท้องถ่ิน 
   นําหลักและแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอําเภอ และนโยบายท่ีสําคัญของรัฐบาล โดยยึดพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง มาเป็นกรอบและแนวทางในการกําหนดนโยบายของท้องถ่ิน โดยมีความสัมพันธ์สอดคล้องกับอํานาจ
หน้าท่ี ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตําบล และปัญหา ความต้องการ โครงการพัฒนาท่ีประชาชนมีส่วนร่วม
แสดงความคิดเห็นผ่านเวทีประชาคมหมู่บ้าน ซ่ึงนํามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์เพ่ือกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ท้ังนี้ ได้ผ่านกระบวนการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2557-2561) 
แล้ว ซ่ึงเป็นเครื่องมือกําหนดแนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาสามปี และแผนการดําเนินงาน เพ่ือมุ่งพัฒนาให้
ครอบคลุมในทุก ๆ ด้าน ตามแนวทางการพัฒนา ตลอดจนมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเพ่ือนําไปสู่
การแก้ไข ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทํา
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2548 ทุกข้ันตอน ดังนั้น การพัฒนาตามนโยบายริเริ่มของ
ท้องถ่ิน จึงมีแผนแม่บท และแผนการดําเนินงานรองรับการนําไปปฏิบัติอย่างชัดเจน 
  การดําเนินงานการพัฒนาตามนโยบายขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก 
 มีการดําเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงการพ้ืนฐาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถ่ิน ยุทธศาสตร์การพัฒนากระบวนการบริหารจัดการท่ีดีในองค์กร และการมีส่วน
ร่วมของประชาชน พบว่า องค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการ
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 102 โครงการ จํานวนเงิน 
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17,377,213 บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 102 โครงการ จํานวนเงิน 17,377,213 บาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

 

แผนการดําเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 
ยุทธศาสตร์ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.1.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงการ
พ้ืนฐาน 

163.0 179.79 33.0 5.70 30.0 4.66 30.0 4.66 30.0 4.66 

2.2.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมการศึกษา 
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 

76.0 10.72 48.0 12.19 44.0 11.12 44.0 11.12 44.0 11.12 

3.3.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน สังคม 
และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

7.0 0.66 5.0 0.59 4.0 0.21 4.0 0.21 4.0 0.21 

4.4.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริม
การลงทุน  
พาณิชยกรรมและ
การท่องเท่ียว 

4.0 2.10 1.0 0.02 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

5.5.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

5.0 0.06 3.0 0.04 0.0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

6.6.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตี
ประเพณ ีและภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน 

8.0 0.30 6.0 0.24 6.0 0.21 6.0 0.21 6.0 0.21 

7.7.ยุทธศาสตร์การ
พัฒนากระบวนการ
บริหารจัดการท่ีดีใน
องค์กร และการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชน 

30.0 5.44 21.0 4.52 18.0 1.18 18.0 1.18 18.0 1.18 
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แผนภูมิ  แสดงจํานวนโครงการในแผนการดําเนินงาน/อนุมัติงบประมาณ/ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย/
ดําเนินการ 100% แล้วขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก จําแนกตามยุทธศาสตร์ 
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แผนการดําเนินการ

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

ดําเนินการ 100%

 
แผนภูมิ  แสดงจํานวนงบประมาณในแผนการดําเนินงาน/อนุมัติงบประมาณ/ลงนามสัญญา/เบิกจ่าย/
ดําเนินการ 100% แล้วขององค์การบริหารส่วนตําบลเขากระปุก จําแนกตามยุทธศาสตร์ 
 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ที่ 
1

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ที่ 
2

ยุท
ธส

าส
ตร

์ที่ 
3

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ที่ 
4

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ที่ 
5

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ที่ 
6

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ที่ 
7

แผนการดําเนินการ

อนุมัติงบประมาณ

ลงนามสัญญา

เบิกจ่าย

ดําเนินการ 100%

 

 


