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ส่วนที่  2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมา 

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 
 การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบัน และโอกาสพัฒนาในอนาคตขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่ตื่น 
     2.1.1 จุดแข็ง(Strength) 
 1.ด้านระบบการบริหารงาน 
  - การจัดโครงสร้างภายในมีความเหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจ 
  - การมอบอ านาจ หรือมอบหมายงานหน้าที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 
  - ยึดหลักการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นผ่านการร่วมก าหนดนโยบาย
แผนพัฒนาต่างๆ และการควบคุมตรวจสอบการใช้อ านาจของฝุายบริหารผ่านระบบสภาฯ 
  - องค์กรมีสายการบังคับบัญชาที่สั้น กระชับ มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจให้กับผู้ปฏิบัติงานเพ่ือ
ลดขั้นตอนการท างาน และอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาใช้บริหาร 
  - องค์กรมีการบริหารงานแบบยืดหยุ่น เพ่ือรองรับกับทุกสภาพปัญหา 
 2. ด้านระบบข้อมูลข่าวสาร 
 - มีระบบสื่อสารและระบบสารสนเทศเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่เหมาะสมส าหรับการใช้ การเชื่อมโยงข้อมูลกับ
ครือขายกับกลุ่ม องค์กร สถานศึกษาและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องได้ สามารถน าระบบข้อมูลมาพัฒนาโครงการ 
แผนงาน แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นท่ีได้ 
 3. ด้านอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
  - บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในระดับดี  

- บุคลากรได้รับการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นจัดอย่างต่อเนื่อง  

- องค์กรมีแผนอัตราก าลังบุคลากรที่เหมาะสมกับโครงสร้างและอ านาจหน้าที่ 
  - องค์กรมีทีมงานที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน 
 4. ด้านการเงิน งบประมาณ 
  - การพัฒนาการจัดเก็บรายได้โดยปรับปรุงระบบวิธีการการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียมต่างๆ และการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปูาหมาย 

5. ด้านพื้นที่ 
  - เป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างจังหวัดตาก และจังหวัดเชียงใหม่ สามารถพัฒนาเป็นโครงข่ายคมนาคม
ขนส่งให้สามารถเชื่อมถึงกันระหว่างจังหวัดได้ 

6. ด้านสภาพแวดล้อม และชุมชน 
  - เป็นแหล่งต้นน้ าที่มีความส าคัญของแม่น้ าหลายสาย 
  - เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ โดยเฉพาะปุาไม้ และสัตว์ปุา 
  - มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติที่เหมาะแก่การท าเกษตรกรรมอย่างเพียงพอ 
  - ชุมชนให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการบริหารจัดการท้องถิ่นเป็นอย่างดี 
  - ชุมชนมีความเข้มแข็งในบางพ้ืนที่ เหมาะกับการพัฒนาต่อยอดให้เป็นต้นแบบในการพัฒนา 
  - มีวัฒนธรรมประเพณี และประวัติศาสตร์มายาวนาน  
  - มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่งดงามหลายแห่ง 
  - มีหน่วยงานราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่หลายหน่วยงาน เช่น หน่วยจัดการต้นน้ า หน่วยอนุรักษ์
พันธุ์สัตว์ปุา หน่วยจัดการไฟปุา หน่วยงานการศึกษา และการสาธารณสุข   
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     2.1.2 จุดอ่อน (Weakness) 
 1. ระบบการบริหาร 
  - กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาท า
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสับสนขาดความชัดเจน 
 2. ระบบข้อมูล 
  - ระบบข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน หรือไม่ครบถ้วนคลอบคลุมทุกด้าน 

3. ด้านอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
  - ขาดแคลนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในบางสายงาน 
  - มีการโยกย้ายของบุคลากรบ่อยครั้งท าให้การท างานขาดความต่อเนื่อง 
  - งบประมาณของหน่วยงานมีจ านวนจ ากัด เมื่อเทียบกับเขตพื้นท่ีรับผิดชอบ จ านวนประชากรและพันธกิจที่
จ าเป็นต้องด าเนินการ 
  - บุคลากรในบางด้านยังขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากไม่มีความรู้ความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน 
 4. ด้านสถานที่ปฏิบัติงาน 
  - อาคารสถานที่ปฏิบัติงานค่อนข้างจะคับแคบไม่สะดวกในการปฏิบัติงานและการมาติดต่อราชการ
ของประชาชน 
  - อาคารปฏิบัติงานไม่มีสิ่งอ านวยความสะดวกให้แก่พนักงานส่งผลต่อขวัญ และก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 
 5. ด้านพื้นที่ 
  - พ้ืนที่เป็นชนบทที่อยู่ห่างไกลการคมนาคมไม่สะดวก ซึ่งส่วนใหญ่อยู่บนพื้นที่สูงยากแก่การพัฒนา 
และเข้าถึง 
 6. ด้านสภาพแวดล้อม และชุมชน 
  - เป็นพื้นที่ท่ีมีการลักลอบท าไร่ฝิ่น และมีการแพร่ระบาดของยาเสพติดเป็นจ านวนมาก 
  - การบริหารการศึกษา และการสาธารณสุขยังไม่ครอบคลุมในหลายพื้นท่ี 
  - ประชาชนยังคงมีระดับการศึกษาต่ า 
     2.1.3 โอกาส (Opportunity) 
  - ภาครัฐให้ความสนใจในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ซึ่งตรงกับสภาพพ้ืนที่ที่
เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ เหมาะที่จะได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ไว้ และพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
  - ปัจจุบันการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ได้รับความสนใจอย่างมากจากนักท่องเที่ยว 
  - ภาครัฐให้ความสนใจในเรื่องปัญหายาเสพติด 
  - องค์กรภาคเอกชนมีการพัฒนาแนวคิดในเรื่อง CSR อย่างต่อเนื่องซึ่งจะส่งผลดีต่อกาพัฒนาชุมชน
หากดึงองค์กรเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา  
     2.1.4 ปัญหาและอุปสรรคหรือข้อจ ากัด (Thtreat) 
  - การขาดความชัดเจนในการสั่งการของหน่วยงานที่ก ากับดูแล 
  - การคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะคนโดยสารมีไม่เพียงพอ และไม่ครอบคลุม 
  - การด าเนินงานตามนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลมีจ านวนเพิ่มมากขึ้น ความรับผิดชอบเพ่ิมมากขึ้น 
ประกอบกับปัญหาในพ้ืนที่และความต้องการของประชาชนมีมาก แต่ไม่สามารถปฏิบัติได้ครบถ้วนเนื่องจากจ ากัดด้วย
อ านาจหน้าที่และจ านวนของงบประมาณที่จ ากัด 
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     2.1.5 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในระยะท่ีผ่านมา 
 สรุปการรายงานผลการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่นประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น ได้จัดท ารายงานผล 
และเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓)นั้น คณะกรรมการฯได้ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา พร้อมทั้งได้จัดท าเป็น “รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่ตื่น” เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดผลการติดตามและประเมินผล ดังนี้  

จ านวนโครงการที่มีการก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60) จ านวน  ๒02 โครงการ 
จ านวนงบประมาณทั้งสิ้น 56,466,000 บาท  มีโครงการที่น ามาตราเป็นข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 แล้ว
ทั้งสิ้น ๑24 โครงการ งบประมาณท้ังสิ้น 43,029,000 บาท มีโครงการที่โอนเพ่ิม จ านวน ๒ โครงการ งบประมาณ 
597,000 บาท มีโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม ๑3 โครงการ งบประมาณ 3,080,550 บาท จ านวนที่มีการยกเลิก 
15 โครงการ งบประมาณ 424,350 บาท รวมโครงการที่ได้มีการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทั้งสิ้น 
124 โครงการ งบประมาณ 46,282,200 บาท 

การรายงานผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไป และอุดหนุน เฉพาะกิจ ประกอบด้วย 
10 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ, โครงการเบี้ยยังชีพคนชรา, โครงการก่อสร้าง อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านหลวง หมู่ 1, โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายใน ต.แม่ตื่น, โครงการส่งเสริมการบ าบัดยาเสพติด, 
โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ผู้ผ่านการบ าบัดยาเสพติด, ค่าจัดการเรียนการสอน, ค่าวัสดุการศึกษา และค่าซ่อมแซม
สถานีสูบน้ าแม่ตื่นน้อย 2 โดยได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 10,989,300 บาท และมีการเบิกจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 
10,896,220 บาท 

สรุปผลการด าเนินงานทั้งหมด มีโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60 ) จ านวน  
๒02 โครงการ มีโครงการที่ได้น ามาตราเป็นข้อบัญญัติแล้ว จ านวน 124 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.39 มีโครงการ
ที่ได้ลงนามสัญญาและเบิกจ่ายแล้ว จ านวน ๑24 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 61.39 โดยที่มีโครงการที่มีการยกเลิก 
จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 12.09 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติ และมีโครงการที่อยู่ระหว่ างการ
ด าเนินงาน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๕8 จ านวน ๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.23 ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติทั้งหมด 

การเสนอปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่นในการปฏิบัติงานใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 พบว่าปัญหาอุปสรรคส่วนใหญ่มาจากงบประมาณที่มีอยู่ค่อนข้างจ ากัด จ านวนบุคลากรไม่
เพียงพอและขาดความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งส่งผลกระทบถึงการด าเนินภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น 
ภารกิจต่างๆที่ได้รับการถ่ายโอนจากหน่วยงานอ่ืนๆ ท าให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน ระบบติดต่อสื่อสารก็เป็น
อุปสรรคที่ส าคัญยิ่ง เนื่องจากต าบลแม่ตื่นสัญญาณโทรศัพท์ยังไม่ทั่วถึง ท าให้การติดต่อประสานงานค่อนข้างจะ
ล าบาก และประการส าคัญ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่นมีจ านวนโครงการที่ต้องด าเนินการเป็นจ านวนมาก แต่
ด้วยข้อจ ากัดทางด้านบุคลากรและเวลา บางโครงการจึงไม่สามารถที่จะด าเนินการได้ ในขณะเดียวกันประชาชนใน
ท้องถิ่นยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนเอง และอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล   
รวมถึงการเข้ามามีส่วนร่วมในการการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลและชุมชนของประชาชนยังมี น้อย 
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการด าเนินการโครงการกิจกรรมต่างๆ ของต าบลแม่ตื่นจะมีข้อจ ากัดหลายๆ ด้าน ซึ่งส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามแผนงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น 

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่นก็จะได้น าปัญหา อุปสรรคที่ได้จากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕8 มาปรับปรุง เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพ่ือให้การพัฒนาท้องถิ่นเขตต าบลแม่ตื่นเป็นไปอย่างยั่งยืน ส่งผลให้
ประชาชนในพื้นท่ีมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งข้ึนต่อไป 



๑๓ 
 

 
๒.๒ การประเมินประสิทธิผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
๑. จ านวนโครงการในแผนสามปี เฉพาะปี  2558  ที่น ามาตราเป็นข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2558  
 

ยุทธศาสตร ์
โครงการในแผนเฉพาะปี 2558 โครงการที่น ามาตราเป็นข้อบัญญัติ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 26 17,714,000 18 3,487,000 

2.  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสูค่วามยั่งยืน 28 1,325,000 15 921,000 

3. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 16 3,005,000 8 596,000 

4. การอนุรักษ ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

18 820,000 11 742,750 
5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 67 19,382,000 31 15,618,470 
6. การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 15 2,625,000 9 1,700,000 
7. การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองท่ีด ี 32 11,595,000 32 19,963,780 

รวม ๒02 56,466,000 124 43,029,000 
 



๑๔ 
 

การจัดท างบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558 

ผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ.๒๕๕8 งบประมาณ 43,029,000 บาท โดยมีโครงการในแผนพัฒนา 3 ปี 
(พ.ศ.2558 - 2560) ที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณจ านวน 124 โครงการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการตามข้อบัญญัติ โครงการที่โอนเพิ่ม 

โครงการที่จ่ายขาดเงิน
สะสม 

จ านวนโครงการที่มีการ
ยกเลิก 

จ านวนโครงการทั้งหมด 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 18 3,487,000 1 577,000 12 2,880,550 - - 31 6,944,550 
2.  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 15 921,000 - - - - 2 65,000 13 856,000 

3. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 8 596,000 - - - - 1 20,000 7 576,000 

4. การอนุรักษ ์ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิปญัญา
ท้องถิ่น 

11 742,750 - - - - 2 60,000 9 682,750 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 31 16,618,470 - - 1 200,000 5 136,350 27 15,682,120 
6. การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 9 1,700,000 - - - - 1 50,000 8 1,650,000 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองท่ีด ี 32 19,963,780 1 20,000 - - 4 93,000 29 19,890,780 

รวม 124 43,029,000 2 597,000 13 3,080,550 15 424,350 124 46,282,200 

 
 



๑๕ 
 

ผลการด าเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจ าปี 2558 
 

 
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 
ด าเนินการ
เสร็จแล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

ยังไม่ได้
ด าเนินการ 

งบประมาณที่
ได้รับ 

งบประมาณที่
เบิกจ่ายแล้ว 

1 เบี้ยยังชีพ คนพิการ √   928,000 905,600 
2 เบี้ยยังชีพคนชรา √   6,245,500 6,175,900 
3 โครงการก่อสร้าง

อาคารศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านหลวง หมู่ 1 

√   1,523,000 1,523,000 

4 ค่าจัดการเรียนการ
สอน 

√   168,300 168,300 

5 วัสดุการศึกษา √   27,000 27,000 
6 ค่าซ่อมแซมสถานีสูบ

น้ าแม่ตื่นน้อย 2 
√   154,500 154,500 

7 โครงการส่งเสริมการ
บ าบัดยาเสพติด 

√   350,000 348,920 

8 โครงการส่งเสริมอาชีพ
ส าหรับผู้ผ่านการบ าบัด
ยาเสพติด 

√   125,000 125,000 

9 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน ต.แม่ตื่น  
(ม.๒ – ม.12) 

√   1,380,000 1,380,000 

10 โครงการก่อสร้างถนน 
คสล. ภายใน ต.แม่ตื่น  
(ม.๒ – ม.๖) 

√   88,000 88,000 

รวม 10,989,300 10,896,220 



๑๖ 
 

การใช้จ่ายงบประมาณและสรุปผลการด าเนินโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการในปีงบประมาณ 2558 รายละเอียดมีดังนี้ 

 

ยุทธศาสตร์ 
โครงการทั้งหมดตาม

แผน 
อนุมัติงบประมาณ ลงนามตามสัญญา เบิกจ่าย 

โครงการที่อยู่ระหว่าง
ด าเนินงาน 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 26 17,714,000 31 6,944,550 31 6,944,550 28 5,770,886.50 3 1,056,000 

2.  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 28 1,325,000 13 856,000 13 856,000 13 763,217 - - 

3. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 16 3,005,000 7 576,000 7 576,000 7 545,000 - - 

4. การอนุรักษ ์ฟื้นฟูและสืบสาน 
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณ ีและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

18 820,000 9 682,750 9 682,750 9 407,959 - - 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 67 19,382,000 27 15,682,120 27 15,682,120 27 15,022,456 - - 

6. การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 15 2,625,000 8 1,650,000 8 1,650,000 7 155,070 1 1,500,000 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองท่ีด ี 32 11,595,000 29 19,890,780 29 19,890,780 29 15,756,411.12 - - 

รวม 202 56,466,000 124 46,282,200 124 46,282,200 120 38,420,999.62 4 2,556,000 

 
  
 



๑๗ 
 

สรุปผลการด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ 

โครงการ
ทั้งหมดตาม

แผน 

ร้อยละของโครงการที่
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ 

ร้อยละของโครงการที่มี
การลงนามสัญญาต่อ

โครงการที่ได้รับอนุมัติฯ 

ร้อยละของโครงการที่
เบิกจ่ายต่อโครงการที่

ลงนามสัญญา 

ร้อยละของโครงการที่อยู่
ระหว่างด าเนินงานต่อ
โครงการที่ได้รับอนุมัติฯ 

จ านวน จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
๑. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 26 31 119.23 31 100 28 90.32 3 9.68 

2.  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงไปสู่ความยั่งยืน 28 13 46.43 13 100 13 100 - - 

3. การบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และ
ระบบนิเวศอยา่งยั่งยืน 16 7 43.75 7 100 7 100 - - 

4. การอนุรักษ ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีต
ประเพณ ีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 18 9 50.00 9 100 9 100 - - 

5. การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 67 27 40.30 27 100 27 100 - - 

6. การจัดระเบียบชุมชนสังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 15 8 53.33 8 100 7 87.50 1 12.50 

7. การพัฒนาการบริหารจัดการบา้นเมืองท่ีด ี 32 29 90.63 29 100 29 100 - - 

รวม 202 124 61.39 124 100 120 96.77 4 3.23 
 


