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หนา้ 2 

 

    ค าน า 
   

                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัท าแผนพฒันาขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (ฉบบัท่ี 2 ) 
พ.ศ. 2559 ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจในการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินของตนเอง แผนพฒันานั้น
หมายถึงแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปีของ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยคณะกรรมการพฒันาทอ้งถ่ินจดัประชุมประชาคม
ทอ้งถ่ิน ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อแจง้แนวทางพฒันาทอ้งถ่ิน รับทราบถึงปัญหา ความตอ้งการ ประเด็น
การพฒันาและประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสมกบัสภาพพื้นท่ี เพื่อ
น ามาก าหนดแนวทางการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี โดยให้น าขอ้มูลพื้นฐานในการพฒันาจากหน่วยงานอ่ืนจากหน่วยงาน
อ่ืน ๆ และขอ้มูลในแผนพฒันาหมู่บา้นหรือแผนพฒันาชุมชนมาพิจารณาประกอบการจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี 

เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามระเบียบดงักล่าว จึงตอ้งจดัท าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ.2561-2564) ข้ึน 
เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  รายจ่ายเพิ่มเติม รายจ่ายเงินสะสม และพร้อมท่ีจะน าไปสู่การ
ปฏิบติั และสามารถใชใ้นการประสานแผนพฒันาทอ้งถ่ินไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 องค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพฒันาทอ้งถ่ินส่ีปี (พ.ศ. 2561-2564) ของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ ฉบบัน้ี จะเป็นเคร่ืองมือและแนวทางการพฒันาองค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตอบสนองปัญหาความตอ้งการของประชาชนอยา่งแทจ้ริง ต่อไป 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หนา้ 3 

 

สารบัญ 
 
 
 

เรื่อง                                    หน้าท่ี                                
ส่วนท่ี   1  สภาพท่ัวไปและข้อมูลพื้นฐาน                    1  - 15   
ส่วนท่ี   2  สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2557-2559)      16  - 26  
ส่วนท่ี   3  ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การพัฒนาของท้องถิ่น         27  - 84  
ส่วนท่ี   4  การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ                  85  -166            
ส่วนท่ี   5  การติดตามและประเมินผล          167  -192 
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ส่วนที่  2 
สรุปผลการพฒันาท้องถิ่นตามแผนพฒันาท้องถิ่น  

พ.ศ. 2557-2559 
ผลการพฒันาในแผนพฒันาทีผ่่านมา 

 1.  องคก์ารบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์  จะด าเนินการเองโดยน าโครงการ / กิจกรรมจากแผนพฒันา 4  ปี   ไปสู่การ
จดัท าแผนพฒันาสามปี  เพื่อใชเ้ป็นแนวทางการจดัท าขอ้บญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี / เพิ่มเติม                              ( 
ฉบบัท่ี…..) ตามโครงการ/กิจกรรม ท่ีไดจ้ดัท าแผนพฒันาองคก์ารบริหารส่วนต าบล  ล าดบัความส าคญัเร่งด่วนของปัญหาท่ี
ควรแกไ้ขของปัญหาทั้ง  7   ดา้น  ความเดือดร้อนประชาชน  เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขอยา่งแทจ้ริง 
 2.  ขอรับการสนบัสนุนการด าเนินการจากหน่วยงานอ่ืน  โดย 

ขอรับการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน และอบต.  เป็นผูด้  าเนินการเอง 
เสนอโครงการ/กิจกรรมให้หน่วยงานอ่ืนเป็นผูด้  าเนินการโดยผา่นอ าเภอ 

การตรวจสอบ / ติดตามและประเมินผล 
1. ตรวจสอบโดยสภา  อบต.  โดย 

- ตรวจสอบขอ้บญัญติังบประมาณประจ าปีใหส้อดคลอ้งกบัแผนพฒันา 
- ติดตามการด าเนินงานโครงการใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง 
- ผูบ้ริหาร  อบต. จะตอ้งรายงานผลการด าเนินงานต่อสภา  อบต.  อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง 

2. ตรวจสอบโดยอ าเภอ 
- ก ากบัให ้ อบต.  ใชแ้ผนพฒันาเป็นแนวทางการจดัท าขอ้บญัญติังบประมาณ 
- ตรวจสอบการด าเนินงานของ  อบต.  ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ขอ้บญัญติัต่าง ๆ  

3. ตรวจสอบ/ติดตามโดยภาคประชาคม 
- เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการในกระบวนการจดัซ้ือ  -  จดัจา้ง 
- ติดตามการด าเนินงานของ  อบต.  ใหเ้ป็นไปดว้ยความถูกตอ้ง 
- เม่ือส้ินปีงบประมาณใหค้ณะผูบ้ริหารประชุมช้ีแจงผลการด าเนินงานในรอบปีต่อประชาคมต าบล  

เพื่อใหป้ระชาชนไดแ้สดงความคิดเห็นและเสนอแนะต่อผลการด าเนินงาน 
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การวเิคราะห์สภาวะแวดล้อม 
(  SWOT  ANALYSTS  ) 

  SWOT Analysis 

 ปัจจัยภายใน 
จุดแขง็ ( Strengths   )  หมายถึง   ขีดความสามารถหรือทรัพยากรท่ีอยูใ่น อปท. ซ่ึงสามารถน ามาใช้
จดัการเพื่อใหบ้รรลุวสิัยทศัน์  ภารกิจหลกั 

                    และจุดมุ่งหมายเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยนื 
จุดอ่อน ( Weakness  )  หมายถึง  ความผดิพลาดหรือขอ้ดอ้ยภายในทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีผลท าใหไ้ม่อาจ
บรรลุแนวทางการพฒันาท่ีก าหนดไว ้

 ปัจจัยภายนอก 
โอกาส  ( Opportunities)  หมายถึง  สถานการณ์ในส่ิงแวดลอ้มภายนอกท่ีมีลกัษณะเก้ือกูล หรือ
สนบัสนุนต่อแนวทางการพฒันาของอปท. 
ภยัคุกคาม ( Theas  )   หมายถึง   สถานการณ์ใน  ส่ิงแวดลอ้มภายนอกทอ้งถ่ิน  ท่ีมีลกัษณะส่งผลให้
เกิดความเสียหายหรือส่งผลต่อการท างานของอปท. 

การวเิคราะห์ศกัยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพฒันาในปัจจุบนัและโอกาสในการพฒันาในอนาคต  ของ 
อบต. คีรีราษฎร์  ดว้ยเทคนิค ( swot  analysts  )   
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1. จุดแข็ง  ( Strength:s  ) 
1) ท่ีตั้งต าบลคีรีราษฎร์  ตั้งอยูบ่นท่ีดอยสูง  ภูเขาสูง  ป่าดงดิบ  ประกอบไปดว้ยชาวไทยภูเขา  หลายเผา่  

เช่น  มูเซอ  ลีซอ  มง้  เยา้  จีนฮ่อ  
2) มีขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นเอกลกัษณ์และวฒันธรรมดงัเดิมเป็นของตนเองเหมาะส าหรับการ

ฟ้ืนฟูและอนุรักษไ์ว ้
3) มีแหล่งท่องเท่ียว   อุทยานแห่งชาติน ้าตกป่าหวาย   ดอยภูเขาสูงอนัสวยงาม 
4)  สภาพอากาศมีลกัษณะท่ีหนาวเยน็เหมาะส าหรับท าเป็นสภาพท่ีพกัผอ่น และปลูกพืชเมืองหนาว เช่น 
กาแฟ  สตรอเบอร์รี ไมด้อก 
   - อุม้เป้ียมมีภูเขาสูงอากาศหนาว ถา้พฒันาให้เป็นอยา่งดอยมูเซอ มีท่ีพกัรถ ท าโฮมสเตร์ ปลูกสตรอ
เบอร์ร่ี กาแฟ ไมด้อก 
5)  เป็นพื้นท่ีภูเขาสูงเหมาะปลูกพืชระยะสั้น เช่น ผกักาดขาว กระหล ่าปลี 

2. จุดอ่อน  (  Weakneoa:w  ) 
1) พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูง  มีพื้นท่ีราบในการท าการเกษตรค่อนขา้งนอ้ยมีเพียงร้อยละ  10  เท่านั้น

และมีปัญหาการชะลา้งพงัทะลายของดิน  มีการบุกรุกพื้นท่ีป่าและท่ีดินของรัฐเพื่อใชใ้นการ
ประกอบอาชีพ ระบบโครงสร้างเพื่อสนบัสนุนการคา้ – การลงทุนในพื้นท่ีต าบลยงัค่อนขา้งจ ากดั  
เช่น  ถนนสายรอง เช่ือมต่อจากถนนสายหลกัเขา้สู่แหล่งท่องเท่ียวระบบประปา  ไฟฟ้า  ระบบก าจดั
ขยะและน ้าเสีย  เป็นตน้ 

2) ขาดแคลนแรงงานฝีมือท่ีมีทกัษะรวมทั้งแรงงานบางประเภทท่ีเป็นแรงงานพม่า  ผดิกฎหมายซ่ึงเป็น
แรงงานหลกัในพื้นท่ีโดยเฉพาะ 

3) แหล่งท่องเท่ียวส่วนใหญ่อยูใ่นเขตอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า  จึงยากต่อการพฒันา
และการลงทุน 

4) มีพื้นท่ีชนบทท่ีห่างไกลและชุมชนบนพื้นท่ีสูง   ท าใหก้ารใหบ้ริการของรัฐไม่ทัว่ถึง  จึงเกิดปัญหา
ดา้นคุณภาพชีวิตในบางพื้นท่ี 

5) ระบบชลประทานขาดประสิทธิภาพมีขอบข่ายไม่เพียงพอกบัความตอ้งการ 
6) การจดัการทรัพยากรทางการท่องเท่ียวยงัขาดการบรูณาการ 
7) ทรัพยากรมนุษยย์งัมีระดบัการศึกษาเฉล่ียอยูใ่นเกณฑท่ี์ต ่า 
8) พื้นท่ีต าบลคีรีราษฎร์ยงัขาดการจดัการผงัเมืองท่ีทนัสมยัและขาดประสิทธิภาพ 
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3. โอกาส  ( Opporteunity : O )   
1. รัฐบาลไดป้ระกาศสงครามกบัปัญหาความยากจน  ยาเสพติด  และทุจริตประพฤติมิชอบเป็น

นโยบายส าคญัและเร่งด่วน 
2. สามารถพฒันาฐานการผลิตทางดา้นการเกษตรกรรม  อุตสาหกรรม  การท่องเท่ียวให้มีศกัยภาพท่ี

สูงข้ึนเพื่อตอบสนองตลาดและเพิ่มขีดความ 
                               สามารถในการแข่งขนั           

                                                                                                                                                                                    
ข้อจ ากดั  (  Theart: T )   

1. ระเบียบ  กฎหมายไม่เปิดโอกาสใหภ้าคเอกชนเขา้ไปลงทุนเพื่อพฒันาในแหล่งท่องเท่ียวทาง
ธรรมชาติในเขตป่าสงวนแห่งชาติ  ซ่ึงท าใหเ้กิดผลกระทบต่อการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษข์องจงัหวดั 

2. ตน้ทุนในการผลิตสูง  เน่ืองจากราคาน ้ามนัสูง และเส้นทางขนส่งสินคา้ยงัไม่สะดวก 
3. มีปัญหาดา้นความมัน่คงในพื้นท่ีชายแดน มีการลกัลอบเขา้เมืองโดยผดิกฎหมาย  ผูห้นีภยัการสู้รบ

จากพม่าในพื้นท่ีพกัพิงฯ มีจ านวนมากข้ึนและมีการลกัลอบออกนอกพื้นท่ีไปท างาน  ตลอดจนการ
ก่ออาชญากรรมและเป็นพาหนะน าโรคติดต่อท่ีร้ายแรง 

4. ปัญหายาเสพติดมีแนวโนม้ขยายตวัเพิ่มข้ึน  เน่ืองจากมีพื้นท่ีชายแดนติดต่อกบัประเทศพม่า  ซ่ึงเป็น
เส้นทางล าเลียงยาเสพติด  เขา้สู่พื้นท่ีในต าบลและหากต่อการควบคุมสกดักั้น 
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ผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2557 

โครงการทีบ่รรจุอยู่ในข้อบัญญตัิงบประมาณงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2557  จ านวน 68  โครงการ 

งบประมาณ   40,329,960 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

   

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญตัิ 

1.  ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 14 7,460,000.00 

2   ดา้นการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 6 620,000.00 

3.  ดา้นการพฒันาดา้นการศึกษาการสาธารณสุข ศาสนา วฒันธรรมประเพณี 22 26,781,460.00 

4.  ดา้นการพฒันาส่ิงแวดลอ้มและการท่องเท่ียว 3 675,000.00 

5.  ดา้นการพฒันาความเขม็แขง็ของชุมชน 17 3,374,000.00 

6.  ดา้นการบริหารจดัการท่ีดี 6 1,419,500.00 

รวม 68 40,329,960.00 

           อบต.คีรีราษฎร์ มีการใชจ่้ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ 2557   โดย

ไดมี้การก่อหน้ีผกูพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 14 โครงการ  จ านวนเงิน 6,120,492.92  ลา้นบาท  มีการเบิกจ่าย

งบประมาณจ านวน 38  โครงการ จ านวนเงิน  15,029ล720.87  ลา้นบาท  สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

หนา้ 9 

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนีผู้กพนั/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

1. ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 14        กนัเงินเหล่ีอมปี 14 6,120,429.92 

2 ดา้นการดา้นการพฒันาดา้นเศรษฐกิจ 4 335,079.00 4 335,079.00 

3. การพฒันาดา้นการศึกษาการสาธารณสุข 

ศาสนา วฒันธรรมประเพณี 

15 10,957,210.40 15 10,957,210.40 

4.  การพฒันาดา้นพฒันาส่ิงแวดลอ้มและการ

ท่องเท่ียว 

3 313,720.00 3 313,720.00 

5.  การพฒันาดา้นพฒันาความเขม้แขง็ 11 2,201,286.47 11 2,201,286.74 

6. ดา้นการบริหารจดัการท่ีดี 5 1,222,425.00 5 1,222,425.00 

รวม 52 15,029,720.87 52 15,029,720.87 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2557 
  ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาสามปี  ขององค์การบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ ประจ าปี  พ.ศ.2557  มีจ  านวน

โครงการทั้ง 6 ยุทธศาสตร์การพฒันาในแผนพฒันาสามปี  ทั้งหมด 166 โครงการ มีโครงการท่ีด าเนินการจริง
ทั้งหมด 91 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 54.80  ของจ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพฒันาสามปีประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2557  ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ  

ตามแผน  ปี 

2557 

จ านวนโครงการ

ในข้อบัญญัติ           

ปี 2557 

งบประมาณที ่

ก าหนดในแผน 

งบประมาณที ่

ด าเนินการจริง 

จ านวน ร้อย

ละ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย

ละ 

จ านวน ร้อยละ 

1 . ด้ า น โ ค ร ง ส ร้ า ง

พื้นฐาน 

54 100 35 64.80 360,800,000 100 9,327,592.17 2.50 

2.ดา้นเศรษฐกิจ 21 100 6 28.50 5,470,000 100 335,081 6.10 

3.ดา้นการศึกษา  การ

สาธารณสุข  ศาสนา

และวฒันธรรม 

27 100 20 74.00 25,525,000 100 25,806,902.10 101.11 

4.ดา้นส่ิงแวดลอ้มและ

การท่องเท่ียว 

19 100 5 26.30 130,420,000 100 515,380 2.70 

5.ดา้นความเขม้แขง็

ชุมชน 

36 100 18 50.00 18,690,000 100 2,544,623.10 13.60 

6.ดา้นการบริหาร

จดัการท่ีดี 

9 100 7 77.77 13,134,700 100 757,836.75 5.70 

รวม 166 100 91 54.80 554,039,700 100 39,287,415.12 7.00 

 



 

 

หนา้ 21 

 

          

ผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2558 

  โครงการทีบ่รรจุอยู่ในข้อบัญญตัิงบประมาณปี 2558     จ านวน 51 โครงการ    งบประมาณ 39,141,600.00 บาท 

สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

   

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญตัิ 

1.  ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 6 7,834,500.00 

2   ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 3 320,000.00 

3.  ดา้นการพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

11 895,000.00 

4.  ดา้นการพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ 17 25,710,400.00 

5.  ดา้นการพฒันาดา้นการกีฬาศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน 

7 2,670,000.00 

6.  ดา้นการบริหารการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม - - 

7.  ดา้นการบริหารจดัการท่ีดี 7 1,711,700.00 

รวม 51 39,141,600.00 

 
 
 
 
 
    

 
 
 

 
 



 

 

หนา้ 22 

 

  อบต.คีรีราษฎร์ มีการใชจ่้ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ                 โดยไดมี้การก่อ

หน้ีผกูพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 16 โครงการ  จ านวนเงิน 4,176,375  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 15 

โครงการ จ านวนเงิน 3,589,365  ลา้นบาท  สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

     

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนีผู้กพนั/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

1. ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 2 3,502,500.00 1 2,917,500.00 

2 ดา้นการวางแผน การส่งเสริม

การลงทุน พาณิชย กรรม และ

การท่องเท่ียว 

2 49,000.00 2 49,000.00 

3. การพฒันาดา้นการจดั

ระเบียบชุมชน สังคมและรักษา

ความสงบเรียบร้อย 

1 50,000.00 1 50,000.00 

4.  การพฒันาดา้นส่งเสริม

คุณภาพชีวติ 

1 50,000.00 1 50,000.00 

5.  การพฒันาดา้นการกีฬา

ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี 

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

6 343,630.00 6 341,620.00 

7. ดา้นการบริหารจดัการท่ีดี 4 181,245.00 4 181,245.00 

รวม 16 4,176,375.00 15 3,589,365.00 
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สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2558 
       ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาสามปี  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ ประจ าปี  พ.ศ.2558  มีจ  านวน

โครงการทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพฒันาในแผนพฒันาสามปี  ทั้งหมด 175 โครงการ มีโครงการท่ีด าเนินการจริง
ทั้งหมด  82  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  46.86  ของจ านวนโครงการทั้ งหมดในแผนพฒันาสามปีประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ.2558  ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ  

ตามแผน  ปี 2558 

จ านวนโครงการ

ในข้อบัญญตัิ           

ปี 2558 

งบประมาณที่ 

ก าหนดในแผน 

งบประมาณที่ 

ด าเนินการจริง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อย

ละ 

1.ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 58 100 17 29.31 361,000,000 100 7,834,500 2.17 

2.ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการ

ลงทุนพาณิชกรรมการท่องเท่ียว 

19 100 2 10.53 130,920,000 100 320,000 0.25 

3.ดา้นการจดัระเบียบชุมชนสังคม

และรักษาความสงบเรียบร้อย 

19 100 19 100 16,780,000 100 895,000 5.34 

4.ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ 51 100 24 47.06 32,355,000 100 25,710,400 79.47 

5.ดา้นการกีฬาศิลปวฒันธรรม จารีต

ประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

16 100 13 81.25 25,575,000 100 2,670,000 10.44 

6.ดา้นา    6.การอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ 0 - - 0 - - - 

 

- 

 

7.ดา้นการบริหารจดัการท่ีดี 12 100 7 58.34 11,024,700 100 1,711,700 15.53 

รวม 175 100 82 46.86 578,254,700 100 39,141,600 6.77 

   

 

 

 



 

 

หนา้ 24 

 

           ผลการด าเนินงานปี  2559 
 

                 โครงการทีบ่รรจุอยู่ในข้อบัญญตัิงบประมาณปี  พ.ศ. 2559 จ านวน 54 โครงการ งบประมาณ  42,124,447.00 

บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้         

   

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญตัิ 

1. ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 2 13,000,000.00 

2 ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการ

ท่องเท่ียว 

6 850,000.00 

3. การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน สังคมและรักษาความสงบ

เรียบร้อย 

10 825,000.00 

4.  การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ 22 25,512,947.00 

5.  การพฒันาดา้นการกีฬาศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี และภูมิ

ปัญญาทอ้งถ่ิน 

7 1,346,000.00 

6.ดา้นการบริหารจดัการและอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม - - 

7. ดา้นการบริหารจดัการท่ีดี 7 590,500.00 

รวม 54 42,124,447.00 
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    อบต.คีรีราษฎร์ มีการใชจ่้ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ  โดยไดมี้การก่อหน้ี

ผกูพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 19 โครงการ  จ านวนเงิน 3,808,689  บาท  มีการเบิกจ่ายงบประมาณจ านวน 18 

โครงการ จ านวนเงิน 1,855,689  ลา้นบาท  สามารถจ าแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี 

     

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนีผู้กพนั/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย

งบประมาณ 

1. ดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 2 2,953,000.00 1 1,000,000.00 

2 ดา้นการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน 

พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 

2 53,405.00 2 53,405.00 

3. การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน 

สังคมและรักษาความสงบเรียบร้อย 

2 1,800.00 2 1,800.00 

5.  การพฒันาดา้นการกีฬาศิลปวฒันธรรม 

จารีตประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

4 398,184.12 4 398,184.12 

4.  การพฒันาดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ 6 291,950.00 6 291,950.00 

7. ดา้นการบริหารจดัการท่ีดี 3 110,350.00 3 110,350.00 

รวม 19 3,808,689.12 18 1,855,689.12 
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                         สรุปผลการด าเนินงานประจ าปี  2559 

       ผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาสามปี  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลคีรีราษฎร์ ประจ าปี  พ.ศ. 2559  มีจ านวน
โครงการทั้ง 7 ยุทธศาสตร์การพฒันาในแผนพฒันาสามปี  ทั้งหมด 146 โครงการ มีโครงการท่ีด าเนินการจริงทั้งหมด 66  
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 45.20  ของจ านวนโครงการทั้งหมดในแผนพฒันาสามปีประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2559  ดงัน้ี 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการ  

ตามแผน  ปี 2559 

จ านวนโครงการ

ในข้อบัญญตัิ               

ปี 2559 

งบประมาณที่ 

ก าหนดในแผน 

งบประมาณที่ 

ด าเนินการจริง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1.ดา้นโครงสร้าง   พื้นฐาน 53 100 14 21.20 361,800,000 100 13,000,000 34.00 

2.ดา้นการส่งเสริมการลงทุนพาณิช

กรรมและการท่องเท่ียว 

13 100 2 3.00 91,470,000 100 365,000 0.90 

3.ดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและ

รักษาความสงบเรียบร้อย 

13 100 16 24.20 16,130,000 100 440,000 1.10 

4.ดา้นส่งเสริมคุณภาพชีวติ 39 100 20 30.30 30,830,000 100 21,647,747 56.60 

5.ดา้นศิลปะ วฒันธรรมจารีตประเพณี

และภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

10 100 8 12.10 2,990,000 100 1,755,000 4.50 

6.ดา้นการบริหารจดัการธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

8 100 - - 5,700,000 100 - - 

7.การบริหารจดัการท่ีดี 10  6 9.00 12,174,700 100 1,010,500 2.60 

รวม 146 100     66 45.20 510,194,700 100 38,218,247 7.40 
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