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1.5 .สรุปโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)  ประจ าปีงบประมาณ 2561 
 

ยุทธศาสตร์ 
จ านวนโครงการ 

ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี (ป ี61) 

ได้รับอนุมัติ 
งบประมาณ 

ที่ไม่ได้อนุมัติ 
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 23 16 7 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 9 4 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 13 11 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และ 
การรักษาความปลอดภัย 

14 7 7 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม  

6 2 4 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี  
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

18 15 3 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 45 43 2 
รวม 128 98 30 

             
                   ที่มา  : ระบบ e-plan 
 
บทสรุป 
 

1.  ในปี 2561 องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  จ านวน  128  โครงการ   
ได้รับการอนุมัติงบประมาณ  จ านวน  98  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ   76.56 
2.  ในปี 2561  องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี จ านวน  128  โครงการ
ไม่ ได้รับการอนุมัติงบประมาณ จ านวน  30  โครงการ คิดเป็นร้อยละ   23.44 
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1.6  จ านวนโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ  ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564)           
ประจ าปี  2561  เปรียบเทียบกับโครงการที่สามารถด าเนินการได้  ตามก าหนดห้วงระยะเวลาในการด าเนินงาน
ตั้งแต่เดือนตุลาคม  2560  -  มีนาคม  2561 

 
 
 

บทสรุป 
 

  1. ในปี 2561  องค์การบริหารส่วนต าบลกลางใหญ่  ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลา
ตามแผนในรอบระยะเวลา  6 เดือนแรก ( 1 ตุลาคม  2560   - 31 มีนาคม 2561  )   จ านวน       63    โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ    64.29 
  2. โครงการที่ไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้เกิดจากสาเหตุ ดังนี้.- 
 

   2.1  โครงการ.................ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน...................................... 
                             ปัญหา/อุปสรรค.....ยังไม่ถึงห้วงด าเนินการ / ข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ................................... 
    แนวทางการแก้ไขปัญหา.....รอด าเนินการตามห้วงด าเนินโครงการที่วางแผนไว้........................ 
    ......................................................................................................................................................... 
   2.2  โครงการ..................ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ.................................................. 
                             ปัญหา/อุปสรรค.....ยังไม่ถึงห้วงด าเนินการ / ข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ................................... 
    แนวทางการแก้ไขปัญหา.....รอด าเนินการตามห้วงด าเนินโครงการที่วางแผนไว้........................ 
    ........................................................................................................................................................ 
   2.3  โครงการ...................ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต............................... 
                             ปัญหา/อุปสรรค.....ยังไม่ถึงห้วงด าเนินการ / ข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ................................... 

ยุทธศาสตร์ 

จ านวนโครงการที่ก าหนดระยะเวลาการด าเนินกิจกรรม 
ตามแผนในระหว่างวันที่   

1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 
โครงการตาม

แผนงาน 
ด าเนินการแล้ว
เสร็จตามแผน 

ไม่แล้วเสร็จตามแผน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 16 10 6 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 1 3 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต 11 6 5 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน 
สังคม และการรักษาความปลอดภัย 

7 4 3 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

2 0 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต 
ประเพณี  และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

15 7 8 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 43 35 8 
รวม 98 63 35 
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    แนวทางการแก้ไขปัญหา.....รอด าเนินการตามห้วงด าเนินโครงการที่วางแผนไว้........................ 
 
   2.4  โครงการ................ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการ..-..  
                           ....รักษาความปลอดภัย................................................................................................................. 
                             ปัญหา/อุปสรรค.....ยังไม่ถึงห้วงด าเนินการ / ข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ................................... 
    แนวทางการแก้ไขปัญหา.....รอด าเนินการตามห้วงด าเนินโครงการที่วางแผนไว้........................ 
    ........................................................................................................................................................ 
   2.5  โครงการ..................ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ...-... 
                           ....สิ่งแวดล้อม................................................................................................................................. 
                             ปัญหา/อุปสรรค.....ยังไม่ถึงห้วงด าเนินการ / ข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ................................... 
    แนวทางการแก้ไขปัญหา.....รอด าเนินการตามห้วงด าเนินโครงการที่วางแผนไว้........................ 
    ........................................................................................................................................................ 
   2.6  โครงการ................ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี  และ..-.. 
                           ....ภูมปิัญญาท้องถิ่น..................................................................................................................... 
                             ปัญหา/อุปสรรค.....ยังไม่ถึงห้วงด าเนินการ / บางโครงการยังไม่มีความจ าเป็นที่จะต้อง......... 
                             ....ด าเนินการในขณะนี้.................................................................................................................. 
    แนวทางการแก้ไขปัญหา...รอด าเนินการตามห้วงด าเนินโครงการที่วางแผนไว้  หรือเมื่อถึง..-.. 
                            ....เวลาที่จ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหา............................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................ 
   2.7  โครงการ..................ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ.................................... 
                             ปัญหา/อุปสรรค.....ยังไม่ถึงห้วงด าเนินการ  /  ข้อจ ากัดเรื่องงบประมาณ  / ยังไม่มีความ..-...  
                             ....จ าเป็นในการปฏิบัติ.................................................................................................................. 
    แนวทางการแก้ไขปัญหา...รอด าเนินการตามห้วงด าเนินโครงการที่วางแผนไว้  หรือเมื่อถึง..-.. 
                            ....เวลาที่จ าเป็นที่จะต้องแก้ไขปัญหา............................................................................................ 
    ........................................................................................................................................................ 
 


