
                                                                                                                                 

ผนพัฒนาทຌองถิไนสีไป (พ.ศ.2561 – 2564) องค์การบริหารสวนตําบลบิกเพร  

สวนทีไ 2 สรุปผลการพัฒนาทຌองถิไนตามผนพัฒนาทຌองถิไน (พ.ศ. 2557-2560) หนຌา 17 
 

สวนทีไ 2 สรุปผลการพัฒนาทຌองถิไนตามผนพฒันาทຌองถิไน (พ.ศ. 2557-2560) 
 

1. สรุปผลการดํานินงานตามงบประมาณทีไเดຌรับ ละการบิกจายงบประมาณ฿นปีงบประมาณ 
 พ.ศ. 2557-2560  

ปี พ.ศ.2557 
  อบต.บิกเพร เดຌประกาศ฿ชຌผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2557-2559) มืไอวันทีไ 14 มิถุนายน 2556 
ดยเดຌกําหนดครงการทีไจะดํานินการตามผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2557-2559) 

ยุทธศาสตร์ 
2557 2558 2559 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 47 37,476,200.00 45 53,843,500.00 45 65,611,850.00 

การพัฒนาดຌานศรษฐกิจพอพียง (การพัฒนาคนละ
สังคมงานสงสรมิคุณภาพชีวิต 

49 13,182,400.00 46 14,468,000.00 47 13,052,400.00 

การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคม ละการ
รักษาความสงบรียบรຌอย 

17 3,180,000.00 16 580,000.00 16 571,000.00 

การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว 

6 425,000.00 5 375,000.00 6 4,330,000.00 

การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการละการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิไงวดลຌอม 

7 340,000.00 7 340,000.00 7 340,000.00 

การพัฒนาดຌานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารตี
ประพณี ละภูมปิญัญาทຌองถิไน 

7 800,000.00 7 790,000.00 7 790,000.00 

การพัฒนาดຌานการบริหารกจิการบຌานมืองทีไดี พิไม
ประสิทธิภาพ การมือง การบริหาร การพัฒนา
บุคลากร ละกระบวนการประชาคม 

14 3,301,000.00 12 2,441,000.00 12 2,831,000.00 

รวม 147 58,704,600.00 138 72,837,500.00 140 87,526,250.00 
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ผูຌบริหารอบต.บิกเพร เดຌประกาศ฿ชຌขຌอบัญญัติงบประมาณ มืไอวันทีไ 26 สิงหาคม 2556 ดยมี 

ครงการทีไบรรจุอยู฿นขຌอบัญญัติงบประมาณ จาํนวน 68 ครงการ งบประมาณ 11,894,564 บาท สามารถจํานก
ตามยุทธศาสตร์ เดຌดังนีๅ 

ยุทธศาสตร์ ครงการ งบประมาณ 

ตามขຌอบัญญัติ 

การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 9 2,135,904.00 

การพัฒนาดຌานศรษฐกิจพอพียง (การพัฒนาคนละสังคมงานสงสรมิคุณภาพชีวิต 29 4,877,260.00 

การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคม ละการรักษาความสงบรียบรຌอย 8 2,790,000.00 

การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว 3 350,000.00 

การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการละการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิไงวดลຌอม 5 65,000.00 

การพัฒนาดຌานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารตีประพณี ละภูมปิญัญาทຌองถิไน 7 470,000.00 

การพัฒนาดຌานการบริหารกจิการบຌานมืองทีไดี พิไมประสิทธิภาพ การมอืง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร ละ
กระบวนการประชาคม 

7 1,206,400.00 

รวม 68 11,894,564.00 

 
อบต.บิกเพร มีการ฿ชຌจายงบประมาณ฿นการดํานินครงการตามขຌอบัญญัติงบประมาณ ดยเดຌมีการ 

กอหนีๅผูกพัน/ ลงนาม฿นสัญญา รวม 33 ครงการ จํานวนงิน 8,805,576 บาท มีการบิกจายงบประมาณ จํานวน 
33 ครงการ จาํนวนงิน 8,805,576 ลຌานบาท สามารถจํานกตามยุทธศาสตร์ เดຌดังนีๅ 

ยุทธศาสตร์ ครงการ 
การกอหนีๅ
ผูกพัน/ 

ลงนาม฿นสัญญา 
ครงการ การบิกจาย

งบประมาณ 

การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 7 1,822,779.89 7 1,822,779.89 

การพัฒนาดຌานศรษฐกิจพอพียง (การพัฒนาคนละสังคมงานสงสริมคุณภาพชีวิต 12 3,768,704.23 12 3,768,704.23 

การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคม ละการรักษาความสงบรียบรຌอย 4 2,528,200.00 4 2,528,200.00 

การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว 2 93,513.15 2 93,513.15 

การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการละการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิไงวดลຌอม 1 11,000.00 1 11,000.00 

การพัฒนาดຌานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประพณี ละภูมิปัญญาทຌองถิไน 3 121,739.00 3 121,739.00 
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การพัฒนาดຌานการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พิไมประสิทธิภาพ การมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร ละกระบวนการประชาคม 

4 459,640.00 4 459,640.00 

ปี พ.ศ.2558 
                        องค์การบริหารสวนตําบลบิกเพร เดຌประกาศ฿ชຌผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560) มืไอวันทีไ 
16 มิถุนายน 2557 ดยเดຌกําหนดครงการทีไจะดํานินการตามผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2558-2560)  
 

ยุทธศาสตร์ 
2558 2559 2560 

จํานวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ 

การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน สาธารณูปภค 
ละสาธารณูปการ  105 26,547,400.00 105 50,110,150.00 105 60,504,000.00 

การพัฒนาดຌานศรษฐกิจพอพียง (การพัฒนาคน
ละสังคมงานสงสริมคุณภาพชีวิต) 49 14,310,400.00 49 12,880,400.00 49 14,375,400.00 

การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สงัคม ละการ
รักษาความสงบรียบรຌอย  17 7,480,000.00 71 530,000.00 17 530,000.00 

การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน 
พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว 8 315,000.00 8 4,315,000.00 8 315,000.00 

การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการละการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอม  7 340,000.00 7 340,000.00 7 340,000.00 

การพัฒนาดຌานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประพณี ละภูมิปัญญาทຌองถิไน 7 800,000.00 7 790,000.00 7 790,000.00 

การพัฒนาดຌานการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พิไม
ประสิทธิภาพการมือง การบริหาร การพัฒนา
บุคลากร ละกระบวนการประชาคม 

21 2,675,600.00 21 1,401,100.00 21 2,520,000.00 

รวม 214 52,468,400.00 214 70,366,650.00 214 79,374,400.00 
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ผูຌบริหาร อบต.บิกเพร เดຌประกาศ฿ชຌขຌอบัญญัติงบประมาณ มืไอวันทีไ 26 สิงหาคม 2557 ดยมีครงการทีไ
บรรจุอยู฿นขຌอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 69 ครงการ งบประมาณ 13,038,240 บาท สามารถจํานกตาม
ยุทธศาสตร์ เดຌดังนีๅ 
 

ยุทธศาสตร์ ครงการ งบประมาณ 
ตามขຌอบัญญัติ 

การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน สาธารณูปภค ละสาธารณูปการ  14 5,175,800.00 

การพัฒนาดຌานศรษฐกิจพอพียง (การพัฒนาคนละสังคมงานสงสริมคุณภาพชีวิต) 25 6,003,440.00 

การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สงัคม ละการรักษาความสงบรียบรຌอย  7 457,000.00 

การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว 3 160,000.00 

การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการละการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอม  5 85,000.00 

การพัฒนาดຌานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประพณี ละภูมิปัญญาทຌองถิไน 6 370,000.00 

การพัฒนาดຌานการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พิไมประสิทธิภาพการมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร 
ละกระบวนการประชาคม 9 787,000.00 

รวม 69 13,038,240.00 

    
  อบต.บิกเพร มีการ฿ชຌจายงบประมาณ฿นการดํานินครงการตามขຌอบัญญัติงบประมาณ ดยเดຌมีการกอหนีๅ

ผูกพัน/ ลงนาม฿นสัญญา รวม 43 ครงการ จํานวนงิน 10,464,623 บาท มีการบิกจายงบประมาณ จํานวน 43 
ครงการ จาํนวนงิน 10,464,623 ลຌานบาท สามารถจํานกตามยุทธศาสตร์ เดຌดังนีๅ 

ยุทธศาสตร์ ครงการ การกอหนีๅผูกพัน/ 
ลงนาม฿นสัญญา ครงการ การบิกจาย

งบประมาณ 

การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน สาธารณูปภค ละ
สาธารณูปการ  14 4,408,210.00 14 4,408,210.00 

การพัฒนาดຌานศรษฐกิจพอพียง (การพัฒนาคนละสังคมงาน
สงสริมคุณภาพชีวิต) 12 5,231,977.55 12 5,231,977.55 

การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สงัคม ละการรักษาความ
สงบรียบรຌอย  4 166,112.00 4 166,112.00 

การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
ละการทองทีไยว 1 28,800.00 1 28,800.00 

การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการละการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอม  2 4,900.00 2 4,900.00 

การพัฒนาดຌานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประพณี ละภูมิ
ปญัญาทຌองถิไน 4 199,053.00 4 199,053.00 

การพัฒนาดຌานการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พิไมประสิทธิภาพ
การมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร ละกระบวนการ
ประชาคม 

6 425,570.00 6 425,570.00 
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ปี พ.ศ.2559 
      อบต.บิกเพร เดຌประกาศ฿ชຌผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559-2561) มืไอวันทีไ 18 พฤษภาคม 2558 
ดยเดຌกําหนดครงการทีไจะดํานินการตามผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2559-2561)  

ยุทธศาสตร์ 
2559 2560 2561 

จํานวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ 

การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
สาธารณูปภค ละสาธารณูปการ  53 61,758,439.50 36 54,230,839.50 36 51,827,839.50 

การพัฒนาดຌานศรษฐกิจพอพียง (การพัฒนา
คนละสังคมงานสงสริมคุณภาพชีวิต) 24 11,723,400.00 26 11,638,400.00 26 11,638,400.00 

การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคม 
ละการรักษาความสงบรียบรຌอย  13 7,635,000.00 12 7,595,000.00 12 7,595,000.00 

การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว 8 2,090,000.00 8 2,090,000.00 8 2,090,000.00 

การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการละการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอม  6 320,000.00 6 320,000.00 6 320,000.00 

การพัฒนาดຌานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประพณี ละภูมิปัญญาทຌองถิไน 7 752,000.00 7 752,000.00 7 752,000.00 

การพัฒนาดຌานการบริหารกิจการบຌานมืองทีไ
ดี พิไมประสิทธิภาพการมือง การบริหาร การ
พัฒนาบุคลากร ละกระบวนการประชาคม 

16 2,195,550.00 15 2,045,550.00 15 2,045,550.00 

รวม 127 86,474,389.50 110 78,671,789.50 110 76,268,789.50 

 
ผูຌบริหารอบต.บิกเพร เดຌประกาศ฿ชຌขຌอบัญญัติงบประมาณ มืไอวันทีไ 26 สิงหาคม 2558 ดยมี 

ครงการทีไบรรจุอยู฿นขຌอบัญญัติงบประมาณ จาํนวน 73 ครงการ งบประมาณ 23,042,290 บาท สามารถจํานก
ตามยุทธศาสตร์ เดຌดังนีๅ  

ยุทธศาสตร ์ ครงการ งบประมาณ 
ตามขຌอบญัญตั ิ

การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน สาธารณูปภค ละสาธารณูปการ  19 8,090,000.00 

การพัฒนาดຌานศรษฐกิจพอพียง (การพัฒนาคนละสังคมงานสงสริมคณุภาพชีวิต) 21 11,483,140.00 

การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคม ละการรักษาความสงบรียบรຌอย  5 195,000.00 

การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว 2 40,000.00 

การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการละการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอม  4 90,000.00 

การพัฒนาดຌานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประพณี ละภูมิปัญญาทຌองถิไน 7 602,000.00 

การพัฒนาดຌานการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พิไมประสิทธิภาพการมือง การบริหาร 
การพัฒนาบุคลากร ละกระบวนการประชาคม 15 2,542,150.00 

รวม 73 23,042,290.00 
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อบต.บิกเพร มีการ฿ชຌจายงบประมาณ฿นการดํานินครงการตามขຌอบัญญัติงบประมาณ ดยเดຌมีการ 

กอหนีๅผกูพัน/ ลงนาม฿นสญัญา รวม 49 ครงการ จาํนวนงิน 18,837,141 บาท มีการบิกจายงบประมาณ 
จาํนวน 44 ครงการ จํานวนงิน 16,217,441 ลຌานบาท สามารถจํานกตามยุทธศาสตร์ เดຌดังนีๅ 

ยุทธศาสตร์ ครงการ การกอหนีๅผูกพัน/ ลงนาม฿นสัญญา ครงการ 
การบิกจาย
งบประมาณ 

การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน สาธารณูปภค ละสาธารณูปการ  16 6,685,300.00 11 4,065,600.00 

การพัฒนาดຌานศรษฐกิจพอพียง (การพัฒนาคนละสังคมงาน
สงสริมคุณภาพชีวิต) 14 10,448,854.46 14 10,448,854.46 

การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สงัคม ละการรักษาความสงบ
รียบรຌอย  3 29,367.15 3 29,367.15 

การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละ
การทองทีไยว 1 29,019.00 1 29,019.00 

การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการละการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
สิไงวดลຌอม  3 4,744.00 3 4,744.00 

การพัฒนาดຌานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประพณี ละภูมิ
ปัญญาทຌองถิไน 3 135,722.00 3 135,722.00 

การพัฒนาดຌานการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พิไมประสิทธิภาพ
การมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร ละกระบวนการประชาคม 9 1,504,134.00 9 1,504,134.00 

รวม 49 18,837,140.61 44 16,217,440.61 
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ปี พ.ศ.2560 
      อบต.บิกเพร เดຌประกาศ฿ชຌผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) มืไอวันทีไ 26 พฤษภาคม 2559 
ดยเดຌกําหนดครงการทีไจะดํานินการตามผนพัฒนา 3 ป (พ.ศ. 2560-2562) 

ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 

จํานวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ จาํนวน งบประมาณ 

การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน 
สาธารณูปภค ละสาธารณูปการ 38 58,132,200.00 38 58,132,200.00 38 58,132,200.00 

การพัฒนาดຌานศรษฐกิจพอพียง (การ
พัฒนาคนละสังคมงานสงสริมคณุภาพ
ชีวิต) 

36 12,922,800.00 36 12,922,800.00 36 12,922,800.00 

การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สงัคม 
ละการรักษาความสงบรียบรຌอย 13 725,000.00 13 725,000.00 13 725,000.00 

การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการ
ลงทุน พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว 6 270,000.00 6 270,000.00 6 270,000.00 

การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการละการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอม 6 210,000.00 6 210,000.00 6 210,000.00 

การพัฒนาดຌานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม 
จารีตประพณี ละภูมิปัญญาทຌองถิไน 6 720,000.00 6 720,000.00 6 720,000.00 

การพัฒนาดຌานการบริหารกิจการบຌานมือง
ทีไดี พิไมประสิทธิภาพการมอืง การบริหาร 
การพัฒนาบุคลากร ละกระบวนการ
ประชาคม 

31 2,824,660.00 31 2,824,660.00 31 2,824,660.00 

รวม 136 75,804,660.00 136 75,804,660.00 136 75,804,660.00 

ผูຌบริหารอบต.บิกเพร เดຌประกาศ฿ชຌขຌอบัญญัติงบประมาณ มืไอวันทีไ 24 สิงหาคม 2559 ดยมีครงการทีไ
บรรจุอยู฿นขຌอบัญญัติงบประมาณ จํานวน 75 ครงการ งบประมาณ 16,837,460 บาท สามารถจํานกตาม
ยุทธศาสตร์ เดຌดังนีๅ 

ยุทธศาสตร์ ครงการ งบประมาณ 
ตามขຌอบัญญัติ 

การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน สาธารณูปภค ละสาธารณูปการ 8 3,020,500.00 

การพัฒนาดຌานศรษฐกิจพอพียง (การพัฒนาคนละสังคมงานสงสริมคุณภาพชีวิต) 24 11,733,200.00 

การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สงัคม ละการรักษาความสงบรียบรຌอย 7 516,000.00 

การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละการทองทีไยว 1 30,000.00 

การพัฒนาดຌานการบริหารจัดการละการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอม 3 23,000.00 

การพัฒนาดຌานศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประพณี ละภูมิปัญญาทຌองถิไน 6 350,000.00 

การพัฒนาดຌานการบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พิไมประสิทธิภาพการมือง การบริหาร การพัฒนา
บคุลากร ละกระบวนการประชาคม 26 1,164,760.00 

รวม 75 16,837,460.0 
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   อบต.บิกเพร มีการ฿ชຌจายงบประมาณ฿นการดํานินครงการตามขຌอบัญญัติงบประมาณ ดยเดຌมีการ
กอหนีๅผกูพัน/ ลงนาม฿นสญัญา รวม 3 ครงการ จาํนวนงิน 34,814 บาท มีการบิกจายงบประมาณ จาํนวน 0 
ครงการ จาํนวนงิน 0 ลຌานบาท สามารถจํานกตามยุทธศาสตร์ เดຌดังนีๅ 

ยุทธศาสตร์ ครงการ 
การกอหนีๅ
ผูกพัน/ 

ลงนาม฿นสัญญา 
ครงการ การบิกจาย

งบประมาณ 

การพัฒนาดຌานศรษฐกิจพอพียง (การพัฒนาคนละสังคมงานสงสริม
คณุภาพชีวิต) 2 29,712.00 0 0.00 

การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุน พาณิชยกรรม ละ
การทองทีไยว 1 5,102.00 0 0.00 

รวม 3 34,814.00 0 0.00 

 
 

1.2 การประมินผลการนําผนพัฒนาทຌองถิไนเปปฏิบัติ฿นชิงปริมาณละชิงคุณภาพ 
 ตามทีไองค์การบริหารสวนตําบลบิกเพรเดຌดํานินการจัดทําผนพัฒนาขึๅนมาพืไอ฿ชຌป็นครืไองมือ฿น

การพัฒนาองค์การบริหารสวนตําบลบิกเพร฿หຌบรรลุปງาหมายทีไวางเวຌ กิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด฿นการกຌเข
ปัญหา฿หຌกับประชาชน  ฿นการจัดทําผนพัฒนาทຌองถิไนนัๅนจะตຌองมีการติดตามละประมินผนพัฒนา  ตามระบียบ
กระทรวงมหาดเทย วาดຌวยการจัดทําผนขององค์กรปกครองสวนทຌองถิไน พ.ศ. ๎๑๐๔  หมวด ๒  ขຌอ ๎๕  ละ 
(ฉบับทีไ ๎) พ.ศ. ๎๑๑๕  ขຌอ ํ๏   ดยคณะกรรมการติดตามละประมินผนพัฒนาป็นผูຌดํานินการติดตามละ
ประมินผลผนพัฒนา  ซึไงคณะกรรมการจะตຌองดํานินการกําหนดนวทาง  วิธีการ฿นการติดตามละประมินผล
ผนพัฒนา ดํานินการติดตามละประมินผลผนพัฒนา  รายงานผลละสนอความหในซึไงเดຌจากการติดตามละ
ประมินผลผนพัฒนาตอผูຌบริหารทຌองถิไน  พืไอ฿หຌผูຌบริหารทຌองถิไนสนอตอสภาทຌองถิไน  ละคณะกรรมการพัฒนา
ทຌองถิไน  พรຌอมทัๅงประกาศผลการติดตามละประมินผลผนพัฒนา฿หຌประชาชน฿นทຌองถิไนทราบ฿นทีไปຂดผยภาย฿น
สิบหຌาวันนับตวันรายงานผลละสนอความหในดังกลาวละตຌองปຂดประกาศเวຌป็นระยะวลาเมนຌอยกวาสามสิบวัน
ดยอยางนຌอยปละสองครัๅงภาย฿นดือนมษายนละภาย฿นดือนตุลาคมของทุกป   

 ซึไงผนพัฒนาทຌองถิไนขององค์การบริหารสวนตําบลบิกเพรสามารถนําเปปฏิบติ฿นชิงปริมาณละ
ชิงคุณภาพเดຌดังนีๅ   

1. ชิงปริมาณ 
- ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๑๑๓ 

      ผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๑๑๓ – ๒๑๑9)    
ครงการทีไบรรจุ฿นผน    จาํนวน  147  ครงการ 
ครงการทีไบรรจุ฿นขຌอบัญญัติ จาํนวน    68  ครงการ 
คิดป็นรຌอยละ  46.26 ของผน 

    สามารถดํานินการเดຌ      จาํนวน    33  ครงการ    
    คดิป็นรຌอยละ  48.53 ของขຌอบัญญัติ 

- ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๑๑๔ 
    ผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๑๑8 – ๒๑60)    

ครงการทีไบรรจุ฿นผน    จาํนวน  214 ครงการ 
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ครงการทีไบรรจุ฿นขຌอบัญญัติ จาํนวน    69  ครงการ 
คดิป็นรຌอยละ  32.24 ของผน 

    สามารถดํานินการเดຌ      จาํนวน    43  ครงการ    
    คดิป็นรຌอยละ  62.32 ของขຌอบัญญัติ 

- ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๑๑๕ 
        ผนพฒันาสามปี (พ.ศ. ๒๑๑9 – ๒๑61)    

ครงการทีไบรรจุ฿นผน    จาํนวน  127 ครงการ 
ครงการทีไบรรจุ฿นขຌอบัญญัติ จาํนวน    73  ครงการ 
คิดป็นรຌอยละ  57.48 ของผน 

    สามารถดํานินการเดຌ      จํานวน    49  ครงการ    
    คดิป็นรຌอยละ  67.12 ของขຌอบัญญัติ 

- ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๑๒๐ 
ครงการทีไบรรจุ฿นผน    จาํนวน  136 ครงการ 
ครงการทีไบรรจุ฿นขຌอบัญญัติ จาํนวน    75  ครงการ 
คิดป็นรຌอยละ  55.15 ของผน 
ประมาณการวาจะสามารถดํานินการเดຌ  จาํนวน    50  ครงการ 
คดิป็นรຌอยละ  66.67 ของขຌอบัญญัติ 

(2) ชิงคุณภาพ  
องค์การบริหารสวนตําบลบิกเพรเดຌดํานินการพืไอ฿หຌกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุด 

ตอประชาชนดยเดຌมีการประมินความพึงพอ฿จ  ซึไงการประมินความพึงพอ฿จทํา฿หຌทราบถึงผลชิงคุณภาพ฿นการ
ดํานินงานของทศบาล฿นภาพรวม  ซึไงองค์การบริหารสวนตําบลบิกเพรเดຌดํานินการประมินความพึงพอ฿จสรุปเดຌ
ดังนีๅ 

- ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๑๑๓ 
  ประชาชนมีความพึงพอ฿จตอผลการดํานินงานขององค์การบริหารสวนตําบลบิกเพร ตาม 

ยุทธศาสตร์ ดังนีๅ 
1. ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน  สาธารณูปภค-สาธารณูปการ ฿น 

ภาพรวมมีคะนนฉลีไยทากับ  65.85  คะนน (คะนนตใม  80 คะนน)  คดิป็นคาฉลีไย 8.23 
2. ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การพัฒนาดຌานศรษฐกิจพอพียง(การพัฒนาคนละสังคม งาน 

สงสริมคุณภาพชีวิต) ฿นภาพรวมมีคะนนฉลีไยทากับ ๒๒.18  คะนน (คะนนตใม  80 คะนน) คิดป็นคาฉลีไย 
8.๎7 

3. ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคมละการรักษาความสงบ 
รียบรຌอย ฿นภาพรวมมีคะนนฉลีไยทากับ  ๒๓.11  คะนน  (คะนนตใม 80 คะนน)  คดิป็นคาฉลีไย 8.๏9 

4. ยุทธศาสตร์ทีไ 4 การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุนพาณิชยกรรม ละ 
การทองทีไยว ฿นภาพรวมมีคะนนฉลีไยทากับ ๒6.63  คะนน  (คะนนตใม  80 คะนน)  คดิป็นคาฉลีไย 8.33 

5. ยุทธศาสตร์ทีไ  5 การพัฒนาดຌานการบริหารการจัดการละการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอม ฿นภาพรวมมีคะนนฉลีไยทากับ  ๒6.62 คะนน  (คะนนตใม  80  คะนน) คิด
ป็นคาฉลีไย 8.33  

6. ยุทธศาสตร์ทีไ 6 ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประพณี ละภูมิปัญญาทຌองถิไน       
฿นภาพรวมมีคะนนฉลีไยทากับ ๒6.74  คะนน  (คะนนตใม  80  คะนน) คดิป็นคาฉลีไย 8.34 

7. ยุทธศาสตร์ทีไ 7 การบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พิไมประสิทธิภาพการมือง การบริหาร 
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การพัฒนาบุคลากรละกระบวนการประชาคม ฿นภาพรวมมีคะนนฉลีไยทากับ ๒4.87  คะนน  (คะนนตใม  80  
คะนน) คิดป็นคาฉลีไย 8.11 

- ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๑๑8 
1. ประชาชนสวน฿หญมีความพึงพอ฿จตอผลการดํานินงานขององค์การบริหารสวน 

ตําบลบิกเพร ฿นภาพรวม ทุกขຌออยู฿นระดับพอ฿จ  คิดป็นรຌอยละ 54.89  ระดับ พอ฿จมาก คิดป็นรຌอยละ 38.33 
ละเมพอ฿จ คิดป็นรຌอยละ 6.78 

2. ประชาชนมีความพึงพอ฿จตอผลการดํานินงานขององค์การบริหารสวนตําบล 
บิกเพร ตามยุทธศาสตร์ ดังนีๅ 

1. ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน  สาธารณูปภค-สาธารณูป ฿น 
ภาพรวมมีคะนนฉลีไยทากับ  65.85  คะนน  (คะนนตใม  80 คะนน)  คดิป็นคาฉลีไย 8.23 

2. ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การพัฒนาดຌานศรษฐกิจพอพียง(การพัฒนาคนละสังคม งาน 
สงสริมคุณภาพชีวิต) ฿นภาพรวมมีคะนนฉลีไยทากับ ๒๒.18  คะนน (คะนนตใม  80 คะนน) คิดป็นคาฉลีไย 
8.๎7 

3. ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคมละการรักษาความสงบ 
รียบรຌอย ฿นภาพรวมมีคะนนฉลีไยทากับ  ๒๓.11  คะนน  (คะนนตใม  80 คะนน)  คดิป็นคาฉลีไย 8.๏9 

4. ยุทธศาสตร์ทีไ 4 การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุนพาณิชยกรรม ละ 
การทองทีไยว ฿นภาพรวมมีคะนนฉลีไยทากับ ๒6.63  คะนน  (คะนนตใม  80 คะนน)  คิดป็นคาฉลีไย 8.3 

5. ยุทธศาสตร์ทีไ  5 การพัฒนาดຌานการบริหารการจัดการละการอนุรักษ์  
ทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอม ฿นภาพรวมมีคะนนฉลีไยทากับ  ๒6.62 คะนน  (คะนนตใม  80  คะนน) คิดป็นคาฉลีไย 8.33 

6. ยุทธศาสตร์ทีไ 6 ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประพณี ละภูมิปัญญาทຌองถิไน ฿น 
ภาพรวมมีคะนนฉลีไยทากับ ๒6.74  คะนน  (คะนนตใม  80  คะนน) คดิป็นคาฉลีไย 8.34 

7. ยุทธศาสตร์ทีไ 7 การบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พิไมประสิทธิภาพการมือง การบริหาร 
การพัฒนาบุคลากรละกระบวนการประชาคม ฿นภาพรวมมีคะนนฉลีไยทากับ ๒4.87  คะนน  (คะนนตใม  80  
คะนน) คิดป็นคาฉลีไย 8.11 

ปงีบประมาณ  พ.ศ. ๒๑๑9 
1. ประชาชนสวน฿หญมีความพึงพอ฿จตอผลการดํานินงานขององค์การบริหารสวนตําบล 

บิกเพร ฿นภาพรวม ทุกขຌออยู฿นระดับพอ฿จ  คิดป็นรຌอยละ 54.89  ระดับ พอ฿จมาก คิดป็นรຌอยละ 38.33 ละ
เมพอ฿จ คิดป็นรຌอยละ 6.78 

2. ประชาชนมีความพึงพอ฿จตอผลการดํานินงานขององค์การบริหารสวนตําบล 
บิกเพร ตามยุทธศาสตร์ ดังนีๅ 

1. ยุทธศาสตร์ทีไ 1 การพัฒนาดຌานครงสรຌางพืๅนฐาน  สาธารณูปภค-สาธารณูป ฿น 
ภาพรวมมีคะนนฉลีไยทากับ  65.85  คะนน  (คะนนตใม  80 คะนน)  คดิป็นคาฉลีไย 8.23 

2. ยุทธศาสตร์ทีไ 2 การพัฒนาดຌานศรษฐกิจพอพียง(การพัฒนาคนละสังคม งานสงสริม 
คุณภาพชีวิต) ฿นภาพรวมมีคะนนฉลีไยทากับ ๒๒.18  คะนน (คะนนตใม  80 คะนน) คดิป็นคาฉลีไย 8.๎7 

3. ยุทธศาสตร์ทีไ 3 การพัฒนาดຌานการจัดระบียบชุมชน/สังคมละการรักษาความสงบ 
รียบรຌอย ฿นภาพรวมมีคะนนฉลีไยทากับ  ๒๓.11  คะนน  (คะนนตใม  80 คะนน)  คดิป็นคาฉลีไย 8.๏9 

4. ยุทธศาสตร์ทีไ 4 การพัฒนาดຌานการวางผน การสงสริมการลงทุนพาณิชยกรรม ละ 
การทองทีไยว ฿นภาพรวมมีคะนนฉลีไยทากับ ๒6.63  คะนน  (คะนนตใม  80 คะนน)  คดิป็นคาฉลีไย 8.33 

5. ยุทธศาสตร์ทีไ  5 การพัฒนาดຌานการบริหารการจัดการละการอนุรักษ์ 
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ทรัพยากรธรรมชาติสิไงวดลຌอม ฿นภาพรวมมีคะนนฉลีไยทากับ  ๒6.62 คะนน  (คะนนตใม  80  คะนน) คิด
ป็นคาฉลีไย 8.33 

6. ยุทธศาสตร์ทีไ 6 ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประพณี ละภูมิปัญญาทຌองถิไน฿น 
ภาพรวมมีคะนนฉลีไยทากับ ๒6.74  คะนน  (คะนนตใม  80  คะนน) คดิป็นคาฉลีไย 8.34  

7. ยุทธศาสตร์ทีไ 7 การบริหารกิจการบຌานมืองทีไดี พิไมประสิทธิภาพการมือง การบริหาร 
การพัฒนาบุคลากรละกระบวนการประชาคม ฿นภาพรวมมีคะนนฉลีไยทากับ ๒4.87  คะนน  (คะนนตใม  80  
คะนน) คิดป็นคาฉลีไย 8.1 
 
 2. ผลทีไเดຌรับจากการดํานินงาน฿นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560  
  2.1 ผลทีไเดຌรับหรือผลทีไสําคัญ 
   ตามทีไองค์การบริหารสวนตําบลบิกเพรเดຌดํานินงานตางโ ตัๅงตมีงบประมาณ พ.ศ. ๎๑๑๓ – 
๎๑๒์  พืไอกຌเขปัญหา฿หຌกับประชาชน ละพัฒนาองค์กร฿หຌกิดความมัไงคง฿นการพัฒนาพืไอ฿หຌความป็นอยูของ
ประชาชนดีขึๅน  ซึไงผลจากการดํานินงานขององค์การบริหารสวนตําบลบิกเพรนัๅน  ผลทีไเดຌรับมีดังนีๅ   
   ํ.  ประชาชนมีนๅําประปา฿ชຌทกุครัวรือน 
   ๎.  ประชาชนมีเฟฟງา฿ชຌทุกครัวรือน 
   ๏.  ประชาชนมีถนน฿ชຌ฿นการสัญจรเปมาเดຌสะดวก 
   ๐.  เมมีการกิดอาชญากรรม฿นพืๅนทีไ   
   5.  ดใกโ เดຌรับการศึกษาทุกคน 
   6.  ผูຌสูงอายุ  ผูຌพิการ  ผูຌปຆวยอดส์  เดຌรับงินชวยหลือบีๅยยังชีพทุกคน 
   7. ประชาชนเดຌรับความชวยหลือจากสาธาณะภัย 
   8. ปัญหาเขຌลือดออกลดลง 
   9. ขยะ฿นตละหมูบຌานมีวิธีการจัดการทีไถูกตຌอง 
   ํ0. ประชาชนเดຌรับความรูຌกีไยวกับการสาธารณสุข 
   ํ1. ประชาชนเดຌรับความรูຌกีไยวกับการปງองกันภัย 
   ํ2. ประชาชนเดຌมีสวนรวม฿นการดํานินงานตางโ ขององค์การบริหารสวนตําบลบิกเพร 
   13. ประชาชนเดຌรับบริการจากการบริการตางโ ขององค์การบริหารสวนตําบลบิกเพรดຌวย
ความสะดวก 
  2.2 ผลกระทบ 
   1. มืไอประชาชนพิไมมากขึๅน ตหนวยบริการดຌานสาธารณสุขมีเมพียงพอตอความตຌองการ ทํา
฿หຌเมเดຌรับความสะดวก฿นการ฿ชຌบริการ 
   2. การพัฒนาขององค์การบริหารสวนตําบลบิกเพรป็นเปอยางชຌาโ นืไองจากงบประมาณมี
นຌอย 
    

 3. สรุปปัญหาอุปสรรคการดํานินงานทีไผานมาละนวทางการกຌเข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
อุปสรรคการดํานินงานทีไผานมา 
1. ชิงปริมาณ   

       1.1 การนําปัญหาความตຌองการของชุมชนเปบรรจุเวຌ฿นผนพัฒนามีจาํนวนมากตงบประมาณ
มีจาํนวนจํากัดทํา฿หຌเมสามารถนําครงการเปดํานินการเดຌทกุครงการ 
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1.2  การจัดกใบขຌอมูลปัญหาความตຌองการยังเมป็นระบบละทันตอความปลีไยนปลง  ละ 
ขาดการประสานงานทีไดี 
            2. ชงิคณุภาพ 

     2.1 ประชาชนขຌามามีสวนรวมตอการดํานินงาน/ครงการของหนวยงานคอนขຌางนຌอย 
        2.2 การประสานงานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองอยางป็นระบบทํา฿หຌการทํางานบางครัๅงลาชຌา 
        2.3 ระยะวลาการดํานินการ (การจัดสรรงบประมาณ)  เมสอดคลຌองกับปัญหาทีไกิดขึๅนจริง 
฿นพืๅนทีไ  ทํา฿หຌบางครัๅงการกຌเขปัญหาความดือดรຌอน฿หຌกราษฎรลาชຌา  เมทนัตอความตຌองการ 
 

  นวทางกຌเข 
      1.  ดຌานงบประมาณ 
  1.1  ฿นการจัดสรรงบประมาณควร฿หຌมีการกระจายงินงบประมาณ฿หຌครอบคลุมงาน/ครงการตาม
ภาระหนຌาทีไ฿หຌครบทุกดຌาน฿นอัตราสวนทีไสงูขึๅน 

 1.2  นืไองจากอัตราสวนงบประมาณทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  จดักใบองยังอยู฿นกณฑ์ตไําควร
มีการขยายฐานการจัดกใบภาษี฿หຌมากขึๅน 

2. ดຌานคณุภาพ 
       2.1  ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากร  องคก์ร  ชุมชน ฿หຌขຌมขใง  ดยการพิไมการมีสวนรวม฿นการ
กຌเขปัญหาหรือสนอปัญหา฿หຌมากขึๅน 
          2.2  ควรตรวจละติดตามดยประมินผลการปฏิบัติงานอยางจริงจังละป็นรูปธรรม  ดย
สถาบันหรือองค์กรทีไมีความป็นธรรมหรือดยชุมชนอง 
          2.3  ควรพัฒนาระบบฐานขຌอมูล฿หຌทันสมัย  ฿หຌป็นปัจจุบันมีความยืดหยุน ดย฿ชຌทคนลยี
สมัย฿หม฿นการดํานินการ 
     3.  ดຌานปริมาณ   
                        3.1  ควรจัดลําดับปัญหาความรงดวนของงาน/ครงการ  ฿หຌตรงกบัปัญหาความตຌองการอยาง
ทຌจริง  ดย฿หຌทุกสวนของสงัคมกຌาวดินเปพรຌอมกัน เมนຌนพัฒนาดຌาน฿ดดຌานหนึไงป็นการฉพาะ 
           3.2  ควรสรຌางครือขายองค์กรชุมชน฿หຌกิดการรียนรูຌละทาทันทคนลยีละความ
ปลีไยนปลงของระบบลกทีไเรຌพรหมดน  
     3.3 นຌน฿หຌองค์กรการจัดทําผนคํานึงถงึปัญหาความตຌองการทีไทຌจรงิของชุมชนละนຌนการมี
สวนรวมของประชาชน฿หຌมากทีไสุด       

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 
อุปสรรคการดํานินงานทีไผานมา 
1. ชิงปริมาณ   

   1.1 การนําปัญหาความตຌองการของชุมชนเปบรรจุเวຌ฿นผนพัฒนามีจาํนวนมากตงบประมาณมี
จาํนวนจํากัดทํา฿หຌเมสามารถนําครงการเปดํานินการเดຌทกุครงการ 

1.1  การจัดกใบขຌอมูลปัญหาความตຌองการยังเมป็นระบบละทันตอความปลีไยนปลง  ละ 
ขาดการประสานงานทีไดี 

2. ชิงคณุภาพ 
     2.1 ประชาชนขຌามามีสวนรวมตอการดํานินงาน/ครงการของหนวยงานคอนขຌางนຌอย 
     2.2 การประสานงานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองอยางป็นระบบทํา฿หຌการทาํงานบางครัๅงลาชຌา 
     2.3 ระยะวลาการดํานินการ (การจัดสรรงบประมาณ)  เมสอดคลຌองกับปัญหาทีไกิดขึๅนจริง 
฿นพืๅนทีไ  ทํา฿หຌบางครัๅงการกຌเขปัญหาความดือดรຌอน฿หຌกราษฎรลาชຌา  เมทนัตอความตຌองการ 
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  นวทางกຌเข 
      1.  ดຌานงบประมาณ 
  1.1  ฿นการจัดสรรงบประมาณควร฿หຌมีการกระจายงินงบประมาณ฿หຌครอบคลุมงาน/ครงการตาม
ภาระหนຌาทีไ฿หຌครบทุกดຌาน฿นอัตราสวนทีไสงูขึๅน 

 1.2  นืไองจากอัตราสวนงบประมาณทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  จดักใบองยังอยู฿นกณฑ์ตไําควร
มีการขยายฐานการจัดกใบภาษี฿หຌมากขึๅน 

2. ดຌานคณุภาพ 
       2.1  ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากร  องคก์ร  ชุมชน ฿หຌขຌมขใง  ดยการพิไมการมีสวนรวม฿นการ
กຌเขปัญหาหรือสนอปัญหา฿หຌมากขึๅน 
          2.2  ควรตรวจละติดตามดยประมินผลการปฏิบัติงานอยางจริงจังละป็นรูปธรรม  ดย
สถาบันหรือองค์กรทีไมีความป็นธรรมหรือดยชุมชนอง 
          2.3  ควรพัฒนาระบบฐานขຌอมูล฿หຌทันสมัย  ฿หຌป็นปัจจุบันมีความยืดหยุน ดย฿ชຌทคนลยี
สมัย฿หม฿นการดํานินการ 
     3.  ดຌานปริมาณ   
                        3.1  ควรจัดลําดับปัญหาความรงดวนของงาน/ครงการ  ฿หຌตรงกบัปัญหาความตຌองการอยาง
ทຌจริง  ดย฿หຌทุกสวนของสงัคมกຌาวดินเปพรຌอมกัน เมนຌนพัฒนาดຌาน฿ดดຌานหนึไงป็นการฉพาะ 
           3.2  ควรสรຌางครือขายองค์กรชุมชน฿หຌกิดการรียนรูຌละทาทันทคนลยีละความ
ปลีไยนปลงของระบบลกทีไเรຌพรหมดน  
     3.3 นຌน฿หຌองค์กรการจัดทําผนคํานึงถงึปัญหาความตຌองการทีไทຌจรงิของชุมชนละนຌนการมี
สวนรวมของประชาชน฿หຌมากทีไสุด       

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 
อุปสรรคการดํานินงานทีไผานมา 
3. ชิงปริมาณ   

   1.1 การนําปัญหาความตຌองการของชุมชนเปบรรจุเวຌ฿นผนพัฒนามีจาํนวนมากตงบประมาณมี
จาํนวนจํากัดทํา฿หຌเมสามารถนําครงการเปดํานินการเดຌทกุครงการ 

1.2  การจัดกใบขຌอมูลปัญหาความตຌองการยังเมป็นระบบละทันตอความปลีไยนปลง  ละ 
ขาดการประสานงานทีไดี 

4. ชิงคณุภาพ 
     2.1 ประชาชนขຌามามีสวนรวมตอการดํานินงาน/ครงการของหนวยงานคอนขຌางนຌอย 
     2.2 การประสานงานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌองอยางป็นระบบทํา฿หຌการทาํงานบางครัๅงลาชຌา 
     2.3 ระยะวลาการดํานินการ (การจัดสรรงบประมาณ)  เมสอดคลຌองกับปัญหาทีไกิดขึๅนจริง 
฿นพืๅนทีไ  ทํา฿หຌบางครัๅงการกຌเขปัญหาความดือดรຌอน฿หຌกราษฎรลาชຌา  เมทนัตอความตຌองการ 
  นวทางกຌเข 
      1.  ดຌานงบประมาณ 
  1.1  ฿นการจัดสรรงบประมาณควร฿หຌมีการกระจายงินงบประมาณ฿หຌครอบคลุมงาน/ครงการตาม
ภาระหนຌาทีไ฿หຌครบทุกดຌาน฿นอัตราสวนทีไสงูขึๅน 

 1.2  นืไองจากอัตราสวนงบประมาณทีไองค์กรปกครองสวนทຌองถิไน  จดักใบองยังอยู฿นกณฑ์ตไําควร
มีการขยายฐานการจัดกใบภาษี฿หຌมากขึๅน 

2. ดຌานคณุภาพ 
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       2.1  ควรพัฒนาศักยภาพบุคลากร  องคก์ร  ชุมชน ฿หຌขຌมขใง  ดยการพิไมการมีสวนรวม฿นการ
กຌเขปัญหาหรือสนอปัญหา฿หຌมากขึๅน 
          2.2  ควรตรวจละติดตามดยประมินผลการปฏิบัติงานอยางจริงจังละป็นรูปธรรม  ดย
สถาบันหรือองค์กรทีไมีความป็นธรรมหรือดยชุมชนอง 
          2.3  ควรพัฒนาระบบฐานขຌอมูล฿หຌทันสมัย  ฿หຌป็นปัจจุบันมีความยืดหยุน ดย฿ชຌทคนลยี
สมัย฿หม฿นการดํานินการ 
     3.  ดຌานปริมาณ   
                        3.1  ควรจัดลําดับปัญหาความรงดวนของงาน/ครงการ  ฿หຌตรงกบัปัญหาความตຌองการอยาง
ทຌจริง  ดย฿หຌทุกสวนของสงัคมกຌาวดินเปพรຌอมกัน เมนຌนพัฒนาดຌาน฿ดดຌานหนึไงป็นการฉพาะ 
           3.2  ควรสรຌางครือขายองค์กรชุมชน฿หຌกิดการรียนรูຌละทาทันทคนลยีละความ
ปลีไยนปลงของระบบลกทีไเรຌพรหมดน  
     3.3 นຌน฿หຌองค์กรการจัดทําผนคํานึงถงึปัญหาความตຌองการทีไทຌจรงิของชุมชนละนຌนการมี
สวนรวมของประชาชน฿หຌมากทีไสุด       

 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


