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ส่วนที่ 3 
สรุปผลการพัฒนาต าบลในปีที่ผ่านมา  

 
3.1  การสรุปสถานการณ์พัฒนา  (การวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและ
โอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น (SWOT)) 
 องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร เป็นพื้นที่ท่ีมีบริเวณกว้าง ถนนส่วนใหญ่ไม่ได้มาตรฐาน ผิวจราจร
ช ารุด บางส่วนเป็นถนนลูกรังและถนนดิน  ขาดแคลนแหล่งน้ าเพื่อการอุปโภค บริโภค และแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร  
พ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขา สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย หรือเป็นดินลูกรังกักเก็บน้ าไม่อยู่  จึงไม่มีน้ าไว้
ส าหรับท าการเกษตร อาชีพส่วนใหญ่เป็นการท านา ท าไร่ เช่น อ้อย มันส าปะหลัง  ซึ่งอาศัยน้ าฝนจากธรรมชาติ 
ปีใดไม่มีน้ าฝนหรือมีฝนมากเกินไปก็ท าให้พืชผลเสียหาย ส่วนอาชีพอ่ืน ๆ เช่น เลี้ยงโค เลี้ยงไก่ เลี้ยงสุกร 
เพาะเลี้ยงเห็ดหูหนู เห็ดภูฎาน และเห็ดนางฟูา และท าสวนผลไม้  เช่น มะม่วง  
 ต าบลเบิกไพร เป็นต าบลที่มีความสงบสุข  เนื่องจากผู้น ามีความเข้มแข็ง  มีความสามัคคี ในหมู่คณะ  
ความร่วมมือของผู้น าชุมชนดีมาก ตลอดจนประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเป็นอย่างดี  สามารถบูรณาการ
ความร่วมมือจาก “บวร”  (บ้าน  วัด  และโรงเรียน)  รวมถึงสถานีอนามัย ได้ดีเยี่ยม  จึงท าให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเบิกไพร มีศักยภาพในการพัฒนาที่น ามาวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมโดยอาศัยเทคนิค SWOT 
ANALYSIS  สรุปได้ดังนี้ 
 

 

จุดแข็ง (STRENGHT = S) จุดอ่อน (WEAKNESS = W) 
1) มีระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ครอบคลุม  
และสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
2) มีสถานศึกษาท่ีได้มาตรฐานและเพียงพอ 
3) ประชาชนให้ความส าคัญในการคงไว้ซึ่งประเพณี
และวัฒนธรรมที่ดีงามของท้องถิ่น 
4) มีทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงาม  สามารถพัฒนา
เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้ 
5) มีการแบ่งงาน/มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ 
6) บุคลากรมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
ได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง 
7) มีกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในหมู่บ้าน  เช่น กลุ่มออม
ทรัพย์  กลุ่มอาชีพ 
8) มีสินค้า OTOP ได้แก่ ชาใบหม่อน 
9) มีพ้ืนที่ท าการเกษตรมาก 
10) มีการอนุรักษ์ปุาชุมชน 
11) มี อบต.เป็นศูนย์กลางการบริหาร และสนับสนุน
กิจกรรม 

1) งบประมาณท่ีใช้มีไม่เพียงพอ เนื่องจากมีพ้ืนที่ใน
ความรับผิดชอบมาก จึงต้องขอรับการสนับสนุน
งบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
2) มีการบุกรุกพ้ืนที่สาธารณประโยชน์เพื่อการท ากิน
ของราษฎร 
3) มีน้ าเพ่ือการเกษตรไม่เพียงพอต่อการประกอบ
อาชีพทางเกษตรกรรมของประชาชนในพื้นท่ี  ส่งผลให้
ผลผลิตไม่ได้ตามท่ีตั้งเปูาไว้ 
4) ประชาชนไม่ให้ความส าคัญในด้านการมีส่วนร่วม 
5) เครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์ต่างๆยังไม่เพียงพอต่อ
การปฏิบัติงาน 
6) บุคลากรในต าแหน่งที่ว่างยังไม่มีการบรรจุแต่งตั้ง 
7) สถานที่และอาคารที่ท าการคับแคบไม่เพียงพอ 
8) ประชาชนยากจน มีหนี้สิน 
9) ขาดการพัฒนาอาชีพ 
10) การคมนาคมในหมู่บ้านไม่สะดวก 
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โอกาส (OPPORTUNITY = O) อุปสรรค (THREAT = T) 
1) มีทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสวยงาม  รัฐจึงให้
ความสนใจที่จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว (ถ้ าเขาคัน
หอก) 
2) ได้รับความสนใจให้เป็นพ้ืนที่น าร่องจากหน่วยงาน
ภาครัฐและองค์กรต่างๆ  เข้ามาศึกษาวิจัยในหลาย
ด้าน 
3) กลุ่มองค์กรในพื้นที่มีศักยภาพในการด าเนินงานที่
เข้มแข็งและเป็นรูปธรรม  ส่งผลให้ได้รับการสนับสนุน
จากหน่วยงานภายนอกด้านแหล่งงบประมาณและ
การเรียนรู้ 
4) การแก้ไขปัญหาความยากจน  ปัญหายาเสพติด  
ตามนโยบายของรัฐบาล 
5) รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 ให้
ความส าคัญและสร้างกระบวนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) มีการส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานภายนอก 
7) มีการส่งเสริมการศึกษานอกระบบ 
8) มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 2 แห่ง ให้การ
ดูแลด้านสาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
9) มีศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 

1) มีการระบาดของโรคติดต่อบ่อยครั้ง เช่น 
ไข้เลือดออก 
2) การปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ให้กับประชาชนในพื้นท่ี  ยังไม่สามารถด าเนินการได้
อย่างคล่องตัว  เนื่องจากติดขัดในเรื่องข้อระเบียบ
และกฎหมายต่างๆ 
3) การจัดสรรงบประมาณและระยะการเบิกจ่ายไม่
เหมาะสมกับเวลาด าเนินการ 
4) ภาระหน้าที่เพ่ิมมากข้ึน  ตามภารกิจที่ได้รับถ่าย
โอน 
5) งบประมาณจัดสรรไม่เพียงพอต่อสภาพปัญหาของ
พ้ืนที่ 
6) ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ าทางการเกษตร 
7) ถนนลาดยางไม่ทั่วถึง 
8) ราคาผลผลิตทางการเกษตรไม่แน่นอน 
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3.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
 

 การจัดท าแผนพัฒนา  
 องค์การบริหารส่วนต าบล เบิกไพร ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 
2555-2557) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุม
กรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อ
พัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
 องค์การบริหารส่วนต าบล เบิกไพร ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) เมื่อวันที่ 13 
มิถุนายน 2554 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2555-2557) ดังนี้ 
 
 

ยุทธศาสตร์ 
2555 2556 2557 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  40 38,605,000.00 28 28,444,000.00 31 24,694,000.00 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคน
และสังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

36 9,333,300.00 33 9,085,000.00 33 9,105,000.00 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย  

13 530,000.00 12 330,000.00 12 330,000.00 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยก
รรม และการท่องเที่ยว 

4 115,000.00 4 115,000.00 5 4,115,000.00 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

6 190,000.00 6 190,000.00 6 190,000.00 

6. ด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต
ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

5 498,000.00 6 518,000.00 5 498,000.00 

7. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ิม
ประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนา
บุคลากร และกระบวนการประชาคม 

14 3,240,000.00 10 1,690,000.00 10 1,690,000.00 

รวม 118 52,511,300.00 99 40,372,000.00 102 40,622,000.00 

 
 
 
 
 
 
 การจัดท างบประมาณ 
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 ผู้บริหาร อบต.เบิกไพร ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่  25 สิงหาคม 2554 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 56 โครงการ งบประมาณ 11,042,445 บาท สามารถ 
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
คิดเป็น 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
ตามข้อบัญญัติ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 5 9.00 3,237,925.00 29.32 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและ
สังคมงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต) 

25 45.00 4,997,540.00 45.26 

3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย  

4 7.00 417,000.00 3.78 

4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม 
และการท่องเท่ียว 

4 7.00 160,000.00 1.45 

5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  

3 5.00 50,000.00 0.45 

6. ด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

4 7.00 571,700.00 5.18 

7. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพิ่มประสิทธิภาพ
การเมือง การบริหาร การพัฒนาบุคลากร และ
กระบวนการประชาคม 

11 20.00 1,608,280.00 14.56 

รวม 56 100.00 11,042,445.00 100.00 
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 การใช้จ่ายงบประมาณ 
 อบต.เบิกไพร มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 36 โครงการ  จ านวนเงิน 6 ,165,462  บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
จ านวน 36 โครงการ จ านวนเงิน 6,165,462  ล้านบาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 

การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามใน
สัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

คิดเป็น  
ร้อยละ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 5 2,898,158.42 5 2,898,158.42 41.01 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (การพัฒนาคนและสังคม งานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต) 

16 2,088,403.02 16 2,088,403.02 33.87 

3. การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  4 240,672.00 4 240,672.00 3.90 

4. การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเท่ียว 1 80,869.53 1 80,869.53 1.31 

5. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 3 39,980.00 3 39,980.00 0.65 

6. การพัฒนาด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 2 371,299.00 2 371,299.00 6.02 
7. การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพการเมืองการบริหาร 
การพัฒนาบุคลากร และกระบวนการประชาคม  

5 446,080.00 5 446,080.00 7.24 

รวม 36 6,165,461.97 36 6,165,461.97 100.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการที่ด าเนินการแล้วในปีงบประมาณ พ.ศ.2555 



 

แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.25 5 7  –  255 9 )  องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร   

               ส่วนที่ 3  สรุปผลการพัฒนาต าบลในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2555)                 หน้าที่   38 

*************** 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     แนวทางการพัฒนาที่ 1  ด้านการคมนาคมและขนส่ง  
1. ซ่อมแซมถนนลูกรังหรือหินคลุกถนนสายต่างๆ และทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของ อบต.เบิกไพร   
    งบประมาณ 287,200 บาท   
     แนวทางการพัฒนาที่ 2  ด้านสาธารณูปโภค  
1. บ ารุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ไฟฟูาสาธารณะ เสียงตามสาย งบประมาณ 25,970 บาท  
2. ซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน  งบประมาณ  106,093  บาท  
3. อุดหนุนส านักงานการไฟฟูาส่วนภูมิภาคอ าเภอจอมบึง  งบประมาณ  387,541.42  บาท  
4. จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง  งบประมาณ  60,942 บาท 
          รวมยุทธศาสตร์ที่ 1  ใช้งบประมาณ  867,746.42  บาท 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคน (งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต)  
     แนวทางการพัฒนาที่ 1  ด้านการส่งเสริมอาชีพ    
1. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  งบประมาณ  28,800  บาท   
     แนวทางการพัฒนาที่ 2  ด้านสวัสดิการสังคม   
1. เบี้ยยังชีพคนชรา  ใช้งบประมาณ กรมส่งเสริมฯ  
2. เบี้ยยังชีพผู้พิการ  ใช้งบประมาณ กรมส่งเสริมฯ  
3. เบี้ยยังชีพผู้ปุวยโรคเอดส์  ใช้งบประมาณ กรมส่งเสริมฯ  
4. โครงการเสริมสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง  งบประมาณ  40,000  บาท  
     แนวทางการพัฒนาที่ 3  ด้านนันทนาการ  
1. จัดการแข่งขันกีฬาในระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด ฯลฯ เพ่ือให้ห่างไกลยาเสพติด งบประมาณ  85,919  บาท  
2. จัดการแข่งขันกีฬาเดิน วิ่ง จักรยานมาราธอน งานเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวามหาราช  งบประมาณ     
    50,000  บาท  
3. จัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย  งบประมาณ  46,500  บาท  
4. โครงการกีฬากลุ่มโรงเรียนสหสัมพันธ์  งบประมาณ  60,000  บาท  
     แนวทางการพัฒนาที่ 4  ด้านการศึกษา   
1. อุดหนุนค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน  งบประมาณ  1,180,400  บาท  
2. สนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  งบประมาณ  286,800  บาท  
3. จัดซื้ออาหารเสริม (นม)  งบประมาณ  905,633.02  บาท  
4. จัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็ก  งบประมาณ  27,622  บาท  
5. การพัฒนาผู้ดูแลเด็ก  งบประมาณ  3,000  บาท  
6. จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ  งบประมาณ  158,300  บาท  
7. โครงการเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนในต าบลเบิกไพร  งบประมาณ  24,100  บาท  
     แนวทางการพัฒนาที่ 5  ด้านการสาธารณสุข       
1. รณรงค์ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก   งบประมาณ  298,300  บาท  
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2. รณรงค์ปูองกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า  งบประมาณ  99,000  บาท 
3. รณรงค์ปูองกันโรคเอดส์  ไม่ใช้งบประมาณ  
4. อุดหนุนศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐาน  งบประมาณ  110,000  บาท  
5. สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)  งบประมาณ  120,000  บาท  
     แนวทางการพัฒนาที่ 7 ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตามโครงการของรัฐบาล อ าเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    
    กระทรวงมหาดไทย กิจกรรม ในต าบลและกิจกรรมของส่วนราชการอ่ืนๆเช่น การปูองกันแก้ไขปัญหา     
    ยาเสพติด งบประมาณ  48,150  บาท  
2. การสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวในการแก้ไขปัญหายาเสพติด   งบประมาณ  16,700  บาท  
          รวม ยุทธศาสตร์ที่ 2  ใช้งบประมาณ  3,601,224.02  บาท 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
     แนวทางการพัฒนาที่ 1  ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค สิทธิ เสรีภาพของประชาชน  

1. การเลือกตั้งของ อบต.เบิกไพร  งบประมาณ  204,687  บาท 
  

     แนวทางการพัฒนาที่ 2  ด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  
1. การมีส่วนร่วมในการประชุมสภาท้องถิ่น  ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
2. การมีส่วนร่วมในการจัดท าขอบัญญัติท้องถิ่น   ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
3. การมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น   ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
4. การมีส่วนร่วมในการจัดท างบประมาณรายจ่าย   ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
5. การมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง  งบประมาณ  3,500  บาท  
6. การมีส่วนร่วมในการเงิน/บัญชี   ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
7. การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล   ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
     แนวทางการพัฒนาที่ 3  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    
1. พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพอาสาสมัครปูองกันภัยฝุายพลเรือน (อปพร.)  งบประมาณ  80,000  บาท  
     แนวทางการพัฒนาที่ 4  ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  
1. ตั้งจุดตรวจช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลสงกรานต์  งบประมาณ  29,600  บาท  
          รวม ยุทธศาสตร์ที่ 3  ใช้งบประมาณ  237,787  บาท 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว  
     แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  
1. จัดเก็บและบันทึกข้อมูล จปฐ.  ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
2. การจัดท าแผนแม่บทชุมชน  ไม่ได้ใช้งบประมาณ 
     แนวทางการพัฒนาที่ 3  ด้านการส่งเสริมการลงทุน  
1. ให้บริการตามโครงการอินเทอร์เน็ตต าบล  งบประมาณ  86,843.34  
          รวม ยุทธศาสตร์ที่ 4  ใช้งบประมาณ  86,843.34 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  
     แนวทางการพัฒนาที่ 1 ด้านการคุ้มครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม    
1. ปลูกหญ้าแฝกตามแนวพระราชด าริ  งบประมาณ  9,500  บาท  
2. โครงการรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อมและปรับภูมิทัศน์ 2 ข้างทาง  งบประมาณ  20,000  บาท 
     แนวทางการพัฒนาที่ 3  ด้านการดูแลรักษาที่สาธารณะ  
1. รังวัดที่สาธารณประโยชน์ปูองกันการบุกรุก  งบประมาณ  10,480  บาท  
          รวม ยุทธศาสตร์ที่ 5  ใช้งบประมาณ  39,980  บาท 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 6  ด้านศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม  จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     แนวทางการพัฒนาที่ 2  ด้านงานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมตามประเพณีท้องถิ่น  งบประมาณ  423,180  บาท  
2. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันส าคัญทางรัฐพิธี  งบประมาณ  125,810  บาท  
3. ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ส าหรับพิธีวันส าคัญ  งบประมาณ  1,000  บาท  
          รวม ยุทธศาสตร์ที่ 6  ใช้งบประมาณ  549,990  บาท 
  

ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  เพิ่มประสิทธิภาพการเมือง การบริหาร การพัฒนา
บุคลากร และกระบวนการประชาคม   
     แนวทางการพัฒนาที่ 1  ด้านการพัฒนาบุคลากร  
1. ฝึกอบรมเพ่ิมศักยภาพคณะผู้บริหารสมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง  
   1.1 เพ่ือจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน  งบประมาณ  105,350  บาท  
   1.2 เพ่ือจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  งบประมาณ  50,001  บาท  
2. การฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มสตรีและอาสาพัฒนา  ต.เบิกไพร  งบประมาณ  60,000  บาท  
3. อุดหนุนโครงการศูนย์ประสานการพัฒนาศักยภาพหน่วยสนับสนุนภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม  
    นโยบายรัฐบาล ปี 2555  งบประมาณ  10,000  บาท  
4. การศึกษาและพัฒนาองค์ความรู้ในระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท  งบประมาณ  224,810  บาท  
     แนวทางการพัฒนาที่ 2  ด้านการพัฒนารายได้  
1. ให้บริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่  ไม่ได้ใช้งบประมาณ  
     แนวทางการพัฒนาที่ 3  ด้านการพัฒนาการจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยและสถานที่ปฏิบัติงานให้
เพียงพอและมีประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน   
1. จัดซื้อโต๊ะท างาน  งบประมาณ  4,000  บาท  
2. จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน  งบประมาณ  75,000  บาท  
3. จัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล  งบประมาณ  10,980  บาท  
4. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  งบประมาณ  31,000  บาท  
5. จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก  งบประมาณ  4,300  บาท  
6. จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์  งบประมาณ  161,890  บาท  
     แนวทางการพัฒนาที่ 4  ด้านการให้บริการแก่ประชาชน  
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1. ประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของ อบต.  งบประมาณ  15,000  บาท  
          รวม ยุทธศาสตร์ที่ 7  ใช้งบประมาณ  752,331  บาท 
 
3.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 

การบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีหรือ

รายได้ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น โดยสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชนให้ตระหนักถึงหน้าที่ในการช าระ
ภาษี ท าให้การจัดเก็บภาษีครบถ้วน ส่งผลให้องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพรมีรายได้ท่ีจัดเก็บเองมากขึ้น จึงจัด
เจ้าหน้าที่ออกบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ไปตามหมู่บ้านต่าง ๆ เพื่อสร้างความสะดวกในการช าระภาษีให้แก่
ประชาชน และเพ่ิมรายได้ให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร 

 

ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลและมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง 
สุขภาพที่แข็งแรง เป็นพื้นฐานที่ส าคัญของการด ารงชีวิต ดังค าที่ว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอัน

ประเสริฐ” คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร จึงมีแนวนโยบายในการเพิ่มคุณภาพระบบควบคุม
และปูองกันการรักษาสุขภาพพลานามัยให้มีประสิทธิภาพ ปราศจากโรคภัย ไข้เจ็บ ดูแลให้ผู้สูงอายุมี สุขภาพ
กายและสุขภาพจิตที่ดี เป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าทางสังคม โดยส่งเสริมสนับสนุน กิจกรรมชมรมผู้สูงอายุ
และให้การตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกเดือน 

 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลเอาใจใส่ 
คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร เล็งเห็นถึงความส าคัญของการเอาใจใส่ผู้สูงอายุ 

ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมให้มีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน (อผส.) ทุกหมู่บ้าน  ปฏิบัติงานร่วมกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.)  เพื่อให้การช่วยเหลือ ฟื้นฟู และดูแลเอาใจใส่ ผู้สูงอายุ รวมถึง ผู้
พิการ และผู้ด้อยโอกาส ให้มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีข้ึน 

 

 การเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร มีหน้าที่หนึ่งในการส่งเสริมและเสริมสร้างศักยภาพเด็กและ
เยาวชนในพื้นท่ีให้ได้รับโอกาสในการท ากิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ อีกท้ังสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีต าบลเบิกไพร  
 

 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ต าบลเบิกไพร มักจะประสบกับปัญหาภัยแล้งและวาตภัยอยู่เสมอ องค์การบริหารส่วนต าบล
เบิกไพร ได้ให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยจัดรถบรรทุกน้ าเพ่ือบริการประชาชนที่ประสบปัญหาอย่างต่อเนื่อง
ทุกครัวเรือน เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อน โดยให้บริการนอกเวลาราชการและไม่เว้นวันหยุด อีกทั้งปรับปรุงระบบ
ประปาหมู่บ้านให้ใช้การได้ดยีิ่งขึ้น เพ่ือให้ประชาชนมีน้ าไว้อุปโภคบริโภค 
 
 
 

 การดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 



 

แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.25 5 7  –  255 9 )  องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร   

               ส่วนที่ 3  สรุปผลการพัฒนาต าบลในปีที่ผ่านมา (พ.ศ.2555)                 หน้าที่   42 

  องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพร มีหน้าที่ รักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุน 
การปูองกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน ทั้งภัยอาชญากรรมและภัยจากยาเสพ
ติด องค์การบริหารส่วนต าบลเบิกไพรได้ร่วมกับผู้น าท้องที่ (ก านัน/ผู้ใหญ่บ้าน) และเจ้าหน้าที่ต ารวจ ในการเฝูา
ระวังและปูองกันภัย ทั้งอาชญากรรม อุบัติเหตุ และยาเสพติด โดยการตั้งจุดตรวจ และเข้าตรวจพื้นที่ในทุก
หมู่บ้านอย่างสม่ าเสมอ เพื่อให้ประชาชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและปลอดภัย และหากตรวจพบผู้เสพยาเสพ
ติดก็ด าเนินการส่งเข้ารับการบ าบัดเพื่อคืนคนดีสู่สังคม 
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