
ส่วนท่ี 2 
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2557-2560) 

 
1.1 สรุปสถานการณ์การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ตามที่ เทศบาลต าบลบึ งเจริญ  ได้ด า เนิ นการจัดท าแผนพัฒนาสามปี  (พ .ศ .2557 -2559 )                      
(พ.ศ.2558-2560), (พ.ศ.2559-2561) และ (พ.ศ.2560-2562) อันมีลักษณะเป็นแผนที่สอดคล้องกับ             
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา การก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดท าขึ้นส าหรับปีงบประมาณ              
แต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลาสามปีโดยมีการทบทวนเพ่ือปรับปรุง               
เป็นประจ าทุกปี โดยเทศบาลได้ใช้แผนพัฒนาสามปีเป็นกรอบในการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี                  
การจ่ายขาดเงินสะสม  เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการที่ขอให้หน่วยงานอ่ืนมาด าเนินงานให้รวมทั้งวางแนวทาง
เพ่ือให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี  

ทั้งนี้ เทศบาลได้ด าเนินการ ตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ สามารถสรุปได้ดังนี้  

 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557 - 2559) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 

ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 85 29 34.11 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 83 3 3.61 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และ 
    การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

98 21 21.42 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 22 1 4.54 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

บ้านเมืองที่ดี 
49 3 6.12 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 11 0 0 
รวม 348 55 15.80 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2558 - 2560) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 33 30 90.90 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 39 2 5.12 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และ 
    การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

42 23 54.76 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 10 1 10.00 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

บ้านเมืองที่ดี 
19 3 15.78 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 8 0 0 
รวม 151 59 39.07 

 

 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559 - 2561) 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 23 12 52.17 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 10 4 40.00 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และ 
    การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

32 23 71.87 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 8 5 62.5 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

บ้านเมืองที่ดี 
13 3 23.07 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 2 1 50.00 
รวม 88 48 54.54 
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แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560 - 2562) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ปรากฏอยู่ใน
แผนพัฒนา

สามปี 

บรรจุในเทศ
บัญญัติ 

(น าไปปฏิบัติ) 

คิดเป็นร้อยละ 
ของโครงการที่
ปรากฏในแผนฯ  

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 119 33 27.73 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 10 3 30.00 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบ้านเมืองน่าอยู่และ 
    การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

35 28 80.00 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 8 4 50.00 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

บ้านเมืองที่ดี 
13 3 23.07 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว 3 2 66.66 
รวม 188 73 38.82 

 

การตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

ตั้งงบประมาณ ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

งบกลาง 1,219,786.00 1,117,400.00 1,200,000.00 9,699,080.00 

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน 
ค่าจ้างประจ า และค่าจ้าง
ชั่วคราว 

9,707,660.00 12,410,620.00 11,267,770.00 13,118,260.00 

งบด าเนินงาน (หมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ
และหมวดค่าสาธารณูปโภค 

9,322,054.00 9,235,480.00 8,557,530.00 9,871,660.00 

งบลงทุน 3,800,000.00 4,029,600.00 3,587,200.00 8,800,000.00 

งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 0.00 

งบเงินอุดหนุน 2,802,000.00 506,900.00 2,387,500.00 2,511,000.00 

งบประมาณทั้งสิ้น 26,851,500.00 27,300,000.00 27,000,000.00 44,000,000.00 
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การเบิกจ่ายงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
 

รายจ่าย ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 

งบกลาง 778,387.50 7,667,.355.85 681,197.50 - 

งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน        
ค่าจ้างประจ า และค่าจ้างชั่วคราว 

9,312,771.00 10,190,583.71 9,191,352.00 - 

งบด าเนินงาน(หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุและหมวดค่าสาธารณูปโภค) 

9,632,797.95 9,015,197,.41 8,378,489.34 - 

งบลงทุน 1,758,572.00 13,383,991.00 3,740,398.45 - 

งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 0.00 - 

งบเงินอุดหนุน 2,817,000.00 3,180,500.00 2,371,500.00 - 

งบประมาณทั้งสิ้น 24,299,528.45 43,437,627.97 24,362,937.29 - 
 
1.2 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาขึ้นมาเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาเทศบาลให้บรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลสูงสุดในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน  ในการจัดท าแผนพัฒนา
นั้นจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนพัฒนา  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้ วยการจัดท าแผนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6  ข้อ 29 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 13 โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน
แผนพัฒนาเป็นผู้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  
วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ             
ต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา               
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้อง
ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายใน
เดือนตุลาคมของทุกปี  

 ซึ่งแผนพัฒนาของเทศบาลสามารถน าไปปฏิบัติในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพได้ดังนี้   
1. เชิงปริมาณ 
 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2557 

แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557-2559) 
โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   348  โครงการ 

    บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ     จ านวน    55  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  15.80 
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 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2558 
    แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) 

โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   151  โครงการ 
    บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ     จ านวน  59  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  39.07 

เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา   

 ปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559-2561) 

    โครงการที่บรรจุในแผน   จ านวน   88  โครงการ 
    บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ     จ านวน    48  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  54.54 

เทศบาลสามารถด าเนินงานได้ในอัตราที่เพ่ิมขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา    

 ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2560 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) 

    โครงการที่บรรจุในแผน    จ านวน  188  โครงการ 
    บรรจุไว้ในเทศบัญญัติ      จ านวน    73  โครงการ    
    คิดเป็นร้อยละ  38.82 

เทศบาลสามารถด าเนินงานได้น้อยกว่าปีงบประมาณท่ีผ่านมา                   
โดยภาพรวมแล้วแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลยังไม่สามารถ

ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะมีโครงการที่บรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไป แต่เนื่องจากมีงบประมาณจ ากัดท าให้              
ไม่สามารถจะด าเนินการได้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้เกินกว่าร้อยละ 50  

1.3 การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาประจ าปีเชิงคุณภาพ ก า ร พั ฒ น า เท ศ บ าล ต า บ ล บึ ง เจ ริ ญ            
ในรอบปี พ.ศ.2559 ได้ยึดถือปฏิบัติตามแผนพัฒนาที่วางไว้โดยพิจารณาการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด             
ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากที่สุดตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้              
และมีการประสานแผนงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจ าแนกตามสาขาการพัฒนา ดังนี้  

1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
  - ได้พัฒนาระบบบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน สะพาน น้ าประปา ไฟฟ้าสาธารณะ                 
อาคารและระบบระบายน้ า  
  - ได้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร เช่น ขุดลอกแหล่งน้ า ท าฝายชะลอน้ า    

2. ด้านเศรษฐกิจและการเกษตร 
  - ได้มีการส่งเสริมอาชีพเพ่ือเสริมรายได้ ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านการเกษตร 
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3. ด้านบ้านเมืองน่าอยู่และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
  - ได้มีการจัดชุดอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพ่ือปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่   
  - ไดส้่งเสริมสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาทุกระดับ 
  - ได้ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบที่มีคุณภาพพร้อมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อม
แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  - ได้ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีของประชาชน และสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 
  - ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

4. ด้านการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม  
  - ไดม้ีการจัดโครงการ กิจกรรมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  - ได้ มี ก ารส่ ง เสริม ให้ ป ระชาชนปลู กป่ า เพ่ื อปลู กจิตส านึ ก ในการอนุ รักษ์ และ ฟ้ืน ฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
  - ได้มีการส่งเสริมให้ประชาชนบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบ และสร้างรายได้ในครัวเรือน
  

5. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
  - ได้มีการส่งพนักงานเข้าร่วมอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน การอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ ศึกษาดูงานส่วนราชการอ่ืนๆ เพ่ือน ามาปรับใช้กับองค์กร 
พัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน 
  - ได้จัดเวทีประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและปัญหาความจ าเป็นเร่งด่วนที่
ต้องการได้รับการแก้ไขจากเทศบาล เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาสามปีและบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป ี  

6. ด้านการท่องเที่ยว  
  - ได้มีการปรับปรุงภูมิทัศน์และส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ 

๒. ผลที่ได้รับจากการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

๒.๑ ผลที่ได้รับหรือผลที่ส าคัญ 
 ตามที่เทศบาลได้ด าเนินงานต่างๆ ตั้งแต่มีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐  เพ่ือแก้ไขปัญหา

ให้กับประชาชน และพัฒนาองค์กรให้เกิดความมั่งคงในการพัฒนาเพ่ือให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น                 
ซึ่งผลจากการด าเนินงานของเทศบาลนั้น  ผลที่ได้รับมีดังนี้   

๑.  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในแต่ละหมู่บ้าน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา 
2.  ไม่มีการเกิดอาชญากรรมในพ้ืนที่   
3.  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ป่วยเอดส์  ได้รับเงินช่วยเหลือเบี้ยยังชีพทุกคน 
4.  ประชาชนได้รับความช่วยเหลือจากสาธารณะภัยต่างๆ 
5. ขยะในชุมชนมีวิธีการจัดการที่ถูกต้อง 
6. ประชาชนได้รับความรู้เกี่ยวกับการสาธารณสุข 
7. ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ของเทศบาล 
7. ประชาชนได้รับบริการจากงานบริการต่างๆ ของเทศบาลด้วยความสะดวก 
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ส าหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ผลที่คาดว่าจะได้รับเพ่ิมข้ึน มีดังนี้ 
๑. ประชาชนมีถนนที่ได้มาตรฐานในการสัญจรไปมาเพ่ิมข้ึน  
2. ประชาชนมีน้ าส าหรับการอุปโภค-บริโภค อย่างเพียงพอ  
3. มีการบริหารจัดการขยะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
4. ประชาชนได้รับการฝึกอบรมอาชีพเพ่ือน าไปประกอบอาชีพเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน 
5. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคมได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 

๒.๒ ผลกระทบ 
 ในการด าเนินงานของเทศบาลปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ สามารถด าเนินการได้ตาม           

ที่ประชาชนต้องการเฉลี่ย 4 ปี ร้อยละ 50 จ านวน 1 ปี และไม่ถึงร้อยละ 50 จ านวน 3 ปี ซึ่งการด าเนินงานนั้น    
ส่งผลกระทบต่อชุมชนในเขตเทศบาล เช่น สาเหตุหนึ่งมาจากรัฐบาลไม่โอนงบประมาณตามประมาณที่ตั้งรับไว้    
ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการต่างๆตามที่บรรจุไว้ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย จึงส่งผลกระทบต่อการ
ด าเนินโครงการต่างๆของเทศบาล การด าเนินโครงการล่าช้าหลายโครงการไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จได้
ภายในปีงบประมาณ 

     
๓. สรุปปัญหาอุปสรรคการด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข  

    ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ – ๒๕๖๐ 

  ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗-2559 
ปัญหา 

๑)  เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องของระเบียบ กฎหมาย  เท่าที่ควร   
๒)  เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยีในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย   
๓)  หมู่บ้านในเขตเทศบาลมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขอยู่เป็นจ านวนมาก  
๔)  ประชาชนมีความต้องการซึ่งความต้องการดังกล่าวมีเป็นจ านวนมาก   
๕)  ประชาชนยังไม่เข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ของเทศบาลที่จะสามารถด าเนินการได้ 
6) เทศบาลไม่สามารถบรรจุโครงการ/กิจกรรมในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้ครบ

ทุกโครงการ/กิจกรรมและครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การพัฒนา   
7) เทศบาลไม่สามารถด าเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย 
อุปสรรค 

๑)  การขาดความรู้เรื่องของระเบียบ กฎหมาย อีกทั้ง เครื่องมือ  เครื่องใช้  เทคโนโลยี
ในการท างานมีไม่เพียงพอและไม่ทันสมัย  ท าให้เกิดอุปสรรคในการด าเนินงานเป็นอย่างยิ่ง  

๒)  เทศบาลมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานแก้ไขปัญหาของประชาชน   
๓)  เทศบาลสามารถด าเนินการได้เฉพาะตามอ านาจหน้าที่ 
4)  เทศบาลตั้งงบประมาณในการด าเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการยังไม่

เพียงพอและบางรายการมากเกินไป  ท าให้ต้องโอนเพ่ิม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่  ท าให้
เกิดข้ันตอนการท างานเพ่ิมข้ึนจึงท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า    
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 แนวทางการแก้ไข 
  (๑)  การด าเนินงานของเทศบาล 

๑)  การจัดท าแผนพัฒนาสามปีควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบ
ในการจัดท าแผนพัฒนาสามปีและให้มีความสอดคล้องกัน 

๒)  การด าเนินงานของเทศบาลควรจะให้เป็นไปตามแผนพัฒนาสามปีกล่าวคือควรจะ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม  ที่บรรจุในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาด าเนินการ  

๓)  ไม่ควรบรรจุโครงการ/กิจกรรม ที่ไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่  ในแผนพัฒนาสามปี   
๔)  ควรพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถด าเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   
๕)  ควรพิจารณาด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อน               

มากที่สุด  เช่น  การแก้ไขปัญหาเรื่องสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
 

(๒)  การบริการประชาชน 
 ๑)  ควรจัดให้มีสถานที่ในการให้บริการประชาชนอย่างพอเพียง  เช่น  มีจุดบริการและ

เก้าอ้ีเพียงพอ  สะดวก  สะอาด  และมีเจ้าหน้าที่คอยให้ค าแนะน าที่ดี    
 ๒)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากขึ้น เพ่ือให้ประชาชนได้รับ               

ความสะดวก  รวดเร็วและถูกต้องในการบริการของเทศบาล 
 ๓)  เจ้าหน้าที่เทศบาลควรยิ้มแย้ม  แจ่มใส  และพูดจาสุภาพต่อประชาชน 
 ๔)  ควรสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเทศบาลกับประชาชน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
 ๕)  ควรสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้เกิดข้ึนกับเทศบาล



 


