
แบบท่ี ๒  แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน. 
คำชี้แจง: แบบท่ี ๒  เป็นแบบติดตามตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์
ขององค์การบริหารส่วนตำบล  ภายใต้แผนพัฒนา  
ส่วนที่ ๑  ข้อมูลทั่วไป 

๑.   ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น....องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน.... 
๒.  รายงานผลการดำเนินงาน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖2 
ส่วนที่ ๒  ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 2561 - 2564 
           ๓. จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนา  

รายงานโครงการที่อนุมัติงบประมาณ ปี 2562 
อบต.ไผ่โทน  

 

อบต.ไผ่โทน  หน่วยงานที่รับผิดชอบ แหล่งที่มา 
งบตาม

ข้อบัญญัติ/
เทศบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและชุมชน 
1. โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี อบต.ไผ่
โทน 

กองคลัง ข้อบัญญัติ 50,000.00 

2. โครงการจัดเก็บภาษีประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๒ 

กองคลัง ข้อบัญญัติ 10,000.00 

3. โครงการอบรมให้ความรู้ พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร พ.ศ.๒๕๔๐ 

สำนักปลัด อบต. ข้อบัญญัติ 5,000.00 

4. โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
และบทบาทอำนาจหน้าที่ของสภาท้องถิ่น  

สำนักปลัด อบต. ข้อบัญญัติ 6,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ 
สายห้วยประตูผา เริ่มจากสวนนายจำนง 
ขาวสม -สวนนางลำดวน หมื่นยอด  

กองช่าง ข้อบัญญัติ 406,000.00 

6. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วย
ปู่ลอง จากถนน อบจ.- สวนนางบัวไหล 
กันตี หมู่ที่ ๕ บ้านจำวาย 

กองช่าง ข้อบัญญัติ 150,000.00 

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ 
จากสวนนายมานพ หมื่นยอด -สวนนาง
หนูสิน วรรณวงค ์

กองช่าง ข้อบัญญัติ 160,000.00 

8. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.เข้าท่ีทิ้ง
ขยะประจำหมู่บ้านหมู่ที่ ๒ 

กองช่าง ข้อบัญญัติ 32,000.00 



  
9. โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. สายห้วย
เมี่ยง สวนนายเชย จันใส - สวนนายประ
เวช กาสาร หมู่ที่ ๒  

, กองช่าง ข้อบัญญัติ 370,000.00 

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ 
บ้านปางยาว บ้านนายวน อุตมา- บ้าน
นายเฉลิม ตาเตียว 

กองช่าง ข้อบัญญัติ 101,000.00 

11. โครงการสร้างรางระบายน้ำจากบ้าน
นายปุ่น ปันตา-บ้านนางเพ็ญ วุฒิน้อยหมู่
ที่ ๖ 

กองช่าง ข้อบัญญัติ 140,000.00 

12. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 
๗ บ้านห้วยเอียด 

กองช่าง ข้อบัญญัติ 410,000.00 

13. โครงการปรับปรุงบ่อสูบน้ำระบบ
ประปาหมู่บ้าน บ้านจำวาย หมู่ที่ ๕ 

กองช่าง ข้อบัญญัติ 250,000.00 

14โครงการก่อสร้างและซ่อมแซม ถนน 
คสล.รอบหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ 

กองช่าง ข้อบัญญัติ 450,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
15. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารการศึกษา 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ข้อบัญญัติ 192,960.00 

16. โครงการผักข้างบ้าน อาหารข้างรั้ว 
ครอบครัวพอเพียง 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ข้อบัญญัติ 5,000.00 

17. โครงการสนับสนุนค่าพาหนะรับ-ส่ง
นักเรียน 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ข้อบัญญัติ 240,000.00 

18. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ข้อบัญญัติ 15,000.00 

19. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู
และบุคลากรทางการศึกษา อบต.ไผ่โทน 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรมการศึกษา  

ข้อบัญญัติ 15,000.00 

20. โครงการอบรมและให้ความรู้กับ
ผู้ปกครองและบุคลากรทางการศึกษา 
เพ่ือป้องกันโรคติดต่อ 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ข้อบัญญัติ 15,000.00 

21. โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริม
การเรียนรู้สู่เด็กปฐมวัย 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ข้อบัญญัติ 5,000.00 

22. โครงการส่งเสริมอาชีพจากพืช
สมุนไพร การทำมาลัยร้อยใจ และตะไคร้
ไล่ยุง 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ข้อบัญญัติ 20,000.00 



23. โครงการเยาวชนอาสาดูแลผู้สูงวัย 
ใส่ใจผู้พิการ 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ข้อบัญญัติ 10,000.00 

24. โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ข้อบัญญัติ 10,000.00 

25. โครงการส่งเสริมอาชีพภูมิปัญญาไทย
จักสานไม้ไผ่ ตำบลไผ่โทน 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ข้อบัญญัติ 10,000.00 

26. โครงการสานรัก สามวัย สานสายใย
ในครอบครัว 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ข้อบัญญัติ 5,000.00 

27. โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนา
คุณภาพบทบาทสตรีตำบลไผ่โทน 

กองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ข้อบัญญัติ 10,000.00 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
28. โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ชุมชน 

สำนักปลัด อบต. ข้อบัญญัติ 20,000.00 

29. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะ 

สำนักงานปลัด อบต. ข้อบัญญัติ 20,000.00 

30. โครงการอบรมส่งเสริมการให้ความรู้ 
การกำจัดขยะอย่าง ถูกวิธี 

สำนักงานปลัด อบต. ข้อบัญญัติ 20,000.00 

31. โครงการอบรมส่งเสริมการประดิษฐ์
สิ่งของจากเศษวัสดุเหลือใช้ 

สำนักงานปลัด อบต. ข้อบัญญัติ 30,000.00 

32. โครงการส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก สำนักงานปลัด อบต. ข้อบัญญัติ 20,000.00 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกีฬา และสุขภาพอนามัย  
33. โครงการควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

สำนักงานปลัด อบต. ข้อบัญญัติ 40,000.00 

34. โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย 
จากโรคพิษสุนัขบ้า  

สำนักงานปลัด อบต. ข้อบัญญัติ 30,000.00 

35. โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และ
ขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

สำนักงานปลัด อบต. ข้อบัญญัติ 6,000.00 

36. โครงการสนับสนุนคณะกรรมการ
หมู่บ้านในการดำเนินโครงการตาม
พระราชดำริด้านสาธารณสุข 

สำนักงานปลัด อบต. ข้อบัญญัติ 180,000.00 

ยุทธศาสตร์ การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและปราบปรามยา
เสพติด 
37. โครงการสนับสนุน การดำเนินงานของ
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

สำนักงานปลัด อบต. ข้อบัญญัติ 50,000.00 



ตำบลไผ่โทน 
38. โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ 
สมาชิกอปพร.  

สำนักงานปลัด อบต. ข้อบัญญัติ 62,738.00 

39. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 

สำนักงานปลัด อบต.  ข้อบัญญัติ 10,000.00 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ 
40. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ อบต.ไผ่
โทน 

กองช่าง ข้อบัญญัติ 60,000.00  

41. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่ีจอดรถ ที่ทำ
การ อบต.ไผ่โทน 

กองช่าง ข้อบัญญัติ 194,000.00 

42. โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ อบต.
ไผ่โทน 

กองช่าง ข้อบัญญัติ 81,000.00 

43. โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการ อบต.ไผ่
โทน 

กองช่าง ข้อบัญญัติ 462,400.00 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

รายงานโครงการที่ไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ ปี 2562 
อบต.ไผ่โทน 

อบต.ไผ่โทน ร้องกวาง จ.แพร่ 



ชื่อโครงการ  
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

ประเภทกิจกรรม งบตามแผน 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งขององค์กรและชุมชน 
1. โครงการก่อสร้าง /ปรับปรุง /
ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำ
หมู่บ้าน 

กองช่าง บริการชุมชนและ
สังคม-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

300,000.00 

2. โครงการอบรมและศึกษาดูงาน
เจ้าหน้าที่ อบต.ผู้นำชุมชน/
ประชาชน  

สำนักงานปลัด อบต. บริการชุมชนและ
สังคม-สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 

100,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3. โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม 
ขยายเขต ประปาหมู่บ้านในเขต 
อบต.ไผ่โทน ๙ หมู่บ้าน 

กองช่าง งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-
งานสำรวจออกแบบ 

200,000.00 

4. โครงการพนังก้ันน้ำ น้ำแม่ถอน 
ม.๘ 

กองช่าง งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-
งานสำรวจออกแบบ 

200,000.00 

5. โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีต
เสริมเหล็ก (คสล.)ในหมู่บ้าน และ
เข้าพ้ืนที่การเกษตร หมู่ที่ ๗ 

กองช่าง งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-
งานควบคุมการ

ก่อสร้าง 

400,000.00 

6. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม 
หมู่ที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙ 

กองช่าง งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-
งานควบคุมการ

ก่อสร้าง 

3,000,000.00 

7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน
เพ่ือการเกษตร ในพ้ืนที่ รับผิดชอบ 

กองช่าง งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-
งานควบคุมการ

ก่อสร้าง 

300,000.00 

8. โครงการก่อสร้างถังเก็บ
น้ำประปา (ประปาภูเขา) หมู่ที ่๘ 

กองช่าง งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-
งานควบคุมการ

ก่อสร้าง 

300,000.00 

9. โครงการพนังก้ันน้ำเซาะตลิ่งน้ำ
แม่คำม ีหมู่ที่ ๙,๑,๒,๖,๓ 

กองช่าง งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-
งานควบคุมการ
ก่อสร้าง 

6,000,000.00 



10. โครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ 
ห้วยแม่กระทิง หมู่ที่ ๔ 

กองช่าง งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-
งานควบคุมการ

ก่อสร้าง 

20,000,000.00 

11. โครงการขุดลอกหน้าฝาย แม่
คำปอง หมู่ที่ ๗ 

กองช่าง งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-
งานควบคุมการ

ก่อสร้าง 

300,000.00 

12. โครงการทำ ถนน ลาดยางแอส
ฟัล์ติก เชื่อมบ้านไผ่โทนหมู่ที่ ๒ - 
บ้านวังปึ้ง หมู่ที่ ๔ 

กองช่าง งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-
งานควบคุมการ

ก่อสร้าง 

10,000,000.00 

13. โครงการทำ ถนน คสล. เชื่อม
บ้านไผ่โทนหมู่ที่ ๒ - บ้านวังปึ้ง หมู่
ที่ ๔ 

กองช่าง งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-
งานควบคุมการ

ก่อสร้าง 

21,700,000.00 

14. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ใน
หมู่บ้าน และเข้าพ้ืนที่การเกษตร 
หมู่ที่ ๘ 

กองช่าง งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-
งานควบคุมการ

ก่อสร้าง 

400,000.00 

15.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ใน
หมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านไทรพร้าว 

กองช่าง งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-
งานควบคุมการ

ก่อสร้าง 

400,000.00 

16.โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่
ที่ ๔ บ้านวังปึ้ง 

กองช่าง งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-
งานควบคุมการ

ก่อสร้าง  

200,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
17. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็ก กองการศึกษา

ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

งานระดับก่อนวัย
เรียนและ
ประถมศึกษา-
กิจกรรมเด็กและ
เยาวชน 

100,000.00 

18. โครงการจัดงานราชพิธี งานรัฐ
พิธีและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ

กองการศึกษา
ศาสนาและ

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับการศึกษา-

10,000.00 



ธำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ ใน
ระดับพ้ืนที่ 

วัฒนธรรม การบริหารงาน
บุคคล 

19. โครงการอบรมทำปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 

กองการศึกษา
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

งานบริหารทั่วไป
เกี่ยวกับสังคม

สงเคราะห์ - การ
บริการสาธารณะ 

7,000.00 

ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
20. โครงการป้องกันหมอกควัน
และไฟป่าในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

สำนักงานปลัด อบต. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ
และป่าไม้-ป่าไม้

ชุมชน 

90,000.00 

21. โครงการรักน้ำ รักป่า รักษา
แผ่นดิน 

สำนักงานปลัด อบต. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ
และป่าไม้-ป่าไม้

ชุมชน 

20,000.00 

22. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

สำนักงานปลัด อบต. งานอนุรักษ์แหล่งน้ำ
และป่าไม้-ป่าไม้

ชุมชน 

10,000.00 

23. โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรยี์
ลดการใช้สารเคมี 

สำนักงานปลัด อบต. งานส่งเสริม
การเกษตร - การ

บริหารทั่วไป 

5,000.00 

24. โครงการอบรมทำปุ๋ยหมัก
ชีวภาพ 

สำนักงานปลัด อบต. งานส่งเสริม
การเกษตร - การ

บริหารทั่วไป 

7,000.00 

25. โครงการจัดหา ก่อสร้าง ที่ทิ้ง
ขยะมูลฝอยให้กับประชาชน 

กองช่าง งานส่งเสริมและ
สนับสนุนความ
เข้มแข็งชุมชน- 

100,000.00 

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกีฬา และสุขภาพอนามัย  
26. โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคในชุมชน 

สำนักงานปลัด อบต. งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ-

งานสาธารณสุขอ่ืนๆ 

50,000.00 

27. โครงการส่งเสริมและพัฒนา
แกนนำสุขภาพป้องกันโรคติดต่อ
ทั่วไป 

สำนักงานปลัด อบต. งานบริการ
สาธารณสุขและงาน
สาธารณสุขอ่ืนๆ-

การบริการ
สาธารณสุข 

50,000.00 

ยุทธศาสตร์ การรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย การป้องกันและ



ปราบปรามยาเสพติด 
28. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด
ในพ้ืนที่เสี่ยงในตำบล ไผ่โทน 

สำนักงานปลัด อบต. งานป้องกันภัยฝ่าย
พลเรือนและระงับ

อัคคีภัย-การป้องกัน
และบรรเทาสา

ธารณภัย 

50,000.00 

29. โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล 

สำนักงานปลัด อบต. งานรักษาความสงบ-
การรักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผน

ป้องกันภัย 
  

50,000.00 

ยุทธศาสตร์ การพัฒนาอาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ 
30. โครงการจัดหาและซ่อมบำรุง
ทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้างของ
สำนักงาน อบต. 

กองช่าง งานบริหารงานคลัง 
- การซ่อมแซม 
บำรุงรักษาพัสดุ  

100,000.00 

31. โครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณท่ี
ทำการ อบต. เช่น สนามกีฬา, สวน
หย่อม,คัตเอาท์ ฯลฯ 

กองช่าง งานก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐาน-
งานศูนย์
เครื่องจักรกล  

100,000.00 

32. โครงการต่อเติมอาคารศูนย์ 
อปพร. อบต.ไผ่โทน 

กองช่าง งานรักษาความสงบ-
การรักษาความสงบ
ภายใน-การวางแผน

ป้องกันภัย 

70,000.00 

33. โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์บ้านปางยาว 

กองช่าง การเศรษฐกิจ-
อุตสาหกรรมและ
การโยธา 

500,000.00 

 
 
 
 
ส่วนที่  ๔  ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 

ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการปฏิบัติงานตามแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปี  ๒๕๖2  ขององค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทน  ดังนี้ 

๑.  ชื่อโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้กับโครงการตามแผนพัฒนาไม่ตรงกัน  ทั้งที่เป็นโครงการ
เดียวกันทำให้เกิดความสับสนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 



๒.  จำนวนงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานให้ครบตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทำให้การ
บรรลุผลตามแผนพัฒนามีน้อย 

๓.  ในส่วนของรายละเอียดที่เป็นรายงานทางการเงิน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาไม่มีบุคลากรที่มีความชำนาญทางการเงินจึงต้องขอความร่วมมือไปยังกองคลัง 

๔.  ประชาชนให้ความสนใจและความร่วมมือในการดำเนินงานน้อยทำให้การดำเนินงานมีความล่าช้า   
 

ข้อเสนอแนะ 
๑.  การตั้งชื่อโครงการในการตั้งงบประมาณควรเป็นชื่อโครงการเดียวกันที่ระบุในแผนพัฒนา  
๒.  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืนเพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินงาน

ตามแผนพัฒนา 
๓.  ควรมีการประชาสัมพันธ์สร้างแรงจูงใจให้กับประชาชนให้มีความสนใจและร่วมมือในการเข้าร่วม

ประชุมประชาคมจัดทำแผนพัฒนามากข้ึนเพ่ือคัดเลือกโครงการที่เร่งด่วนและจำเป็นตามความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง  

๔.  การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาควรเพิ่มบุคคลที่มีความรู้
ทางการเงินการคลัง   

๕.  องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่โทนควรเน้นการพัฒนาและให้ความสำคัญกับเด็ก  เยาวชนผู้สูงอายุ   
ผู้พิการ  และผู้ด้อยโอกาสเพิ่มข้ึน 
 ๖.  การตั้งงบประมาณควรมีลักษณะที่มีความเฉพาะเจาะจงและมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมากข้ึน 
 ๗.  ควรให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาในส่วนของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน
หนว่ยงานเก็บรวบรวมข้อมูลการดำเนินการตามแผนพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ  
 


