
 

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ในวงรอบที่ ๒ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑) 

ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม เป็นหน่วย
ด าเนินการ (แบบ ผ.01) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาหมู่ที่ 9  200,000  
2 โครงการขยายเขตจ าหน่ายประปาหมู่ที่ 4  130,000 
3 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 8   265,121 
4 โครงการขยายเขตไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 4   48,927 

รวม   4  โครงการ 644,048 
 

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า บ้านร่องบัว
ลอย หมู่ที่ ๒ 

 158,500  

2 โครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมก่อสร้างรางระบายน  า 

 209,700 

3 โครงการก่อสร้างอาคารอเนก ประสงค์ บ้าน
ทุ่ง หมู่ที่ ๔ 

 262,500 

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน  า คสล. บ้านทุ่ง
หลวงพัฒนา หมู่ที่ ๖ 

 370,900 

5 โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ อบต.  119,000 
6 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหินคลุกถนน

สายร่องสะเด็ด 
  

7 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหินคลุกถนน
สายรวมใจ 

 153,000 

8 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลงหินคลุกถนน
สายท่าข้าม 

 78,500 

9 โครงการก่อสร้างพนังป้องกันตลิ่งพังทลาย  171,500 
10 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน  า

คอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบ ๓ ช่องทาง) พิกัดที่
X ๖๐๙๓๓๔ Y ๒๑๑๗๓๘๔(ล าเหมืองแก่
เสาร์) 

 86,500 

 

 
 



 

 
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ) 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

11 โครงการปรับปรุง /ซ่อมแซมท่อระบายน  า
คอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบ ๓ ช่องทาง) พิกัดที่
X ๖๐๙๓๖๖ Y ๒๑๑๗๕๖๘(ล าเหมืองแก่
เสาร์) 

 86,500  

12 โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมท่อระบายน  า
คอนกรีตเสริมเหล็ก(แบบ ๔ ช่องทาง) พิกัดที่
X ๖๐๙๓๓๔ Y ๒๑๑๗๓๘๔(ล าเหมืองร่องสะ
เด็จ) 

 158,500 

13 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรังหรือหินผุ 
ข้าสู่พื นที่การเกษตร(สายสันเก้าตุ้ม สายสัน
เก้าเกลือ) 

 200,000 

14 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรังหรือหินผุ
ข้าสู่พื นที่การเกษตร(สายร่องชุม) 

 43,500 

15 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง หรือหิน
ผุข้าสู่พื นที่การเกษตร(สายประชาสุขสันต์) 

 57,200 

16 โครงการปรับปรุงเสริมผิวถนนลูกรัง หรือหิน
ผุข้าสู่พื นที่การเกษตร(สายร่องลึก) 

 50,000 

รวม  16  โครงการ 2,205,800 
 

1.3 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่
 

  โครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 63,642  

รวม  1  โครงการ 63,642 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 
2.1 แผนงานการศึกษา 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการการบริหารจัดการสถานศึกษา
(สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน) 

 15,300  

2 ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ให้แก่
เด็กเล็กก่อนวัยเรียนและเด็กนักเรียน 

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 
 

99,339 ส านักปลัด 

3 ส่งเสริมและสนับสนุนอาหารกลางวัน 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 
 

234,800 



 

รวม  3  โครงการ 349,439 
 

 
แผนงานสาธารณสุข 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า 

 22,960 ส านักปลัด 

2 โครงการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 1 เม.ย. 61 – 30 ก.ย. 61 
 

3,600 

รวม  2  โครงการ 26,560 
 

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

 

ที ่
 

  โครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กและ
เยาวชน/สภาเด็กและเยาวชน 

งบประมาณจากบ้านพัก
เด็กจังหวัดพะเยา 

37,000 
 

 

รวม  1  โครงการ 37,000.00 
 

2.5 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 

ที ่
 

  โครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรม
เกี่ยวกับงานพิธี งานรัฐพิธี งานวันส าคัญฯ 

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 
 

50,750 ส านักปลัด 

2 โครงการอนุรักษ์และสืบสานงานประเพณีวัน
เข้าพรรษา 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

รวม  2  โครงการ 50,750 
 

 

2.6 แผนงานงบกลาง 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ  1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 3,611,900 ส านักปลัด 
2 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ  1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 1,504,800 
3 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ติดเชื อ 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 176,000 

รวม  3  โครงการ 5,292,700 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 



 

1 โครงการประชารัฐร่วมใจ คลองสวยน  าใสไร้
ผักตบชวา 

 7,560 ส านักปลัด 

รวม  1  โครงการ 7,560 
 
 

3.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการป้องกัน และแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน  28,945 ส านักปลัด 
รวม  1  โครงการ 28,945 

 

3.3 แผนงานการเกษตร 
 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 ส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรม/โครงการ"รักน  า รัก
ป่า รักษาแผ่นดิน" 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

ส านักปลัด 

รวม  1  โครงการ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4ด้านความม่ันคงและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหา
อุบัติเหตุ 

1 ธ.ค. 60 – 30 เม.ย. 61 
(อยู่ระหว่างฯ) 

4,269 
 

 

2 โครงการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือ และบรรเทา
เหตุ อัคคีภัย อุทกภัย ฯลฯ 

 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 

3 โครงการให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยและ
การระงับเหตุในสถานศึกษา และประชาชนใน
พื นที่ 

 17,003  

4 โครงการติดตั งกล้องวงจรปิด(CCTV) ในเขต
พื นที่ อบต.ดอนศรีชุม 

 20,000  

รวม 4   โครงการ 41,272.00 
 
 

   

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรมเพ่ือปกป้อง 
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

1 ธ.ค. 60 – 30 เม.ย. 61 
 

2,171.00 
 

 

2 โครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายา
เสพติด 

 ไม่ใช้
งบประมาณ    

 

รวม 2   โครงการ 2,171.00 



 

  
 
 
 
  4.3 แผนงานงบกลาง 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัย
ธรรมชาติ ภัยพิบัติต่าง ๆ 

1 ธ.ค. 60 – 30 เม.ย. 61 
 

30,786.00 
 

 

รวม  1  โครงการ 30,786.00 
 

 ยุทธศาสตร์ที ่5 ส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ 
5.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดซื อจัดหาวัสดุที่ใช้ในส านักงาน 1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 
 

61,549.00 สป,คลัง,ช่าง 

2 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการท างานของ
บุคลากร และผู้น าชุมชน 

1 ต.ค. 60 – 30 ก.ย. 61 
 

105,450.00 

3 โครงการฝึกอบรมจริยธรรมและคุณธรรม 
บุคลากรท้องถิ่น 

 9,265  

4 โครงการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้
บุคลากรท้องถิ่น 

 136,187  

5 โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซม / ติดตั งระบบ
สารสนเทศประจ าส านักงาน 

 6,000  

6 โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ
รายได้ 

 22,310  

7 โครงการจัดท าสื่อประชา สัมพันธ์เพ่ือรณรงค์
การช าระภาษี 

 6,150  

8 โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันท้องถิ่นไทย   2,200  
รวม  8  โครงการ 349,111 

 
 

  5.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการจัดท า/ทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น 1 มี.ค. 61 – 30 ต.ค. 61 6,425.00 
 

 

รวม  1  โครงการ 6,425.00 
 



 

 
 
 
 

ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  
อุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรประชาชน องค์กรการกุศล 

เป็นหน่วยด าเนินการ (แบบ ผ.02) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

2.1 แผนงานสาธารณสุข 
 

 

ที ่
 

  โครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการสนับสนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตาม
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข 

1 ก.พ. – 29 ก.พ. 2561 80,000.00 
        

ส านักปลัด 

รวม  1  โครงการ 80,000.00 
 

ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ขอประสานโครงการพัฒนาจังหวัดพะเยา (แบบ ผ.05) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

 

ที ่
 

โครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติก 
คอนกรีต 

1 เม.ย. 61– 30 ก.ย. 61 3,380,000.00  

5 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกสาย
ร่องสะเด็ด หมู่ 4 - 6 

1 เม.ย. 61– 30 ก.ย. 61 978,000.00  

1 โครงการเสริมผิวถนนลูกรัง หมู่ที่ ๒ ซอย ๔
เชื่อม ต.สันโค้ง  

 305,000.00 
 

กองช่าง 

รวม  1 โครงการ 4,663,000.00 
 

 
ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม  

ด าเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ (แบบ ผ.06) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม 

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

 

ที ่
 

  โครงการ/กิจกรรม 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 โครงการงานประเพณี วันปีใหม่เมือง 
 

1 – 30 เม.ย. 61 
 

ไม่ใช้งบประมาณ 
 

ส านักปลัด 



 

รวม  1  โครงการ  
 

 
 
 

ผลของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปสู่การปฏิบัติทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ด าเนินการโดยจัดซื้อ จัดหา (แบบ ผ.08) 

 
 

ที ่
 

แผนงาน 
 

ประเภท 
 

รายการ 
 

ระยะเวลาด าเนินการ 
งบประมาณ

(บาท) 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน พัดลมส านักงาน  4,800 ส านักปลัด 

2 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน โต๊ะหมู่บูชา  8,500 

3 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ตู้เก็บเอกสาร  5,500 

4 บริหารงานทั่วไป ครุภัณฑ์ส านักงาน ชุดรับแขก  54,000 

5 บริหารงานทั่วไป 
 
 

ครุภัณฑ์โฆษณา
และเผยแพร่ 
 

เครื่องมัลติมีเดีย 
โปรเจคเตอร์ 
 

 35,950 

6 บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์
ส านักงาน 

 15,800 

7 บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ 
 

 7,600 

8 บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ 

เครื่องพิมพ์ 
 

 4,200 

9 บริหารงานทั่วไป 
 

ครุภัณฑง์านบ้าน
งานครัว 

ผ้าม้าน 
 

 50,000 

10 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

ครุภัณฑเ์ครื่อง
ดับเพลิง 
 

ชุดดับเพลิง 
 
 

 130,000 

11 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
 

 28,000 ส านักปลัด 

12 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ
วิทยุ 

กล้องวงจรปิด 
 

 20,000  

13 การรักษาความ
สงบภายใน 
 

ครุภัณฑ์
ยานพาหนะ 
และขนส่ง 

หลังคารถตรวจการ 
 
 

 36,000  

14 การรักษาความ
สงบภายใน 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
 

รอกแม่แรง 
 

 7,000  

รวม  14  รายการ 407,350.00 



 

 

 

 



 

  
  ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน 
 

 
ยุทธศาสตร์ 

 
ด้าน 

 
แผนงาน 

 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั 

 
หน่วยงานสนับสนุน 

ด าเนินการจริง 
จ านวน
โครงการ 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1.การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเศรษฐกิจ อุตสาหกรรมและการโยธา กองช่าง ส านักปลัด,กองคลัง 18 6,563,800.00 
เคหะและชุมชน 4 644,048.00 
การเกษตร 1 63,642.00 

2.พัฒนาสังคม การศึกษาและวฒันธรรม บริการชุมชนและสังคม การศึกษา ส านักปลัด กองคลัง,กองช่าง 3 349,439.00 
สาธารณสุข 3 106,560.00 
สังคมสงเคราะห์   
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 37,000.00 
การศาสนาวัฒนธรรมและ
นันทนาการ 

2 50,750.00 

งบกลาง 3 5,756,449.00 
3.การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

บริการชุมชนและสังคม การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด กองคลัง,กองช่าง 1 7,560.00 
เคหะและชุมชน 1 28,945.00 
การเกษตร 1  

4.ความมั่นคง และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

บริหารทั่วไป การรักษาความสงบภายใน ส านักปลัด กองคลัง,กองช่าง 4 41,272.00 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2,121.00 
งบกลาง 1 30,786.00 

5.ส่งเสริมการบริหารจัด การใหม้ี
ประสิทธภิาพตามหลักธรรมาภิบาล 

บริหารทั่วไป บริหารงานทั่วไป ส านักปลัด กองคลัง,กองช่าง 8 349,111.00 
สร้างความเข้มแข็งของชุมชน 1 6,425.00 
อุตสาหกรรมและการโยธา   

รวม     54 13,879,659.00 



 

 

      ข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนวงรอบเดือนเมษายน(1 ต.ค. 60 – 31 มี.ค. 61) 
 ๑) ในการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลควรจะมีการ
พิจารณาโครงการที่บรรจุไว้ในแผนต้องมีความเหมาะสม และสามารถด าเนินการได้จริง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการ
วางแผนพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม 
             ๒) คณะผู้บริหารควรจะน ากิจกรรม/โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีมาพิจารณาในการจัดท า
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้การพัฒนาได้บรรลุตามแผนพัฒนาที่มีการประกาศใช ้
               ๓) ให้หาแนวทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการ ให้ราษฎรทราบ โดย ส.อบต. หมู่บ้านนั น ๆ ต้อง
แจ้งให้ประชาชนทราบเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ น หรือแจ้งให้ประชาชนในการประชุมหมู่บ้าน 
         ๔) การรายงานผลการด าเนินงาน โครงการต่าง ๆ ของ อบต. น้อยมาก ควรท าให้ประชาชนรับรู้มากขึ น 
เพ่ือการมีส่วนร่วมและโปร่งใส 
        ๕) ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมได้อุดหนุน
งบประมาณ หมวดเงินอุดหนุน 
    ๖) ควรมีการประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
โดยเฉพาะ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่เขามีศักยภาพกว่า 
             ๗) เห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนินงาน โครงการต่าง ๆ ของ อบต. และประกาศให้
ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และมีการแจ้งให้กอง/งานต่าง ๆ รับทราบผลการด าเนินงานในภาพรวมของกอง/
งานเพ่ือจะได้น าไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 

 

 


