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จ านวนโคงการทัง้หมด จ านวนโครงการทีเ่สรจ็

บทท่ี 4 
สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ 

 
4.1 สรุปผลการติดตามและประเมินผล 
 4.1.1 สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณ 

ผลจากการด าเนินโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2557 พบว่า มีการน าแผนพัฒนา
สามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ไปปฏิบัติจ านวน 48 โครงการ (คิดเป็นร้อยละ 
64 ของปี 2557 และคิดเป็นร้อยละ 24.48 ของ 3 ปี ) มีการใช้จ่ายเงินงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ/ 
กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งสิ้น 8,973,613 บาท (คิดเป็นร้อยละ 76.13 ของปี 2557 และคิดเป็นร้อยละ 29.45 ของ 3 ปี) แยก
เป็น 

1) จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ตามแผนพัฒนา 

การด าเนินงาน ร้อยละของโครงการ 
ที่ได้ปฏบิัติจริง ได้ด าเนินการ ไม่ได้

ด าเนินการ ปี 2557 3 ปี เสร็จ
แล้ว 

อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รวม ปี 2557 3 ปี 

1. ด้านเศรษฐกิจ 11 25 8 - 8 3 10.66 4.08 
2. การพัฒนาสังคมและคุณภาพ
ชีวิต 

28 75 18 - 18 10 24 9.18 

3. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 20 4 - 4 4 5.33 2.04 

4. ด้านความม่ันคงและความสงบ
เรียบร้อย 

14 36 7 - 7 7 9.33 3.57 

5. การบริหารจัดการที่ดี 14 40 11 - 11 3 14.66 5.61 
รวม 75 196 48 - 48 27 64 24.48 
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ระดับความส าเร็จในการบรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) 

 

จ านวนโครงการตามแผน ปี 2557 
จ านวนโครงการที่น ามาจากแผนสามปีเพื่อ

จัดท าข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2557 
 

คิดเป็นร้อยละ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

จ านวน  11  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
             จ านวน  28  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
             จ านวน    8  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
             จ านวน  14  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
             จ านวน  14  โครงการ 

 
 8  โครงการ 

 
18  โครงการ 

 
4  โครงการ 

 
7  โครงการ 

 
11  โครงการ 

 
10.66 

 
24 
 

5.33 
 

9.33 
 

14.66 
               รวม   75  โครงการ 48  โครงการ 64 

 

คิดเป็นร้อยละในการน าโครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) มาจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557  ดังนี้ 

1.  โครงการตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559)  จ านวน  75  โครงการ 
2.  โครงการตามแผนสามปีที่น ามาจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557                                     

จ านวน  48  โครงการ 
                    คิดเป็นร้อยละ         =      48  x 100  =  64 

                                                75    
2) จ านวนงบประมาณ 

 

 
ยุทธศาสตร ์
การพัฒนา 

จ านวนงบประมาณตาม
แผนพัฒนา 

การใช้จ่ายงบประมาณ ร้อยละของงบ 
ประมาณที่ใชจ้่ายจริง 

ปี 2557 3ปี เบิกจ่ายแล้ว อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รวม ปี 2557 3ปี 

1. ด้านเศรษฐกิจ 4,010,000 6,370,000 2,422,491 - 2,422,491 20.30 7.85 
2. การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต 

4,587,000 15,413,000 4,768,657 - 4,768,657 40.44 15.64 

3. ด้านทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่ง 
แวดล้อม 

505,000 1,415,000 - - - 0.00 0.00 

4. ด้านความม่ันคง
และความสงบ
เรียบร้อย 

929,000 2,519,000 689,291 - 689,291 5.84 2.26 

5. การบริหารจัดการ
ที่ด ี

1,756,000 4,298,000 1,093,174 - 1,093,174 8.81 3.4 

รวม 11,787,000 30,465,000 8,889,591 - 8,973,613 75.41 29.17 
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4.1.2 สรุปการติดตามและประเมินผลเชิงคุณภาพ 
1) ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา 
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การ

พัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้าน
ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และด้านบริหารจัดการที่ดี องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้มีการด าเนินงาน 
ตามอ านาจหน้าที่และตามนโยบายตลอดถึงการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาที่มีการประกาศใช้ ส่งผลให้การปฏิบัติของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ และเกิดการพัฒนาท้องถิ่นในระดับหนึ่ง โดยสามารถ
ให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชาชน การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอน
ศรีชุมไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถน าโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 48 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.41 ของ 2557 
(จากจ านวน 75 โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ 29.17 ของ 3 ปี (จากจ านวน 196 โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 
8,973,613 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.13 ของปี 2557 (จากจ านวน 11,787,000 บาท) และคิดเป็นร้อยละ 29.45 ของ 3 ปี 
(จากจ านวน 30,465,000 บาท) ซึ่งผลการปฏิบัติงานแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจไปสู่การปฏิบัติ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคต่างๆภายในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล เช่น เส้นทางคมนาคม ระบบระบายน้ า 
ไฟฟ้าสาธารณะ และระบบประปาในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล ได้ในระดับหนึ่ง 

การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรม ไปสู่การปฏิบัติเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ส่งผลให้ประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ได้รับบริการด้านการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การส่งเสริมการกีฬา และด้านอ่ืนๆ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไปสู่ปฏิบัติ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ที่มีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย ไปสู่การปฏิบัติ ท าให้สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนในด้านภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยต่าง ๆ ท าให้ประชาชนในหมู่บ้าน /ชุมชนอยู่กันอย่างมีความสุข มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้ในระดับหนึ่ง 

การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ระบบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถอ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  

2) ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมนอกจากจะ

มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาแล้วยังได้มีการส ารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอีกด้วย ซึ่งสามารถสรุปผลการส ารวจ ดังนี้  

ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในภาพรวม 
การส ารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมใน

ภาพรวมครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอก
ค าใต้ จังหวัดพะเยา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 40 คน ปรากฏว่าได้รับแบบสอบถามกลับคืนทั้งสิ้น 21 ฉบับ คิดเป็น 52.5 
% โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

จากการส ารวจระดับความพึงพอใจ ในภาพรวม พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นชาย จ านวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.38 รองลงมาเป็นหญิง จ านวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 47.61(จากจ านวน 21 คน) ส่วนใหญ่มีอายุ 41 - 50 
ปี จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 42.85  รองลงมามีอายุ  51 – 60  ปี  จ านวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8  และน้อยที่สุดมึเท่ากัน
ช่วงคือ มีอายุต่ ากว่า 20 ปี และ มีอายุ 61 ปีขึ้นไป  จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76  ส่วนมากส าเร็จการศึกษาระดับ
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ประถมศึกษา และมัธยม/เทียบเท่า มีจ านวนเท่ากันคือ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 38.09 รองลงมามีการศึกษาระดับปริญญาตรี 
จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28  และน้อยที่สุดมีการศึกษาระดับอนุปริญญา จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52  อาชีพ
ส่วนมากประกอบอาชีพการเกษตร จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 รองลงมามีอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.04 และน้อยที่สุด มอีาชีพรับราชการ จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 

จากการส ารวจระดับความพึงพอใจครั้งนี้ ท าให้ทราบว่าประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรี
ชุมมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม มีการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนดมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในต่อการ
ด าเนินงาน การด าเนินด้วยความโปร่งใส ผลการด าเนินงานน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น มีการ
รายงานผลการด าเนินงานสาธารณะ ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงาน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ 
การส ารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมในแต่ละ

ยุทธศาสตร์ ครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอ
ดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 86 คน ปรากฏว่าได้รับแบบสอบถามกลับคืนทั้งสิ้น 48 ฉบับ คิดเป็น 
55.81 % โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ ซึ่งจากการส ารวจระดับความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ 
สามารถสรุปผลได้ ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จากการส ารวจ พบว่า ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.04) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด รองลงมาคือมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม ตามล าดับ อันดับสุดท้ายคือ
ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต จากการส ารวจ พบว่า ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในเขต
พ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือ การด าเนินงานเป็นไปตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด รองลงมาคือประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  ตามล าดับ อันดับ
สุดท้ายคือ มีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการส ารวจ พบว่า ระดับความพึงพอใจ ของประชาชน
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรมรองลงมาคือการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามล าดับ อันดับ
สุดท้ายคือมีความโปร่งใสในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย จากการส ารวจ พบว่า ระดับความพึงพอใจ ของประชาชน
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.15) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือมีความโปร่งใสในการด าเนิน
โครงการ / กิจกรรม รองลงมาคือการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามล าดับ อันดับสุดท้ายคือมีการเปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการบริหารจัดการที่ดี จากการส ารวจ พบว่า ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (  = 2.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือการด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่
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ก าหนด รองลงมาคือประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม ตามล าดับ อันดับสุดท้ายคือมีการ
เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 
 

4.2 ข้อสังเกตการติดตามและประเมินผล 
4.2.1 ข้อสังเกตการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา 

1) การน ากิจกรรม/โครงการ จากแผนพัฒนาสู่การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ยังไม่ครอบ 
คลุมสังเกตได้จากผลการปฏิบัติงานตามแผน ซึ่งกิจกรรม/โครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 มีโครงการในแผน 75 
โครงการ แต่สามารถด าเนินการได้เพียง 48 โครงการ 

2) การด าเนินกิจกรรม/โครงการ ส่วนใหญ่จะท าในช่วงไตรมาสสุดท้าย  
4.2.2 ข้อสังเกตการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 

1) ขาดความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสังเกตได้จากแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาเพียง ร้อยละ50 กว่าๆ 
2) ในการตอบแบบสอบถามมีบางส่วนที่ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
3) การแจกแบบสอบถามยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ  

 

4.3 ข้อจ ากัดในการติดตามและประเมินผล 
1) โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาในแต่ละด้านมีจ านวนมาก โดยไม่ค านึงถึงศักยภาพและรายได้

ของท้องถิ่นและเงินงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาและปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนศรีชุมจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 

2) การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปีที่วางไว้และด้วยข้อจ ากัดของงบประมาณ 
ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มท่ี  ความส าเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย 

3) การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีจ านวนจ ากัดและล่าช้าท าให้เป็นข้อจ ากัดในการด าเนินกิจกรรม การ
พัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

4) ประชาชนในต าบลขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
5) ความไม่พร้อมขององค์กรในการปฏิบัติงานในหลาย ๆ ด้าน เช่น การถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ บุคลากร 

งบประมาณ ฯลฯ 
 

4.4 ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล 
 1) ให้ อบต. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการด าเนินงานของ อบต.ให้มากขึ้น 
      2) ให้หาแนวทางประชาสัมพันธ์โครงการ ให้ราษฎรทราบ โดย ส.อบต. หมู่บ้านนั้น ๆ ต้องแจ้งให้ประชา ชนทราบ
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น หรือแจ้งให้ประชาชนในการประชุมหมู่บ้าน 
      3) การแจ้งข่าวสารของ อบต. ผ่านทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านยังน้อยเกินไป 
      4) การรายงานผลการด าเนินงาน โครงการต่าง ๆ ของ อบต. น้อยมาก ควรท าให้ประชาชนรับรู้มากขึ้น เพ่ือการมี
ส่วนร่วมและโปร่งใส 
     5) ควรปรับปรุงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเหมาะสม โดยค านึงถึงศักยภาพ งบประมาณของท้องถิ่นเอง 
พ้ืนที่ และประชาชน โครงการที่บรรจุไว้ในแผนต้องมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ และสามารถด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายเพ่ือให้การด าเนินพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม 
      6) ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมได้อุดหนุนงบประมาณ 
หมวดเงินอุดหนุน 
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      8) ควรมีการประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนโดยเฉพาะ 
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่เขามีศักยภาพกว่า 

9) เอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจ าปี 2557 นอกจากเสนอสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลรับทราบละประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และมีการแจกให้กอง/งานต่างๆรับทราบผลการด าเนิน 
งานในภาพรวมของกอง/งานเพ่ือจะได้น าไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 
  
 


