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รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
สมัยสามัญสมัยทีส่อง  ประจ าปี  2561   

วันพุธท่ี  18  เมษายน   2561  เวลา  13.0๐  น. 
ณ  ห้องประชุมอาคารบุญญาภรณ์  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม ่

............................................................. 
 

ผู้มาประชุม  ๑.  นายฉัตรมงคล   ชัยวงค์  ประธานสภาฯ 
   ๒.  นางปทิตตา  สุดด้วงแก้ว   รองประธานสภาฯ   

๓.  นายจีรวุฒิภัทร ทรายค า  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  1   
   4.  นางอุไร  ทนทะนาน สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  1   
   5.  นายสุรัตน์  สุรินทร์แก้ว สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๒ 
   6.  นางวงศ์เดือน  ทินกร ณ อยุธยา  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  3 
   7.  นางพวงเพชร ศรีวิชัยนันท์ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  4   
   8.  นายสุรเชษฐ  นินค า  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  4 
   9.  นางบัวลอย  หลักด ี  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  5 
   10.  นายจ านงค์  เรือนเงิน สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  5 
   11.  นายปรสงค์  เหลี่ยมแสง สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๖ 
   12.  นายอ านวย  แก้วก๊อ  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  6   
   13.  นายเชาว์  พงษ์ตะวัน สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๗ 
   14.  นางศรีนวล  วังผาสุข  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๘ 
   ๑5.  นางจรสัศร ี เหมอืนวงศ์ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที  9 
   ๑6.  นายบุญเปง็  จอมคีร ี  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  9 
   17.  นายประเสริฐ เทพทอง  สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๑๐ 
   ๑8.  นายปรีชา  บุญยงค ์ สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  ๑๐ 
   19.  ดร.อุบล  ยะไวทย์ณะวิชัย เลขานุการสภา 
ผู้ไม่มาประชุม  

1. นายจักรกฤษ   เรือนทอง สมาชิกสภา ฯ หมู่ที่  8  ลากิจ 

ผู้เข้าร่วมประชุม   
   ๑.  นายราชันย์  บัวสุข  ที่ปรกึษาฯ 
   2.  นายนพดล  ณ เชียงใหม ่ นายกฯ 
   3.  นายยุทธนา  บุญสงู  รองนายกฯ 
   4.  นางสาววันดี  หน่อค าศักดิ ์ ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 
   5.  นางศิรญัญา  สุนทร  หัวหน้าส านักปลัดฯ 
   6.  นายเกรียงไกร จันณะค า ผู้อ านวยการกองช่าง 
   7.  นางสาวชญกาญต ์ ณะวิชัย  หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 
   8.  นายปณิธาน  สรรพวุธ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
   9.  นายสามารถ  ขระเข่ือน นายช่างไฟฟ้าฯ 
   10.  นางวราลักษณ์ ยอดค า  นักจัดการงานทั่วไป 
   11.  นางสายฝน  สุยะหล้า  ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ 
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   12.  นางสาวทัศฎาภร วะรี  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 
   13.  นายโกศล  มะโนหาญ เจ้าหน้าที่กองช่าง 
   14.  นางสาวกรรณิการ ์ ถุงเงิน  เจ้าหน้าที่งานแผนฯ 
   15.  นายโอภาส  อาหย ิ  เจ้าหน้าทีสง่เอกสาร 
   16.  นางสาวอมรรัตน์ อิ่นแก้ว  เจ้าหน้าที่กองคลัง 
   17.  นางสาวเบญจวรรณ เฟื่องวงศ์ เจ้าหน้าที่งานธุรการ 
   18.  นางชญาณิศา กุลอ่อน  เจ้าหน้าที่งานพมิพ ์
   19.  นางสาวธัญลักษณ์ โยธาราษฎร์ เจ้าหน้าที่งานสังคมสงเคราะห ์
   20.  นางสาวชนากานต์ แสนสมภาร คณะกรรมการสภาเด็กฯ 
   21.  นางฐิติวรกุล หินมาลัย คณะกรรมการแผนฯ 
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เมื่อสมาชิกสภาฯ   มาพร้อมกันครบองค์ประชุมแล้ว ดร.อุบล  ยะไวทย์ณะวิชัย  เลขานุการ
สภาฯ  ได้เชิญสมาชิกสภาฯ   เข้าประชุม   โดยมีนายราชันย์  บัวสุข  ที่ปรึกษาฯ  น าสวดมนต์ไหว้พระ  และ
นายฉัตรมงคล  ชัยวงค์  ประธานสภาฯ กล่าวเปิดการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยทีส่อง  ประจ าป   2561 ดังนี้ 
ระเบียบวาระที่  1 เรื่องท่ีประธานจะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธานสภาฯ ในวันน้ีเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่สอง  ประจ าป   2561  มีท่านสมาชิกฯ 

ลากิจ  1  ท่าน  คือ  คุณจักรกฤษ  เรือนทอง  สมาชิกฯ หมู่ที่  8  ในวันน้ี  หลังจาก
เสร็จสิ้นการประชุมแล้ว  ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีรดน้ าด าหัวนายอ าเภอแม่ริม  ณ  
ที่ว่าการอ าเภอแม่ริม  และในวันน้ีก็ยังมีบุคลากรใหม่ที่มาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกัน
กับ  อบต.ดอนแก้ว  ขอเชิญมาแนะน าตัว 

คุณสามารถ สวัสดีครับ  ช่ือ  นายสามารถ  ขระเข่ือน  ต าแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน  สังกัด
กองช่าง  ส าเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีล าพูน  อยู่จังหวัดน่าน  เคยท างาน
ที่นวนครประมาณ  15  ป   และ  อบต.เสรีชัย  จังหวัดน่าน  ขอรับค าแนะน าจาก
ทุกท่าน 

ประธานสภาฯ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวดอนแก้ว  จากประวัติก็ถือว่ามีประสบการณ์ท างาน
พอสมควร   

ระเบียบวาระที่  2 เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภา 
ประธานสภาฯ  ขอให้ท่านสมาชิกฯ ตรวจสอบในรายงานการประชุมฯ หากมีข้อความใดที่ผิดพลาด 

หรือตกหล่น  แจ้งได้ที่ผู้ช่วยเลขาฯ 
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญสมัยที่หนึ่ง  ครั้งที่  2   ประจ าป   

2561  เมื่อวันจันทร์ที่  26  มีนาคม  2561   จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลา
กิจ  1  ท่าน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

ระเบียบวาระที่  3 กระทู้ถาม 
ประธานสภาฯ ในวันน้ี  ไม่มีกระทู้ถามจากสมาชิกฯ ส่งเข้ามา  และขอซักซ้อมเรื่องของกระทู้ถาม  

จากการประชุมที่ผ่านมาในทุกครั้ง  ในวาระอื่น ๆ  สมาชิกฯ มักจะสอบถามถึงการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่   ฝ่ายบริหาร  หรือข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่  ในรายละเอียดจะเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน  การบริหารงาน  ซึ่งควรจะเป็น
การตั้งกระทู้ถาม  และตามระเบียบฯ  การตั้งกระทูถาม  จะต้องส่งกระทู้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร  เพื่อให้ฝ่ายบริหารหาข้อมูลเพื่อเตรียมช้ีแจงในการประชุมฯ  แต่หาก
เป็นกระทู้สด  ดังเช่นที่สมาชิกฯ สอบถามมาในการประชุมแต่ละครั้ง  โดยไม่ได้มีการ
ส่งกระทู้ก่อนการประชุมฯ  ฝ่ายบริหารอาจจะไม่ช้ีแจงในการประชุมครั้งนั้นๆ ก็ได้ 
ตามแต่ดุลยพินิจของฝ่ายบริหารเอง  หากฝ่ายบริหารไม่ช้ีแจงในการประชุมครั้งนั้น  
ก็จะต้องน าเข้ารายงานให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป 

ปลัดอุบล ที่ผ่านมา  ในวาระอื่น ๆ ที่น าเสนอ หรืออภิปราย  ส่วนใหญ่จะเป็นกระทู้ถาม  ซึ่ง
จะต้องบรรจุไว้ในระเบียบวาระที่   3  แต่สมาชิกฯ ได้น าไปรวมไว้ในวาระอื่น ๆ  
ทั้งหมด  ดังนั้น  จากนี้ไป  หากท่านสมาชิกฯ มีเรื่องที่จะต้องอภิปราย หรือสอบถาม
การปฏิบัติงาน  หรือการบริหารงาน  ขอให้สอบถามในระเบียบวาระนี้  ไม่ต้องน าไป
สอบถามในระเบียบวาระอื่น ๆ  เพราะในวาระอื่น ๆ จะเป็นเรื่องทั่วไปที่จะแจ้งให้
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ทราบ หรือเรื่องต้องการปรึกษาหารือที่ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน หรือการ
บริหารงานของฝ่ายบริหาร 

ประธานสภาฯ ต่อไป  หากเป็นกระทู้ถามให้ท่านสมาชิกฯ ได้เขียนในแบบฟอร์มที่ผู้ช่วยเลขาฯ  และ
เสนอเข้ามาก่อนที่จะมีการประชุมสภาฯ 

ระเบียบวาระที่  4 เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นเพ่ือพิจารณาเสร็จแล้ว 
ประธานสภาฯ  ไม่มี 
ระเบียบวาระที่  5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 

5.1  ญัตติเรื่อง  พิจารณาโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2561 

ประธานสภาฯ อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2541  ข้อ  27  การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายใน
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ท าให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือ
โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจอนุมัติของสภาท้องถ่ิน  ขอเชิญฝ่าย
บริหารช้ีแจง 

นายกฯ การโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้  เป็นส่วนหนึ่งที่สามารถด าเนินการได้  หากมี
โครงการใดที่จ าเป็นต้องเร่งด าเนินการ  แต่งบประมาณไม่เพียงพอ  หรือไม่ได้ตั้งจ่าย
ไว้  ก็สามารถโอนงบประมาณจากหมวดอื่นมาด าเนินการได้   

ปลัดอุบล ในการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย  ได้ก าหนดไว้ว่า  หากกองงานใดมีความจ าเป็น
จะต้องโอนเงินงบประมาณ  จะต้องหางบประมาณจากกองนั้นๆ มาโอน  แต่หากไม่
เพียงพอ  จะต้องประสานกับกองอื่น  เพื่อของบประมาณจากกองอื่นมาโอนแทน  
ซึ่งในการโอนเงินงบประมาณในครั้งนี้  จะเป็นในส่วนของส านักงานปลัด  ก็จะ
มอบหมายให้งานนโยบายและแผนฯ  เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียด  เพราะเมื่อสามารถ
ท างานด้านเอกสารได้  ก็ต้องฝึกในการน าเสนอ  การช้ีแจงเหตุผลต่าง ๆ ได้   

คุณชญกาญต์ ในครั้งนี้จะเป็นการโอนเงินในส่วนของส านักงานปลัด  ด้านบริหารทั่วไป  แผนงาน
บริหารงานทั่วไป  หมวดค่าใช้สอย  ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการใน
ราชอาณาจักร  และนอกราชอาณาจักร  ซึ่งได้ต้ังงบประมาณไว้  600,000  บาท  
แต่ขณะนี้เหลือเพียง  109,488.46  บาท  คาดว่าจะไม่เพียงพอจึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องโอนเพิ่ม  เพื่อรองรับในการเดินทางไปราชการทั้งในส่วนของฝ่ายบริหาร  
พนักงาน  และสมาชิกสภา  โดยขอโอนลดจากแผนงานบริหารงานทั่วไป  หมวดงบ
ลงทุน  ค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน  200,000  บาท  เพื่อน ามา
โอนเพิ่มในส่วนนี้  เมื่อโอนเพิ่มแล้ว  ก็จะมีงบประมาณส าหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ  จ านวน  309,488.46  บาท  รายการที่สองเป็นค่าครุภัณฑ์
ส านักงาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่  สามารถรองรับการรับส่งข้อมูลระบบ  3G  หน่วย
ประมวลผล  ความเร็วไม่น้อยกว่า  1.2  GHz  รองรับการเช่ือมต่อระบบ  Wifi  มี
ฟังก์ช่ันกล้องถ่ายภาพในตัวเครื่อง  ซึ่งไม่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
แต่มีความจ าเป็นจะต้องน ามาใช้ในการให้ประชาชนประเมินความพึงพอใจในการ
ให้บริการขององค์กร  จ านวน  8  เครื่อง   ๆ  ละ  1,990  บาท  รวมเป็นเงิน  
15,920  บาท  ซึ่งเป็นราคาตามท้องตลาด  โดยโอนลดจากค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน  15,920  บาท  รายการที่สาม  ค่าครุภัณฑ์ส านักงาน  
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ค่าโต๊ะประชุมไม้สัก  พร้อมเก้าอี้  8  ที่นั่ง  ประกอบด้วย  โต๊ะไม้สัก  ขนาดไม่น้อย
กว่า  200*90*80  ซม.  จ านวน  1  ตัว  และเก้าอี้ท าด้วยไม้สัก  ขนาดไม่น้อย
กว่า  45*45*90  ซม.  จ านวน  8  ตัว  ซึ่งได้ตั้งงบประมาณไว้  25,000  บาท  
แต่ปัจจุบันราคาเพิ่มข้ึนจึงมีความจ าเป็นต้องโอนเพิ่ม  อีก  5,000  บาท  รวมเป็น  
30,000  บาท  โดยโอนลดจากค่าบ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน  
5 ,000  บาท   รายการที่ สี่   ค่าครุ ภัณฑ์ ส านั กงาน  ค่าชุดรับแขกไม้ สั ก  
ประกอบด้วย  แหย่งไม้สักขนาดไม่น้อยกว่า  190*55*80  ซม.  จ านวน  2  ตัว  
และโต๊ะกลางไม้สักขนาดไม่น้อยกว่า  120*50*45  ซม.  จ านวน  1  ตัว  ซึ่งได้ต้ัง
งบประมาณไว้  14,800  บาท  แต่ราคาในปัจจุบันเพิ่ม ข้ึน  จึงต้องโอนเพิ่มอีก
จ านวน  2,200  บาท  รวมเป็นเงิน  17,000  บาท  บาท  โดยโอนลดจากค่า
บ ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  จ านวน  2,200  บาท 

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ  

พ.ศ. 2561  จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลากิจ  1  ท่าน  ประธานสภาฯ งดออก
เสียง 

5.2  ญัตติเรื่อง  พิจารณาแก้ไขรายละเอียดการขออนุมัติใช้ทุนส ารองเงิน
สะสมในการจัดซื้อท่ีดิน 

ประธานสภาฯ  ขอเชิญฝ่ายบริหารได้ช้ีแจง 
นายกฯ การแก้ไขรายละเอียดการใช้เงินทุนส ารองเงินสะสมในการจัดซื้อที่ดิน  ซึ่งทางสภาฯ 

ได้พิจารณาอนุมัติไปแล้ว  แต่ในวันนี้  มีความจ าเป็นจะต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงใน
รายละเอียดบางส่วน  ซึ่งจะต้องขอให้ทางสภาฯ ได้พิจารณา  และขอมอบหมายให้
ท่านปลัดฯ เป็นผู้ช้ีแจง 

ปลัดอุบล ประเด็นการขอแก้ไขการใช้ทุนส ารองเงินสะสมในครั้งนี้  เนื่องจากทางสภาฯ ได้
พิจารณาอนุมัติให้ใช้ทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  7,000,000  บาท  งบประมาณ
ที่โอนจ านวน  100,000  บาท  และเงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี  จ านวน  
2,700,000  บาท  รวมเป็นเงินส าหรับจัดซื้อที่ดินทั้งสิ้น  9,800,000  บาท  
และได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อจัดหาที่ดิน  โดยได้มีการตรวจสอบที่ดินที่จะ
ซื้อ  พบว่ามีจ านวน  3  แปลง  คือ   

  แปลงที่  1  เนื้อที่  106  ตารางวา 
  แปลงที่  2  เนื้อที่  190  ตารางวา  มีสิ่งปลูกสร้างคือ  บ้านพักอาศัย  2  

ช้ัน  จ านวน  1  หลัง  และโรงจอดรถ 
  แปลงที่  3  เนื้อที่  40  ตารางวา  มีสิ่งปลูกสร้างคือ  บ้านพักอาศัย  ตึก  

2  ช้ัน  จ านวน  1  หลัง   
 โดยแปลงที่  1  และแปลงที่  2  อยู่ติดกัน  และติดกับรั้ว อบต.  ส่วนแปลงที่  3  ที่

มีเนื้อที่  40  ตารางวา  ซึ่งทางจังหวัดได้ตรวจสอบเอกสาร  พบว่าที่ดินแปลงที่  3  
ติดจ านอง  ทางจังหวัดได้แจ้งว่าซื้อไม่ได้  ส าหรับแปลงที่  1  และแปลงที่  2  ทาง
เจ้าของที่ดินได้ไปกู้เงินมาไถ่ถอนคืนมาเรียบร้อยแล้ว  แต่แปลงที่  3  ยังไม่สามารถ
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ไถ่ถอนคืนมาได้  ประกอบกับเจ้าของที่ดินต้องการราคาในที่ดินแปลงนี้  จ านวน  
2,500,000  บาท  ซึ่งทาง อบต. มีงบประมาณไม่เพียงพอ  จึงได้แจ้งเจ้าของที่
ยกเลิกที่จะซื้อแปลงที่  3  นี้  เมื่อตัดที่ดินแปลงที่  3  ออก  ซึ่งมีราคาประเมินอยู่ที่  
1 ,990,000  บาท  ก็จะท าให้ งบประมาณที่ จะจัดซื้ อที่ ดินลดลง  จา ก  
9,800,000  บาท  เหลือ  7,810,000  บาท  ก็จะหมายความว่า  ที่ดินจะลดลง
เหลือ  2  แปลง  งบประมาณก็จะลดลง  เหลือ  7,810,000  บาท  ในวันน้ี  จึง
ต้องน าเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาตัดลดปริมาณที่ดินลงจาก  3  แปลง  เหลือ  
2   แปลง  งบประมาณในการจัดซื้ อ   จาก   9 ,8 00,000  บาท   เหลื อ  
7,810,000  บาท  โดยใช้งบประมาณจากการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
ประจ าป   จ านวน  100,000  บาท  เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการ
บริหารจัดการที่ดิน  จ านวน  2,700,000  บาท  และเงินทุนส ารองเงินสะสม  
จ านวน  5,010,000  บาท  ก็จะท าให้การขออนุมัติใช้เงินทุนส ารองเงินสะสมจาก
ที่ สภาฯ ได้พิ จ ารณ าอนุมั ติ จ านวน   7 ,000,000   บาท   ลดลง  เหลื อ  
5,010,000  บาท   

ประธานสภาฯ มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่ 
ที่ประชุม ไม่มีท่านใดเพิ่มเติม 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอมติที่ประชุม 
ที่ประชุม มีมติเห็นชอบ  พิจารณาอนุมัติแก้ไขรายละเอียดการขออนุมัติใช้ทุนส ารองเงินสะสม

ในการจัดซื้ อที่ ดิน  จากจ านวน  3   แปลง  เหลือ  2  แปลง  จากวงเงิน  
9,800,000  บาท  เหลือวงเงิน  7,810,000  บาท  โดยใช้งบประมาณจากการ
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจ าป   จ านวน  100,000  บาท  งบประมาณจาก
เงินรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ มี การบริห ารจัดการที่ ดี   จ านวน  
2,700,000  บาท  และเงินทุนส ารองเงินสะสม  จ านวน  5,010,000  บาท  
จ านวน  17  เสียง  สมาชิกฯ ลากิจ  1  ท่าน  ประธานสภาฯ งดออกเสียง 

5.3  ญัตติเรื่อง  รายงานและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 
2561 – 2564)  ไตรมาศท่ี  1   

ประธานสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2559  ข้อ  13  (3)  ทั้งนี้  ได้น าข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (e-plan)  มาใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวด้วย  ซึ่งในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาของ อปท. จะต้องรายงานเป็น  2  ไตรมาส  โดยไตรมาศที่  1  ภายใน
เดือนเมษายน  และไตรมาศที่  2  ภายในเดือนตุลาคม  ขอเชิญฝ่ายบริหารช้ีแจง 

นายกฯ ในส่วนของการรายงานและติดตามประเมินผลแผนฯ ทั้งหมดที่ได้ด าเนินการที่บรรจุ
ไว้ในแผนฯ  และการด าเนินงานจะต้องลงในระบบ e-plan  จะต้องมีการติดตามผล
การด าเนินงานให้ส่วนกลางได้รับทราบ  โดยครบรอบแรกในเดือนเมษายนที่จะต้อง
รายงานฯ  รายละเอียดขอมอบหมายให้ท่านปลัดฯ เป็นผู้ช้ีแจง 

ปลัดอุบล ในการรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  เป็นการรายงานในส่วน
ของแผนฯ ป   2561  ที่ ได้น าโครงการจากหมู่บ้านทั้ งหมด  จ านวน  279  
โครงการ  และได้น ามาบรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าป งบประมาณ  
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พ.ศ. 2561  ว่าได้ด าเนินการไปแล้วกี่โครงการ  ในยุทธศาสตร์ด้านใดบ้าง  และขอ
มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติม 

คุณปณิธาน ในการรายงานและประเมินผลแผนฯ ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน
ฯ ก็ได้จัดท ารายงานข้ึนมาเพื่อรายงานให้กับทางสภาฯ ได้รับทราบ  โดยจะต้อง
จัดท ารายงานและประเมินผลฯ 2  รอบใน  1  ป   รอบแรกภายในเดือนเมษายน  
และรอบที่สอง  ภายในเดือนตุลาคม  โดยได้น าแบบประเมินของกรมส่งเสริมฯ และ
แบบตัวช้ีวัดต่าง ๆ มาใช้ในการติดตามและประเมินผลฯ  รวมถึงการน าระบบ e-
plan มาใช้ในการประเมินผลฯ  ส าหรับการติดตามและประเมินผลฯ ในรอบแรกนี้  
มีดังนี ้

 
 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตามและ
ประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดข้ึน ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน ข้อมูลดังกล่าว
เป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการ
ส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน         
แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติและการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ                      
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน  โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 รอบเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖1 (ระหว่างเดือน 
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60  ถึง มีนาคม ๒๕๖1) คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบการติดตามและ           
ประเมิลผลแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance  Indicators) ดังนี ้  
 
๑.  ลักษณะของแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
 เป็นเครื่องมือที่ใช้วัดผลการปฏิบัติงานหรือประเมินผลการด าเนินงานในด้านต่างๆ ซึ่งสามารถแสดงผล
การวัดหรือประเมินผลการวัดในรูปข้อมูลเชิงปริมาณ  เพื่อสะท้อนประสิทธิภาพประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน  
ซึ่งสามารถเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในการพัฒนากิจกรรม โครงการ ตลอดจนกลยุทธ์/
แผนงาน  ซึ่งตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงานจะเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ 
(processes)  ผลผลิต (output)  และผลกระทบ (impact)  อันจะช่วยในการวิเคราะห์การด าเนินงานที่เกิดข้ึน  
ตลอดจนใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงการท างานต่อไป  เงื่อนไขส าคัญของตัวแบบบ่งช้ีการปฏิบัติก็คือ การมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (key stakeholders)  ในการก าหนดตัวบ่งช้ี เพราะจะเป็นการสร้างความ
เข้าใจร่วมกัน ตลอดจนการใช้ตัวบ่งช้ีเหล่านั้นในการด าเนินการช่วยในการตัดสินใจได้ต่อไป การใช้ตัวบ่งช้ี       
การปฏิบัติงานจะเริ่มจากกการก าหนดเป้าหมายในการปฏิบัติและแนวทางการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ี
ที่ก าหนดไว้ในบางแผนงานอาจมีการก าหนดระบบเตือนภัยล่วงหน้า (early warning system)  เพื่อให้ทราบ
ข้อผิดพลาดจากการด าเนินการที่เกิดข้ึนว่าเป็นไปตามแนวทางที่ได้วางไว้หรือไม่  หรืออาจมีการประเมินแนวลึก 
(in – depth  evaluation)  เพื่อให้ทราบรายละเอียดของข้อมูลที่จ าเป็น    
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๒.  ความส าคัญของการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
๒.๑  ท าให้ทราบไดว่า สิ่งที่ไดด าเนินการไปนั้น มีความกาวหนามากนอยเพียงใด ส าเร็จหรือไม ส าเร็จ

เพราะเหตุใดประชาชนที่มาขอรับบริการพอใจหรือไม  
๒.๒  สามารถคาดการณลวงหนาได้ว่า อะไรจะเกิดข้ึน ตอไปในอนาคตผูที่ควบคุมดูแลกิจกรรมเหล

าน้ันจะหาวิธีการแกไขปญหาที่จะเกิดข้ึนไดทันตอเหตุการณ หรือแมวาเหตุการณจะสิ้นสุดแลวก็ตาม ผลการ
ประเมินตัวช้ีวัดที่ได จะเปนประโยชนในการวางแผนการปฏิบัติงานในอนาคต เพื่อใหการปฏิบัติงานตอไป
ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

๒.๓  เพื่อน าไปสูการพัฒนาวิธีการปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่ดีข้ึน 
๒.๔  เปนเครื่องมือในการวัดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการท างานและใชเปนเกณฑพิจารณา           

ในการจัดสรรเงินรางวัล (Bonus) แกขาราชการและลูกจางของสวนราชการตางๆ โดยคาดหวังวา                   
จะเปนเครื่องมือกระตุนใหขาราชการท างานอยางมีประสิทธิภาพ และมีผลตอบแทนที่เปนธรรม  
 
๓.  วัตถุประสงค์ในการใช้แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 

๓.๑  เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพของการจัดท าแผนพัฒนา 
๓.๒  เพื่อให้ทราบถึงผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัต ิ
๓.๓  เพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของการด าเนินโครงการ 
     

๔.  ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  
๔.๑  ก าหนดตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน 
๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งช้ี 
๔.๓  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งช้ี 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตามตัวบง่ช้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
๔.๑  การก าหนดตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังน้ี 
 (๑)  แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564)  
               ตัวบ่งช้ีที่  ๑  :  ข้ันตอนการจัดท ายุทธศาสตร ์ (๕  คะแนน) 

ตัวบ่งช้ีที่  ๒  :  คุณภาพยุทธศาสตร์  (๕  คะแนน)     
ตัวบ่งช้ีที่  ๓  :  ข้ันตอนการจัดท าโครงการพัฒนา (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่  ๔  :  คุณภาพโครงการพัฒนา (๕  คะแนน)    

(2)  การน าแผนไปปฏิบัติ 
ตัวบ่งช้ีที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 
ตัวบ่งช้ีที่  ๖  :  ผลกระทบหรอืความเสียหายจากการด าเนินโครงการ (๕  คะแนน) 

ขั้นตอนการด าเนินงานตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน 
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๔.๒  ก าหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  คะแนนเต็ม  ๓๐  คะแนน  ดังน้ี 
คะแนน  ๓๐  คะแนน    =   ดีมาก 
คะแนน  ๒๕   ข้ึนไป  =   ดี 
ต่ ากว่า  ๒๐   =   พอใช้ 

๔.3  ด าเนินการประเมินตามตัวบ่งชี้  ตั้งแต่ตัวบ่งช้ีที่ 1 - 6 ดังนี้ 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑   :  ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ข้ันตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ข้ันตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗  ข้ันตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ข้ันตอน   ไม่ได้คะแนน 

 
 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑ : ขั้นตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๕   . 

ล าดับท่ี การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ คณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินจัดประชุมประชาคมท้องถ่ิน สว่นราชการ
และรัฐวิสาหกจิทีเ่กี่ยวข้อง เพือ่แจ้งแนวทางการพัฒนาทอ้งถ่ิน รับทราบ
ปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพฒันา และประเด็นที่เกีย่วข้อง
ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการและแนวทางปฏิบัตทิี่เหมาะสมกบั
สภาพพื้นที่ เพื่อน ามาก าหนดแนวทางการจัดท ายุทธศาสตรก์ารพัฒนา  
โดยให้น าข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ  และข้อมูล
ในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา 

 

๒ คณะกรรมการมีการก าหนดแนวทางการพฒันา    
๓ คณะกรรมการได้น าข้อมลูพื้นฐานในการพัฒนามาจากหน่วยงานต่างๆ 

และข้อมลูในแผนชุมชนมาพจิารณาประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 

 

๔ มีการทบทวนแผนยทุธศาสตร ์  
๕ มีการเสนอโครงการจากทีป่ระชาคมทอ้งถ่ิน  
๖ มีการพจิารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนยุทธศาสตร์  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนในการจัดท าร่างแผนยทุธศาสตร ์  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพจิารณาร่างแผนยุทธศาสตร ์  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้ทันภายในเดือนตุลาคม  
พ.ศ. ๒๕๕9   

 

มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   
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ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ 
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒   :  คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๕   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได้ 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป  
(พ.ศ.2561-2564) 

การประเมินคุณภาพ 
ของแผน 

๑๐๐  คะแนน ๕ 

 
รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผนยุทธศาสตร์ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑ . ข้ อ มูลสภาพ
ท่ัวไปและข้อ มูล
พ้ื น ฐ า น ข อ ง
องค์ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๑. ข้อมูลสภาพ
ท่ัวไปและข้อมูล
พ้ืนฐานของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ต่อ) 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดงัน้ี 
(1) ข้อมูลเก่ียวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล 
ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของ
แหล่งน้ า ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 

20 
(3) 

20 
(3) 

(2) ข้อมูลเก่ียวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง           
การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเก่ียวกับจ านวนประชากร และ          
ช่วงอายุและจ านวนประชากร ฯลฯ 

(2) (2) 

(3) ข้อมูลเก่ียวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข 
อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

(2) (2) 

(4) ข้อมูลเก่ียวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง            
การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 

(2) (2) 

(5 ) ข้ อ มูล เก่ียว กับ ระบบ เศ รษฐ กิจ เช่ น  การ เกษตร  การป ระมง              
การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ
แรงงาน ฯลฯ และเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) 

(2) (2) 

(6) ข้อมูลเก่ียวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา
ประเพณีและงานประจ าป  ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมือง
และของที่ระลึก ฯลฯ และอ่ืนๆ 

(2) (2) 

(7) ข้อมูลเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 

(2) (2) 

(8) การส ารวจและจัดการเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น
หรือการใช้ข้อมูล จปฐ. 

(2) (2) 

(9) การประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วีการ และการด าเนินการ
ประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม

(3) (3) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

ตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อแก้ปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒. การวิ เคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. การวิ เคราะห์
สภาวการณ์และ
ศักยภาพ (ต่อ) 
 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
(1) การวิ เคราะห์ที่ ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง
ยุทธศาสต ร์จังหวัด ยุทธศาสต ร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง          
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ Thailand 4.0 

15 
(2) 

15 
(2) 

(2) การวิเคราะห์การใช้ผังเมืองรวมหรือผังเมืองเฉพาะและการบังคับใช้
ผลของการบังคับใช้ สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นต่อการพัฒนาท้องถิ่น 

(1) (1) 

(3) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข 
ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

(2) (2) 

(4 ) การวิ เค ราะห์ ท างเศ รษ ฐ กิจ  ข้ อ มูลด้ านราย ได้ ค รัว เรือน              
การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่ม
ต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(2) (2) 

(5 ) การวิ เค ราะห์ สิ่ งแ วด ล้ อม  พื้ น ที่ สี เขี ย ว  ธรรมชาติ ต่ า งๆ              
ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่ เกิดขึ้นการประดิษฐ์ที่ มีผลต่อ
สิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 

(2) (2) 

(6) ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาใน
ปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น ด้วยเทคนิค SWOT 
Analysis ที่อาจส่งผลการการด าเนินงาน 

(2) (2) 

(7) สรุปประเด็นปัญหาและความต้องการของประชาชนเชิงพื้นที่ มีการ
น าเสนอปัญหา ค้นหาสาเหตุของปัญหาหรือสมมติฐานของปัญหา แนว
ทางการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการแก้ไขปัญหาการก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อ
แก้ไขปัญหา 

(2) (2) 

(8) สรุปผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่าย
งบประมาณ ในป งบประมาณ พ.ศ.2557-2560 เช่น สรุปสถานการณ์
การพัฒนา การตั้งงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ การประเมินผล
การน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และการประเมิน
ประสิทธิผลของแผนพัฒนาท้องถิ่นในเชิงคุณภาพ 

(1) (1) 

(9) ผลที่ได้รับจากกาด าเนินงานในป งบประมาณ พ.ศ.2557-2560 
เช่น ผลที่ได้รับ/ผลที่ส าคัญ ผลกระทบ และสรุปปัญหาอุปสรรคการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาและแนวทางการแก้ไข ป งบประมาณ พ.ศ.2557-
2560 

(1) (1) 

๓.  ยุทธศาสตร์  
3.1 ยุ ท ธศาสต ร์
ข อ ง อ ง ค์ ก ร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
สอดคล้องกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็น
ปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ
องค์ ก รป กค รอ งส่ วน ท้ อ งถิ่ น  แ ล ะ เชื่ อ ม โย งห ลั กป ระช า รัฐ               

๖๕ 
(10) 

๖๕ 
(10) 
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ประเด็นการ
พิจารณา 

รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

ท้องถิ่น แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และ Thailand 4.0 

3.2 ยุทธศาสตร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวดั 

สอดคล้องและเชื่อมโยงกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น และยุทธศาสตร์จังหวัด และเชื่อมโยงหลักประชารัฐ แผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ 
Thailand 4.0 

 (10)  (10) 

3.3 ยุทธศาสตร์
จังหวดั  

สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหาร
ราชการแผ่นดิน นโยบาย/ยุทธศาสตร์ คสช. และนโยบายรัฐบาล หลัก
ประชารัฐ แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป  และ Thailand 4.0 

(10) (10) 

3.4 วิสัยทศัน์ วิสัยทัศน์ ซ่ึงมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับโอกาส
และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
สัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

(5) (5) 

3.5 กลยุทธ์ แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์น้ัน 

(5) (5) 

3.6 เป้าประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ที่มีความสอดคล้องและสนับสนุน
ต่อกลยุทธ์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหน่ึงสิ่งใดที่ชัดเจน 
 

(5) (5) 

3.7 จุดยืนทาง
ยุทธศาสตร์ 
(Positioning) 

ความมุ่งม่ันอันแนวแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงเกิดจากศักยภาพของพื้นที่
จริง ที่จะน าไปสู่ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ 

(5) (5) 

3.8 แผนงาน แผนงานหรือจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ก าหนดจุดมุ่งหมายใน
เร่ืองใดเร่ืองหน่ึงหรือแผนงานที่เกิดจากเป้าประสงค์  ตัวชี้ วัด ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ จุดยืนทางยุทธศาสตร์และยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความชัดเจน น าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนา
ท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป  โดยระบุแผนงานและความเชื่อมโยง
ดังกล่าว 

(5) (5) 

3.9 ความ
เชื่อมโยงของ
ยุทธศาสตร์ใน
ภาพรวม 

ความเชื่อมโยงองค์รวมที่น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ เกิดผลผลิต/
โครงการจากแผนยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 Thailand 4.0 แผนพัฒนาภาค/แผนพัฒนากลุ่ม
จังหวัด/แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(5) (5) 

3.10 ผลผลติ/
โครงการ 

ผลผลิต/โครงการ เป็นผลผลิตที่เป็นชุดหรือเป็นโครงการที่เป็นชุด กลุ่ม
หรืออันหน่ึงอันเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน เป็นต้น เพื่อน าไปสู่การจัดท า
โครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป อย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน 

(5) (5) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 100 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๓   :  ขั้นตอนการจัดท าโครงการพัฒนา  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการครบทุกขั้นตอน  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  มีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน (๑๐ ข้ันตอน)   ได้  ๕  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๘ – ๙  ข้ันตอน     ได้  ๔  คะแนน 
  มีการด าเนินการ ๖ – ๗ ข้ันตอน   ได้  ๓  คะแนน 
  มีการด าเนินการไม่ถึง ๖  ข้ันตอน   ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๓  : ขั้นตอนการจัดท าโครงการพัฒนา 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๕   . 

ล าดับท่ี การด าเนินการ มีการด าเนินการ 
(ใส่เครื่องหมาย ) 

๑ ก าหนดสัดส่วนในการจัดประชุมประชาคมตามหนังสือ ตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๐๖๐๐ ลงวันที่ ๒๙ 
มกราคม ๒๕๕๙  เรือ่ง  แนวทางและหลักเกณฑก์ารจัดท าและประสาน
แผนพัฒนาท้องถ่ินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

 

๒ มีผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถ่ินมากกว่าร้อยละ ๖๐ ของสัดส่วน  
๓ มีการก าหนดประเด็นหลักการพัฒนา  กรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการ

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัดรวมทัง้วิสัยทัศน์  
พันธกิจ จุดมุง่หมาย 

 

๔ มีการทบทวนแผนพัฒนา  
๕ มีการเสนอโครงการจากทีป่ระชาคมทอ้งถ่ิน  
๖ มีการพจิารณาแผนชุมชนที่เกินศักยภาพมาบรรจุในแผนพฒันา  
๗ มีการจัดล าดับความส าคัญของโครงการ  
๘ มีการด าเนินการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนในการจัดท าร่างแผนพฒันา  
๙ มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาพจิารณาร่างแผนพัฒนา  

๑๐ ผู้บริหารประกาศใช้แผนพฒันาได้ทันภายในเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙  
มีการด าเนินการครบ  ๑๐  ขั้นตอน   

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔   :  คุณภาพโครงการพัฒนา  
เกณฑ์ตัวชี้วัด  :   มีการด าเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดท าแผน  คะแนนเต็ม ๕ คะแนน 

  ประเด็นการพิจารณา  ๑๐๐  คะแนน     ได้  ๕  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๙๐ – ๙๙ คะแนน  ได้  ๔  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณา  ๘๐ – ๘๙  คะแนน  ได้  ๓  คะแนน 
  ประเด็นการพิจารณาต่ ากว่า  ๘๐  คะแนน  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๔  :  คุณภาพโครงการพัฒนา 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   5   . 

แผนพัฒนา การติดตามและประเมิน คะแนนประเมิน คะแนนท่ีได้ 
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป  
(พ.ศ.2561-2564) 

การติดตามและประเมินผล
โครงการเพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ป  

100  คะแนน 5 
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รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพโครงการพัฒนา 
แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
๑. การสรุปสถานการณ์
การพัฒนา 
 
 
 

เป็นการวิเคราะห์กรอบการจัดท ายุทธศาสตร์ขององค์กร
ป ก ค ร อ ง ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น  ( ใ ช้ ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์  SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
และ Trend ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อ
การพัฒนา อย่างน้อยต้องประกอบด้วยการวิเคราะห์ศักยภาพ
ด้านเศรษฐกิจ, ด้านสังคม, ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม) 

10 10 

๒. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น           
สี่ ปี ไ ป ป ฏิ บั ติ ใน เชิ ง
ปริมาณ 

1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิง
ปริมาณ เช่น การวัดจ านวนโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ก็คือ
ผลผลิตน่ันเองว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวน
ที่ด าเนินการจริงตามท่ีได้ก าหนดไว้เท่าไหร่ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ 
2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ ( Impact) โครงการ             
ที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) 

10 10 

3. การประเมินผลการ
น าแผนพัฒนาท้องถิ่น           
สี่ ปี ไ ป ป ฏิ บั ติ ใน เชิ ง
คุณภาพ 

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือ
การน าเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้ เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ 
กิจกรรม งานต่างๆ ที่ด าเนินการในพื้นที่ น้ัน ตรงต่อความ
ต้องการของประชาชนหรือไม่และเป็นไปตามอ านาจหน้าที่
หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุ ครุภัณฑ์ การ
ด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร 
สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซ่ึงเป็นไปตามหลัก
ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงาน 
2) วิ เคราะห์ผลกระทบ/สิ่ งที่ กระทบ ( Impact) โครงการ               
ที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) 

10 10 

4 .  แ ผ น ง า น แ ล ะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

1) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่ เกิดจากด้านต่างๆ มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติ
ต่างๆ จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้ SWOT 
Analysis/Demand (Demand Analysis)/Global Demand 
/Trend หรือหลักการบู รณาการ ( Intrgration) กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพื้นที่ติดต่อกัน 
2) วิเคราะห์แผนงาน งาน ที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ

10 10 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
การแก้ไขปัญหาความยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น 
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy 
Plan : LSEP)  

5. โครงการพัฒนา 
5.1 ความชัดเจนของชื่อ
โครงการ 

ควรประกอบด้วยข้อมูลดังน้ี 
เป็นโครงการที่ มีวัตถุประสงค์สนองต่อแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและด าเนินการเพื่อให้
การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          
ที่ก าหนดไว้ ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งไปเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง 
อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรในอนาคต 

60 
(5) 

60 
(5) 

5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับโครงการ 

มีวัตถุประสงค์ชัดเจน (clear objective) โครงการต้องก าหนด
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการ สอดคล้อง
กับหลักการและเหตุผล วิธีการด าเนินงานต้องสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

(5) (5) 

5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ 
ชั ด เ จ น น า ไ ป สู่ ก า ร             
ตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง 
เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจ านวนเท่าไร กลุ่มเป้าหมาย
คืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ด าเนินงาน และ
ระยะเวลาด าเนินงานอธิบายให้ชัดเจนว่าโครงการน้ีจะท าที่ไหน 
เร่ิมต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเม่ือไร ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ
โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่ม ให้บอกชัดลงไปว่าใคร
คือกลุ่มเป้าหมายหลัก ใครคือกลุ่มเป้าหมายรอง 

(5) (5) 

5.4 โครงการมีความ
สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ป  

โครงการสอดคล้องกับ  (1 ) ความ ม่ันคง (2 ) การส ร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (3) การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน (4) การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียม
กันทางสังคม (5) การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม  (6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อให้เกิดความม่นคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน 

(5) (5) 

5.5 เป้าหมาย (ผลผลิต
ของโครงการ) มีความ
สอดคล้องกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสงัคม
แห่งชาต ิ

โครงการมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 โดย (1) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง (2) ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา (3) ยึดวิสัยทัศน์
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป  (4) ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศ
ไทย 2579 (5) ยึดหลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างจริงจังใน 5 ป ที่ต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมาย
ระยะยาว ภายใต้แนวทางการพัฒนา (1) การยกระดับศักยภาพ
การแข่งขันและการหลุดพ้นกับดักรายได้ปานกลางสู่รายได้สูง 
(2) การพัฒนาศักยภาพคนตามช่วงวัยและการปฏิรูประบบเพื่อ
สร้างสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ (3) การลดความเหลื่อมล้ าทาง
สังคม (4) การรองรับการเชื่อมโยงภูมิภาคและความเป็นเมือง 
(5) การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่าง
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (6) การบริหารราชการแผ่นดินที่ มี
ประสิทธิภาพ 

(5) (5) 
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ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
5.6 โครงการมีความ
สอดคล้องกับ Thailand 
4.0 

โครงการมีลักษณะหรือสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่  Value-Based Economy หรือเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ท าน้อย ได้มาก เช่น (1) เปลี่ยนจาก
การผลิตสินค้า โภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยน
จากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรม ไปสู่การ
ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาค
บริการมากขึ้น รวมถึงโครงการที่เติมเตม็ด้วยวิทยาการ ความคิด
สร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัย
และพัฒนาแล้วต่อยอดความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ เช่น      
ดา้นการเกษตร เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุข วัฒนธรรม ฯลฯ 

(5) (5) 

5.7 โครงการสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์จงัหวดั 

โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับห้วงระยะเวลาของ
แผนพัฒนาจังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา
ท้ อ งถิ่ น  เส มือนห น่ึ งการขั บ เคลื่ อนการพัฒ นาจั งห วัด                
ซ่ึงไม่สามารถแยกส่วนใดส่วนหน่ึงออกจากกันได้ นอกจากน้ี
โครงการพัฒนาท้องถิ่นต้องเป็นโครงการเชื่อมต่อหรือเดินทางไป
ด้วยกันกับยุทธศาสตร์จังหวัดที่ได้ก าหนดขึ้นที่เป็นปัจจุบัน 

(5) (5) 

5.8 โครงการแก้ไขปัญหา
ความยากจนหรือการ
เสริมสร้างให้ประเทศชาติ 
ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน ภายใต้
หลักประชารัฐ 

เป็นโครงการที่ด าเนินการภายใต้พื้นฐานความพอเพียงที่
ประชาชนด าเนินการเองหรือร่วมด าเนินการ เป็นโครงการต่อ
ยอดและขยายได้ เป็นโครงการที่ประชาชนต้องการเพื่อให้เกิด
ความยั่งยืน ซ่ึงมีลักษณะที่จะให้ท้องถิ่นมีความม่ันคง ม่ังคั่ง 
ยั่งยืน เป็นท้องถิ่นที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศ รษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง แ ล ะ เศ รษ ฐ กิ จ พ อ เพี ย ง ท้ อ ง ถิ่ น                       
(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ า) (LSEP) 

(5) (5) 

5.9 งบประมาณ มีความ
สอดคล้องกับเปา้หมาย 
(ผลผลิตของโครงการ) 

งบประมาณ โครงการพัฒนาจะต้องค านึงถึงหลัก ส าคัญ                    
5 ประการในการจัดท าโครงการ ได้แก่ (1) ความประหยัด 
(Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมี
ประสิทธิผล (Effectiveness) (4) ความยุติธรรม (Equity)                
(5) ความโปร่งใส (Transparency) 

(5) (5) 

5.10 มีการประมาณ
การราคาถูกต้องตาม
หลักวิธีการงบประมาณ 

การประมาณการราคาเพื่อการพัฒนาต้องให้สอดคล้องกับโครงการ
ถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลาง ราคากลาง
ท้องถิ่น มีความโปร่งใสในการก าหนดราคาและตรวจสอบได้ในเชิง
ประจักษ์ มีความคลาดเคลื่อนไม่มากกว่าหรือไม่ต่ ากว่าร้อยละห้า
ของการน าไปตั้งงบประมาณรายจ่ายในข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เงิน
สะสม หรือรายจ่ายพัฒนาที่ปรากฏในรูปแบบอ่ืนๆ 

(5) (5) 

5.11 มีการก าหนด
ตัวชี้วดั (KPI) และ
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงคแ์ละผลที่
คาดวา่จะได้รับ 

มีการก าหนดดัชนีชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator : 
KPI) ที่ สามารถวัด ได้  (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล 
(effectiveness)  ใช้ บ อก ป ระสิ ท ธิ ภ าพ  (efficiency)  ได้                
เช่น การก าหนดความพึงพอใจ การก าหนดร้อยละ การก าหนด
อัน เกิ ดจ ากผ ลขอ งวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ เ กิ ด จากสิ่ งที่ ได้ รั บ                    
(การคาดการณ์ คาดว่าจะได้รับ) 

(5) (5) 



17 

 

ประเด็นการพิจารณา รายละเอียดหลักเกณฑ ์ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 
5.12 ผลที่คาดว่าจะ
ได้รับสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค ์

ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการด าเนินการตามโครงการ
พัฒนาซ่ึงสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่
เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์             
ซ่ึงการเขียนวัตถุประสงค์ควรค านึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และ
มีความเฉพาะเจาะจง ในการด าเนินงานตามโครงการ                       
(2) วัดและประเมินผลระดับของความส าเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่
ต้องการด าเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุดและ
สามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความ              
เป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้ 

(5) (5) 

รวมคะแนน ๑๐๐ 100 
 
ตัวบ่งชี้ที่  ๕  :  การด าเนินโครงการ  
เกณฑ์การประเมิน  :  การด าเนินโครงการ  คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๕๐    ได้  ๕  คะแนน 
  ด าเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๔๐  ได้  ๔  คะแนน 
  ด าเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ข้ึนไป  ได้  ๓  คะแนน 
  ด าเนินการได้ต่ ากว่าร้อยละ ๓๐  ไม่ได้คะแนน 

ผลการติดตามและประเมิน 
ตัวบ่งชี้ท่ี  ๕  :  การด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๐   . 

การด าเนินการ จ านวน
โครงการ 

ร้อยละ 
 

คะแนน 

แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปี 2561) 279 -  
 
 
 
 
๐ 

แผนการด าเนินงาน ประจ าป งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1 

250 89.60 

ข้อบัญญัตงิบประมาณรายจ่าย 
ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1 

250 89.60 

การด าเนินงานจริง ประจ าป งบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างตลุาคม ๒๕60 ถึง 
มีนาคม ๒๕๖1) 

49 17.56 

หมายเหตุ  :  ค านวณร้อยละจากแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1) 
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ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 
เกณฑ์การประเมิน  :  ผลกระทบหรือความเสียหายท่ีเกิดขึ้น คะแนนเต็ม  ๕  คะแนน 

  ไม่มีผลกระทบ    ได้  ๕  คะแนน 
  มีผลกระทบ  ๑  โครงการ   ได้  ๔  คะแนน 
  มีผลกระทบ ๒ – ๓  โครงการ   ได้  ๓  คะแนน 
  มีผลกระทบมากกว่า ๓  โครงการ  ไม่ได้คะแนน 

  

ผลการติดตามประเมิน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๖  :  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

คะแนนเต็ม   ๕    
คะแนนท่ีได้   ๕   . 

โครงการท่ีด าเนินการ จ านวนโครงการ ผลกระทบ  
โครงการที่ด าเนินการ 
(ตุลาคม ๒๕60 ถึง มีนาคม ๒๕๖1)   

49 ไม่มีผลกระทบ ๕ 

 
๔.๔  สรุปผลการประเมินตัวบ่งชี้ 
ล าดับท่ี ตัวบ่งชี้ คะแนนเต็ม คะแนนท่ีได้ 

๑ ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์ ๕ ๕ 
๒ คุณภาพแผนยุทธศาสตร ์ ๕ ๕ 
๓ ข้ันตอนการจัดท าโครงการพฒันา ๕ ๕ 
๔ คุณภาพโครงการพฒันา ๕ 5 
๕ การด าเนินโครงการ ๕ ๐ 
๖ ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ๕ ๕ 

รวมคะแนน ๓๐ ๒5 
 
ข้อคิดเห็น   

จากสรุปผลการประเมินตัวบ่งช้ีการปฏิบัติงาน  คะแนนที่ได้  ๒5  คะแนน  ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับ ดี  
ตามเกณฑ์การประเมิน  โดยคะแนนที่มีค่าน้อย คือตัวบ่งช้ีที่  ๕  การด าเนินโครงการ  ได้  ๐  คะแนน                
จากคะแนนเต็ม  ๕  คะแนน  
ข้อเสนอแนะ   

เพื่อให้การด าเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดเอาไว้ใน
แผนพัฒนา จึงเห็นควรผู้บริหารเร่งรัดการด าเนินโครงการ  เนื่องจากในครึ่งป งบประมาณ อบต.ดอนแก้ว 
สามารถด าเนินการได้เพียงร้อยละ  17.56  อาจจะท าให้สิ้นป งบประมาณ อบต.ดอนแก้ว จะไม่สามารถ
ด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาได้  และอาจท าให้ประชาชนไม่พึงพอใจใน                  
การด าเนินงาน  เพราะไม่สามารถด าเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของ
ประชาชน   
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ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามแบบ ๑ – ๓/๑ (แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น) และการติดตามและประเมินคุณภาพแผนพัฒนา 

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของท้องถ่ิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้ก าหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อส าหรับการติดตาม
และประเมินผล  เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้ก าหนดข้ึน ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถ่ิน ข้อมูล
ดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและส าคัญในการน ามาหาค่าและ            
ผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนา เป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผล
โครงการส าหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ  แบบตัวบ่งช้ีของการปฏิบัติงาน  
แบบบันทึกข้อมูล แบบรายงาน เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธ์ิโดยรูปแบบต่างๆ                     
ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถ่ิน โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนแกว้ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1  รอบเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖1  (ระหว่างเดือน             
ตุลาคม ๒๕60  ถึง มีนาคม ๒๕๖1)  คือการประเมินผลในเชิงปริมาณ โดยใช้แบบติดตามและประเมินผลแบบ 
๑ - ๓/๑ (แบบอื่นๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน) และการติดตามและประเมินคุณภาพ
แผนพัฒนาโดยมีรายละเอียดในการติดตามและประเมินผล  ดังนี้ 

    
 

 

 
 

 
 

ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๑  เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน             
โดยจะท าการประเมินและรายงานทกุๆครัง้ หลังจากที่องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินได้ประกาศใช้แผนพัฒนาแล้ว 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  :  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  อ าเภออแมร่ิม  จังหวัดเภชยีงใหม ่  

ประเด็นการประเมิน 
มีการ

ด าเนินงาน 
ไม่มีการ

ด าเนินงาน 

ส่วนท่ี 1  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น   
  

1.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
2.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ินเพื่อจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
3.  มีการจัดประชุมอย่างต่อเนือ่งสม่ าเสมอ   
4.  มีการจัดต้ังคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
5.  มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนบัสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
6.  มีคณะกรรมการพฒันาท้องถ่ินและประชาคมทอ้งถ่ินพจิารณาร่างแผนพัฒนา   

ส่วนท่ี 2  การจัดท าแผนการพัฒนาท้องถิ่น 
  

7.  มีการรวบรวมข้อมลูและปัญหาส าคัญของท้องถ่ินมาจัดท าฐานข้อมูล   
8.  มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเข้ามามสี่วนร่วมในการจัดท าแผน   

การติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณตามแบบ ๑ – ๓/๑ 
(แบบอ่ืนๆ : ตามคู่มือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) 
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9.  มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น   
10. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกจิหลักการพฒันาท้องถ่ินที่สอดคลอ้ง   
      กับศักยภาพของท้องถ่ิน 

  

11. มีการก าหนดวิสัยทัศน์และภารกจิหลักการพฒันาท้องถ่ินที่สอดคลอ้งกบั 
ยุทธศาสตร์จงัหวัด 

  

12. มีการก าหนดจุดมุ่งหมายเพือ่การพัฒนาที่ยัง่ยืน   
13. มีการก าหนดเป้าหมายการพฒันาท้องถ่ิน   
14. มีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา   
15. มีการก าหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยทุธศาสตร์ของจังหวัด   
16. มีการอนมุัติและประกาศใช้แผนพัฒนา   
17. มีการจัดท าบญัชีกลุม่โครงการในแผนพัฒนาท้องถ่ิน   
18. มีการก าหนดรปูแบบการติดตามประเมินผลแผนพฒันาท้องถ่ิน   

 
ประเด็นการพัฒนา คะแนน คะแนนท่ีได้ 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 20 20 
2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 15 15 
3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 65 65 
    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (10) (10) 
    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจงัหวัด (10) (10) 
    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10) (10) 
    3.4 วิสัยทัศน์  (5) (5) 
    3.5 กลยุทธ์ (5) (5) 
    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ (5) (5) 
    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์ (5) (5) 
    3.8 แผนงาน  (5) (5) 
    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม (5) (5) 
    3.10 ผลผลิต/โครงการ (5) (5) 

รวม 100 100 
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ค าชี้แจง  :  แบบท่ี  ๒  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินภายใต้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป   (พ.ศ. ๒๕61 – ๒๕๖4) โดยมีก าหนดระยะเวลา
ในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงานทุกๆ ๖ เดือน โดยเริ่มตั้งแต่สิ้นสุดโครงการ เดือน ตุลาคม ๒๕60 
– กันยายน ๒๕61 

------------------------------------------------------------------------------- 
ส่วนท่ี 1  ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  
๑.๒  รายงานผลการด าเนินงานระยะ  ๖  เดือน   

  (๑)  รอบเดือนเมษายน (ระหว่างเดือน  ตุลาคม  ๒๕60 – มีนาคม  ๒๕61)   
  (๒)  รอบเดือนตุลาคม (ระหว่างเดือน  เมษายน – กันยายน  ๒๕61)   
 
ส่วนท่ี  ๒  ผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

การวางแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-
2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม  การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพื้นที่  ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป                
(พ.ศ.2561 – 2564) 

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) เมื่อ
วันที่  27 ตุลาคม 2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561-
2564) ดังนี ้
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ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 24 21,867,000.00 38 96,818,300.00 38 84,071,700.00 113 120,045,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 21 1,805,000.00 23 1,540,000.00 24 1,570,000.00 24 1,575,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหลง่น้ า 3 550,000.00 3 550,000.00 5 650,000.00 11 1,860,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 33 1,143,000.00 71 1,626,000.00 71 1,649,000.00 71 1,649,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม 

99 7,720,600.00 101 7,052,600.00 101 7,052,600.00 102 16,971,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 61 18,067,600.00 73 22,904,000.00 74 26,267,400.00 78 36,438,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

14 891,000.00 15 1,846,000.00 15 1,846,000.00 15 1,846,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง 
และการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

24 967,000.00 30 1,207,000.00 29 1,182,000.00 29 1,182,000.00 

รวม 279 53,011,200.00 354 133,543,900.00 357 124,288,700.00 443 181,567,200.00 
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การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหาร อบต.ดอนแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560 โดยมี

โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 250 โครงการ งบประมาณ 38,418,633 บาท 
สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 22 5,350,800.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 17 340,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหลง่น้ า 2 380,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 25 733,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 91 13,829,607.80 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 58 16,487,225.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 13 793,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ด ี

22 505,000.00 

รวม 250 38,418,632.80 
ค าชี้แจง  :  แบบที่  ๓/๑  แบบประเมินตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการด าเนินงานของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินตามยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานอย่างน้อยป ละ  
2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกป       
ส่วนท่ี  ๑  ข้อมูลท่ัวไป 

๑.๑  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  องค์การบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว   
๑.๒  วัน/เดือน/ปีท่ีรายงาน   2 เมษายน ๒๕61 

ส่วนท่ี  ๒  ยุทธศาสตร์การพัฒนาและโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 
๒.๑  ยุทธศาสตร์และจ านวนโครงการทีป่รากฏอยู่ในแผนและจ านวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการ       
ท่ีปรากฏอยู่ในแผน 

จ านวนโครงการ
ท่ีได้ปฏิบัติ 

คิดเป็นร้อยละ 
(%) 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 24 22 91.67 
2. การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 21 17 80.95 
3. การพัฒนาแหลง่น้ า 3 2 66.67 
4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 33 25 75.76 
5. การพัฒนาด้านการศึกษา ฯ 99 91 91.92 
6. การพัฒนาด้านสังคม 61 58 95.08 
7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ ฯ 14 13 92.86 
8. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการ
บริหารจัดการที่ดี 24 22 91.66 

รวม 279 250 89.60 
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ส่วนท่ี 3  ผลการด าเนินงาน 
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบรหิารส่วนต าบล

ดอนแก้ว 

ข้อความ จ านวนผู้ตอบ (คน) ร้อยละ 
1. เพศ 
        ชาย 
        หญิง 
 

 
156 
243 

 
39 
61 

2. อายุ 
        ไม่เกิน 18 ป  
        18 – 25 ป  
        26 – 59 ป   
        60 ป  ข้ึนไป 
 

 
 

32 
247 
120 

 
 

8 
62 
30 

3. ระดับการศึกษา 
        ประถมศึกษา 
        มัธยมศึกษา 
        ปวช./ปวส. 
        ปริญญาตร ี
        ปริญญาโท 
        อื่นๆ.................................... 
 

 
128 
84 
60 

119 
8 

 
32 
21 
15 
30 
2 

4. อาชีพ 
        เกษตรกร 
        รับจ้างทั่วไป 
        ข้าราชการ 
        รัฐวิสาหกิจ 
        ค้าขาย 
        อื่นๆ (ธุรกิจส่วนตัว) 
 

 
32 

140 
56 
24 
93 
54 

 
8 

35 
14 
6 

23 
14 
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ประเด็น พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กจิกรรม 46 % 54 %  
2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 47 % 52 % 1 % 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 42 % 58 %  
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
    ให้ประชาชนทราบ 

39 % 60 % 1 % 

5. การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 35 % 64 % 1 % 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 40 % 54 % 6 % 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชน 
    ในท้องถ่ิน 

43 % 51 % 6 % 

8. การแก้ไขปัญหาและการตอบสนองความต้องการของประชาชน 40 % 51 % 9 % 
9. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 43 % 54 % 3 % 
ภาพรวม 42 % 55 % 3% 

 
 
 
 

ยุทธศาสตร์
ล าดับท่ี 

ความพึงพอใจแต่ละยุทธศาสตร ์ พอใจมาก พอใจ ไม่พอใจ 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 44 % 53 % 3 % 
2 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 38 % 55 % 7 %  
3 การพัฒนาด้านแหลง่น้ า 35 % 53 % 12 % 
4 การพัฒนาด้านสาธารณสุข 44 % 53 % 3 % 
5 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 45 % 52 % 3 % 
6 การพัฒนาด้านสังคม 43 % 55 % 2 % 
7 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 44 % 50 % 6 % 
8 การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร

จัดการที่ดี 
50 % 42 % 8 % 

ภาพรวม 43 % 52 % 5 % 

 

 

 

 

 

แบบท่ี 3/2  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วในภาพรวม 

แบบท่ี 3/3  ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนา 
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ผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร ์

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.7 
2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 8.3 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 7.6 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงาน 8.2 
5. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.8 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.8 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 9.3 
8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 9.1 

ภาพรวม 8.5 
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

ประเด็น คะแนนความพึงพอใจ 
(เต็ม 10 คะแนน) 

1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.1 
2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 8.8 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.0 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงาน 8.7 
5. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.9 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 7.8 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 9.5 
8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 9.6 
ภาพรวม 8.8 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3  การพัฒนาด้านแหล่งน้ า 
ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.2 
2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 9.0 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.5 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงาน 9.3 
5. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.1 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.0 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 9.2 
8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 9.2 
ภาพรวม 9.1 

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4  การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.5 
2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 9.3 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.4 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงาน 9.4 
5. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.5 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.6 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 9.7 
8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 9.6 
ภาพรวม 9.5 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5  การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 
ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.9 
2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 9.2 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.0 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงาน 9.5 
5. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.4 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.3 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 9.7 
8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 9.5 
ภาพรวม 9.3 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 6  การพัฒนาด้านสังคม 
ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.2 
2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 8.8 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 9.0 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงาน 8.8 
5. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8.7 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.5 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 9.3 
8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 9.0 
ภาพรวม 9.0 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 7  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 8.7 
2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 8.9 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.7 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงาน 9.2 
5. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.2 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.0 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 9.3 
8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 9.2 
ภาพรวม 9.0 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 8  การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการท่ีด ี
ความพึงพอใจของผูเ้กี่ยวข้อง 

ประเด็น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(เต็ม 10 คะแนน) 
1. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 9.0 
2. มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรบัรู้ข้อมลูของโครงการ/กิจกรรม 9.2 
3. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8.7 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงาน 9.3 
5. มีการเปิดโอกาสใหป้ระชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 9.1 
6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 9.4 
7. ผลการด าเนินโครงการ/กจิกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถ่ิน 9.5 
8. ประโยชน์ทีป่ระชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กจิกรรม 9.3 
ภาพรวม 9.2 
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การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด ๖  ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน (ฉบับที่  ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ ประกอบกับหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 
ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๑๐๗  ลงวันที่  ๒  กันยายน  ๒๕๕๘  เรื่อง เร่งรัดการน าเข้าข้อมูลแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙  โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พิจารณาน าเข้าข้อมูล          
ในระบบ e-plan ไปใช้ในการติดตามและประเมินผลตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาขององค์กรครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓)  นั้น 

 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนแก้ว โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว   
จึงด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ป งบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕61  ด้วยระบบ e-plan ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การตดิตามและประเมินผลด้วยระบบ  
e-plan 

(http://e-plan.dla.go.th/) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 
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การติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-Plan 
ก. วิสัยทัศน์ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  

 “ดอนแก้ว ต าบลแห่งสุขภาวะ” 

 ข. พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว 
 1. สร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งป้องกัน
การท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  และบ าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. จัดให้มี การก่ อสร้างและพัฒนาการคมนาคมที่ ได้มาตรฐาน  รวมทั้ งระบบสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการต่างๆ ที่ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในท้องถ่ิน 

3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในท้องถ่ิน  รวมทั้งตลาดชุมชนและสินค้าพื้นเมือง 
4. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน รวมทั้งตรวจสอบการบริหารงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
5. ส่งเสริมให้ทุกชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตนเอง พร้อมทั้งสามารถด าเนิน

กิจกรรมต่างๆ ด้วยตนเองได้  มีความคิดสร้างสรรค์ 
6. พัฒนาบุคลากรทั้งพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร และประชาชนในท้องถ่ิน   

ให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม ในการท างานและการด าเนินชีวิต 
7. จัดให้มีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
8. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน  ควบคุมและระวังโรคติดต่อ 
9. ส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนภายในท้องถ่ิน 
10.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
11.  สนับสนุนบทบาทขององค์กรศาสนาและส่งเสริมกิจกรรมในการเผยแพร่หลักธรรมของ

ศาสนา รวมทั้งส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถ่ินให้สืบทอดต่อไป 
 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้            

8 ยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  1.1 จัดให้มีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
   1.2 จัดให้มีการก่อสร้างและการคมนาคมที่ได้มาตรฐาน 
   1.3 จัดให้มีการขยายไฟฟ้าสาธารณะ 
   1.4 จัดให้มีการสร้างรางระบายน้ า วางท่อพร้อมบ่อพัก 
   1.5 จัดการจัดท าผังเมืองชุมชน โดยระบบสารสนเทศ (GIS) 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
  2.1 ส่งเสริมการประกอบอาชีพ 
   2.2 ส่งเสริมการตลาดชุมชนและสินค้าพื้นเมือง 
   2.3 สนับสนุนกิจกรรมของกลุ่มอาชีพต่างๆ  
   2.4 พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว 
   2.5 แก้ปัญหาคนว่างงาน 
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 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแหล่งน้ า 
   3.1 ขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค 
   3.2 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน 
   3.3 พัฒนาระบบประปาหมู่บ้านให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
   3.4 ขุดลอกแหล่งน้ าที่ตื้นเขิน และพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตร 
  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 
   4.1 การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
   4.2 การควบคุมโรคและเฝ้าระวังโรค 
   4.3 การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้สูงอายุ คนพิการ และประชาชน 
   4.4 การรักษาผู้เจ็บป่วย 
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณีและวัฒนธรรม 
   5.1 ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถ่ิน 
   5.2 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ 
   5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
   6.1 ส่งเสริมกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 
   6.2 จัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ 
   6.3 การรักษาความสงบและการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย 
   6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีฉุกเฉิน 
   6.5 ส่งเสริมอาสาสมัคร จิตอาสาและเครือข่าย 
   6.6 บูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.1 สร้างจิตส านึกและตระหนักในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.2 ป้องกันการท าลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   7.3 บ าบัดฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี 
   8.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
   8.2 สง่เสริมกิจกรรมให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภารกิจของ อบต. และการบริหาร 
    การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย 
   8.3 พัฒนาบุคลากร ทั้งพนักงาน ลูกจ้าง สมาชิกสภาฯ คณะผู้บริหาร ให้มีความรู้ 

คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
   8.4 สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน            

ทุกภาคส่วน 
   8.5 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

8.6 จัดหาและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและมี
ประสิทธิภาพ 
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ง. การวางแผน  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถ่ิน
สี่ป  (พ.ศ.2561-2564) ต่อไป  

องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว  ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป  (พ.ศ.2561-2564) เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559  โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการ          
ตามแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 2561-2564) ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์
2561 2562 2563 2564 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 24 21,867,000.00 38 96,818,300.00 38 84,071,700.00 113 120,045,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 21 1,805,000.00 23 1,540,000.00 24 1,570,000.00 24 1,575,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหลง่น้ า 3 550,000.00 3 550,000.00 5 650,000.00 11 1,860,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 33 1,143,000.00 71 1,626,000.00 71 1,649,000.00 71 1,649,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม 

99 7,720,600.00 101 7,052,600.00 101 7,052,600.00 102 16,971,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 61 18,067,600.00 73 22,904,000.00 74 26,267,400.00 78 36,438,600.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

14 891,000.00 15 1,846,000.00 15 1,846,000.00 15 1,846,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง 
และการบรหิารจัดการบ้านเมืองที่ด ี

24 967,000.00 30 1,207,000.00 29 1,182,000.00 29 1,182,000.00 

รวม 279 53,011,200.00 354 133,543,900.00 357 124,288,700.00 443 181,567,200.00 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
 

  ผู้บริหารองค์การบรหิารส่วนต าบลดอนแก้ว ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ.2561 เมื่อวันที่                   
4 สิงหาคม 2560 โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 250 โครงการ งบประมาณ 
38,418,633 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 22 5,350,800.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 17 340,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหลง่น้ า 2 380,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 25 733,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม 91 13,829,607.80 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 58 16,487,225.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 13 793,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหาร
จัดการบ้านเมอืงที่ด ี

22 505,000.00 

รวม 250 38,418,632.80 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติ
งบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 49 โครงการ จ านวนเงิน 2,937,662.49 บาท             
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 49 โครงการ จ านวนเงิน 2,740,465.71 บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน - - - - 

2. การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ 1 4,831.50 1 4,831.50 

3. การพัฒนาแหลง่น้ า - - - - 

4. การพัฒนาด้านสาธารณสุข 12 102,622.00 12 96,572.00 

5. การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
และวัฒนธรรม 

6 2,345,546.00 6 2,199,966.00 

6. การพัฒนาด้านสังคม 8 88,743.19 8 62,176.41 

7. การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ 7 197,479.00 7 189,479.00 

8. การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและ 
การบริหารจัดการที่ด ี

15 198,440.80 15 187,440.80 

รวม 49 2,937,662.49 49 2,740,465.71 
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รายงานสรปุผลการด าเนินงาน ปี 2561 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  

ยุทธศาสตร ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น 
(พ.ศ.2561) 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

คิดเปน็ 
ร้อยละ 

งบประมาณ 
คิดเปน็ 
ร้อยละ 

1.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 24 21,867,000 22 5,350,800 0 0 0 0 0 0 

2.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 21 1,805,000 17 340,000 1 4,831.50 1 4.76 4,831.50 0.27 

3.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านแหลง่น้ า 3 550,000 2 380,000 0 0 0 0 0 0 

4.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสาธารณสุข 33 1,143,000 25 733,000 12 102,622 12 36.36 102,622 8.98 

5.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการศึกษา ศาสนา 
ประเพณี และวัฒนธรรม 

99 7,720,600 91 13,829,607.80 6 2,345,546 6 6.06 2,345,546 30.38 

6.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม 61 18,067,600 58 16,487,225 8 88,743.19 8 13.11 88,743.19 0.49 

7.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

14 891,000 13 793,000 7 197,479 7 50 197,479 22.16 

8.ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการเมือง  
การปกครองและการบริหารจัดการบ้านเมอืงที่ดี 

24 967,000 22 505,000 15 198,440.80 15 62.5 198,440.80 20.52 

รวม 279 53,011,200 250 38,418,632.80 49 2,937,662.49 49 17.56 2,937,662.49 5.54 
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สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารอบเดือนเมษายน ๒๕๖1  
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 ถึง มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖1) 

๑.  ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 
 จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป  (พ.ศ.256-2564) ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลดอนแก้ว  สามารถสรุปได้  ดังนี้ 

๑.๑  กระบวนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์เป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 
- ตัวบ่งช้ีที่ ๑ :  ข้ันตอนการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการด าเนินการครบ

ทุกข้ันตอน   
- แบบที่  ๑ :  การก ากับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้อง ถ่ิน              

โดยมีการด าเนินการครบทุกข้ันตอน   
๑.๒  ผลการประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์ สรุปได้ดังนี้  

- ตัวบ่งช้ีที่ ๒ : คุณภาพแผนยุทธศาสตร์ ได้ ๕ คะแนนเต็ม  
- แบบประเมินคุณภาพแผนยุทธศาสตร์ : แนวทางการพิจารณาคุณภาพแผนยุทธศาสตร์                

ได้ ๑๐๐ คะแนน  
1.3  กระบวนการจัดท าโครงการพัฒนาเป็นไปด้วยความถูกต้อง  สรุปได้ดังนี้ 

- ตัวบ่งช้ีที่ ๓ : ข้ันตอนการจัดท าโครงการพัฒนา ได้ ๕ คะแนนเต็ม โดยมีการด าเนินการ             
ครบทุกข้ันตอน  

1.4  ผลการประเมินคุณภาพโครงการพัฒนา สรุปได้ดังนี้  
- ตัวบ่งช้ีที่ ๔ : คุณภาพโครงการพัฒนา  ได้  5  คะแนน 
- แบบประเมินคุณภาพโครงการ : แนวทางการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการ          

เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ได ้100 คะแนน 

2.  ผลการติดตามและประเมินผลการน าแผนไปปฏิบัติ 
 ๒.1  ผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 

- แบบที่  ๓ /๑  : แบบประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้ อง ถ่ิน                  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยสรุปได้ดังนี้               

  โครงการทีบ่รรจุในแผน    จ านวน   279  โครงการ 
  โครงการทีบ่รรจุในข้อบัญญัต ิ  จ านวน   250  โครงการ 

     คิดเป็นร้อยละ  89.60  ของแผนพฒันาทอ้งถ่ินสีป่  
  - ผลการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-plan : รายงานสรุปผลการด าเนินงาน             
ป  ๒๕๖1   

  โครงการทีบ่รรจุในแผน จ านวน   279  โครงการ 
     สามารถด าเนินการได้     จ านวน     49  โครงการ    
     คิดเป็นร้อยละ  17.56  ของแผนพัฒนาทอ้งถ่ินสีป่  

- ตัวบ่งช้ีที่ ๕ :  การด าเนินโครงการ  ไม่ได้คะแนน 
๒.2  ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

- ตัวบ่งช้ีที่ 6 : ผลกระทบหรือความเสียหายจากการด าเนินโครงการ  ได้  5  คะแนน 
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๓.  ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน  ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕61 
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมขององค์การ

บริห ารส่วนต าบลดอนแก้ว ในการพัฒ นาและส่ งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี ในภาพรวม                    
ตามยุทธศาสตร์และประเด็นการพัฒนา ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕61     

ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลได้ด าเนินการประเมินความพึงพอใจของประชาชน โดยแบ่งช่วง              
ของผลการประเมินออกเป็น ๓ ระดับ คือ ไม่พอใจ พอใจ พอใจมาก ซึ่งผลการประเมินออกมาอยู่ในระดับ               
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 99.09 เทียบกับผลการประเมินของป งบประมาณ ๒๕60 ร้อยละ 95.22            
แสดงให้เห็นว่าประชาชนมีความพอใจเพิ่มมากขึ้นร้อยละ 3.87 ซึ่งมากกว่าป ที่ผ่านมามาก  

๔.  ข้อร้องเรียนและร้องทุกข์จากประชาชน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้ว ไม่มี ข้อร้องเรียนและความขัดแย้งกับประชาชน มี เพียง            
ข้อร้องทุกข์ที่ต้องการให้องค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการแก้ไขให้ เมื่อองค์การบริหารส่วนต าบลได้
ด าเนินการแก้ไขแล้วประชาชนก็เกิดความพอใจ หากปัญหาที่เกิดข้ึนองค์การบริหารส่วนต าบลยังไม่สามารถ
แก้ไขให้ได้ ประชาชนในพื้นที่ก็จะเกิดความวิตก กังวล และเกิดความไม่พอใจในที่สุด   

  ๕.  ปัญหาและอุปสรรคขององค์การบริหารส่วนต าบล 
  ๕.๑ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไขปัญหาในการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบล  

มีดังน้ี 
ปัญหา 

๑)  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลน้อยกว่าป ที่ผ่านมา ซึ่งไม่ได้รับตาม
เป้าประสงค์ที่ตั้งประมาณการรายรับไว้ในงบประมาณรายจ่ายประจ าป ท าให้
งบประมาณไม่เพียงพอ และไม่สามารถด าเนินการโครงการได้ทั้งหมด  

๒)  ไม่มีสถานที่จอดรถส าหรับให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการอย่างเพียงพอ  
รวมถึงที่จอดรถส าหรับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงาน 

๓)  ประชาชนในต าบลยังมีความต้องการด้านต่าง ๆ จาก อบต. อีกเป็นจ านวนมาก  
และยังไม่เข้าใจถึงอ านาจหน้าที่ที่ อบต.จะสามารถด าเนินการได้  

อุปสรรค 
๑)   มีข้อจ ากัดทางด้านระเบียบ ข้อบังคับและอ านาจหน้าที่ที่  อบต. จะสามารถ

ด าเนินการได้   

   5.2  แนวทางการแก้ไขขององค์การบริหารส่วนต าบล มีดังน้ี   
  (๑)  การด าเนินงานของ  อบต. 

๑)  รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการของท้องถ่ิน             
ในการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชน โดยค านึงถึงประโยชน์ที่ประชาชน             
จะได้รับเป็นส าคัญ   

๒)  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินควรพิจารณางบประมาณ และค านึงถึงสถานะ            
การคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถ่ิน  และ
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  
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๓)  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายให้สามารถด าเนินการได้ทันในป งบประมาณนั้น   

๔)  อบต. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอ  และเหมาะสม  ครอบคลุมกับ
ภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม           
โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 

(๒)  การบริการประชาชน 
๑)  ควรปรับปรุงระบบท่อระบายน้ า รางระบายน้ า เพื่อแก้ไขปัญหาน้ าขัง  น้ าเน่าเสีย

ไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็น ไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุยุง และไม่ให้เป็นแหล่งเพาะเช้ือโรค
ต่าง ๆ   

๒)  ควรมีการจัดหาสถานที่ จอดรถส าหรับให้บริการประชาชนและสถานที่          
จอดรถส าหรับเจ้าหน้าที่ที่มาปฏิบัติงานให้เพียงพอ และเป็นสัดเป็นส่วนเพื่อให้
เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย   

3)  ควรพิจารณาจัดบริการประชาชนในเชิงรุกมากข้ึนในทุกๆ ด้าน เพื่อให้ประชาชน
ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง ในการบริการของ อบต. 

จากข้อเสนอแนะดังกล่าว หากองค์การบริหารส่วนต าบลดอนแก้วสามารถด าสามารถด าเนินการได้  จะ
ส่งผลให้ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด 
 
ประธานสภาฯ เป็นการรายงานและติดตามผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน  ในไตรมาสแรก  คือรอบเดือน

ตุลาคม – มีนาคม  และจะมีการรายงานในไตรมาสที่สอง  ภายในเดือนตุลาคมอีกครั้ง
หนึ่ง  เป็นการรายงานผลฯ ให้ทุกท่านได้รับทราบโดยไม่มีการลงมติ 

ที่ประชุม รับทราบผลการรายงานและติดตามการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ป  (พ.ศ. 
2561 – 2564)  ไตรมาสที่หนึ่ง  ห้วงเดือนตุลาคม – มีนาคม 

-พักเบรก  10  นาที- 
ระเบียบวาระที่  6  เรื่องอ่ืน ๆ 
นายกฯ  เรื่องการขุดลอกล าเหมืองในต าบล ตามที่ท่านสมาชิกฯ ได้สอบถาม  ขอเชิญ ผอ.กอง

ช่างได้ช้ีแจง  
คุณเกรียงไกร  การขุดลอกล าเหมืองสาธารณะภายในต าบล  เริ่มจากหมู่ที่  2  ตามที่ได้ท าการส ารวจ 

และให้สมาชิกฯ ได้ประสานเข้ามา  มีดังนี้ 
1. หมู่ที่  2  บ้านดอนแก้ว  จ านวน  2  สาย  สายที่  1  จ านวน  201.80  ลบ.ม.  

สายที่  2  จ านวน  16.68  ลบ.ม.  รวม  218.48  ลบ.ม.  ค่าแรงหน่วยละ  
160  บาท  คิดเป็นเงิน  34,956.80  บาท 

2. หมู่ที่  3  บ้านศาลา  จ านวน  3  สาย  สายที่  1  ห้วยหินครก ซอย  2  จ านวน  
43.50  ลบ.ม.  สายที่  2  ห้วยหินครก  ซอย  1  จ านวน  151.60  ลบ.ม.  
สายที่  3  บ้านอัมรินทร์  จ านวน  18.42  ลบ.ม.  รวม  213.52  ลบ.ม.  
ค่าแรงหน่วยละ  160  บาท  คิดเป็นเงิน  34,163.20  บาท 

3. หมู่ที่  4  บ้านป่าแงะ  จ านวน  3  สาย  สายที่  1  จ านวน  10.70  ลบ.ม.  
สายที่   2  จ านวน  7.38  ลบ.ม.  สายที่  3  จ านวน  5.53  ลบ.ม.  รวม  
23.61  ลบ.ม.  ค่าแรงหน่วยละ  160  บาท  คิดเป็นเงิน  3,777.60  บาท   
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4. หมู่ที่  5  บ้านพระนอน  จ านวน  24  สาย  สายที่  1  จ านวน  9.65  ลบ.ม.  
สายที่  2  จ านวน  9.10  ลบ.ม.  สายที่  3  จ านวน  8.45  ลบ.ม.  สายที่  4  
จ านวน  11  ลบ.ม.  สายที่  5  จ านวน  6.90  ลบ.ม.  สายที่  6  จ านวน  
4.40  ลบ.ม.  สายที่  7  จ านวน  11.06  ลบ.ม.  สายที่  8  จ านวน  30.40  
ลบ.ม.  สายที่  9  จ านวน  43.10  ลบ.ม.  สายที่  10  จ านวน  26.25  ลบ.
ม.  สายที่  11  จ านวน  8.10  ลบ.ม.  สายที่  12  จ านวน  10  ลบ.ม.  สายที่  
13  จ านวน  21.50  ลบ.ม.  สายที่  14  จ านวน  0.80  ลบ.ม.  สายที่  15  
จ านวน  3.85  ลบ.ม.  สายที่  16  จ านวน  2.40  ลบ.ม.  สายที่  17  จ านวน  
9  ลบ.ม.  สายที่  18  จ านวน  1.10  ลบ.ม.  สายที่  19  จ านวน  5.10  ลบ.
ม.  สายที่  20  จ านวน  13.40  ลบ.ม.  สายที่  21  จ านวน  2.40  ลบ.ม.  
สายที่  22  จ านวน  2.40  ลบ.ม.  สายที่  23  จ านวน  4.92  ลบ.ม.  สายที่  
24  จ านวน  4.80  ลบ.ม.  รวม  250.08  ลบ.ม.  ค่าแรงหน่วยละ  160  
บาท  คิดเป็นเงิน  40,012.80  บาท 

5. หมู่ที่  6  บ้านป่ารวก  จ านวน  2  สาย  สายที่  1  จ านวน  4.96  ลบ.ม.  สาย
ที่  2  จ านวน  22.30  ลบ.ม.  ค่าแรงหน่วยละ  160  บาท  คิด เป็นเงิน  
4,361.60  บาท 

6. หมู่ที่  7  บ้านสันเหมือง  จ านวน  4  สาย  สายที่  1  จ านวน  163.80  ลบ.
ม.  สายที่  2  จ านวน  9.76  ลบ.ม.  สายที่  3  จ านวน  4.05  ลบ.ม.  สายที่  
4  จ านวน  28.80  ลบ.ม.  รวม  206.41  ลบ.ม.  ค่าแรงหน่วยละ  160  
บาท  คิดเป็นเงิน  33,025.60  บาท 

7. หมู่ที่  8  บ้านชะเยือง  จ านวน  4  สาย  สายที่  1  จ านวน  10.95  ลบ.ม.  
สายที่  2  จ านวน  31.80  ลบ.ม.  สายที่  3  จ านวน  9.10  ลบ.ม.  สายที่  
4  จ านวน  9  ลบ.ม.  รวม  60.85  ลบ.ม.  ค่าแรงหน่วยละ  160  บาท  คิด
เป็นเงิน  9,736  บาท 

8. หมู่ที่  9  บ้านสบสา-หนองฟาน  จ านวน  4  สาย  สายที่  1  จ านวน  66.82  
ลบ.ม.  สายที่  2  จ านวน  22.30  ลบ.ม.  สายที่  3  จ านวน  150.75  ลบ.
ม.  สายที่  4  จ านวน  24.76  ลบ.ม.  รวม  264.63  ลบ.ม.  ค่าแรงหน่วยละ  
160  บาท  คิดเป็นเงิน  42,340.80  บาท 

9. หมู่ที่  10  บ้านพระเจ้านั่งโก๋น  จ านวน  3  สาย  สายที่  1  จ านวน  217.20  
ลบ.ม.  สายที่  2  จ านวน  9  ลบ.ม.  สายที่  3  จ านวน  4.70  ลบ.ม.  รวม  
230.90  ลบ.ม.  ค่าแรงหน่วยละ  160  บาท  คิดเป็นเงิน  36,944  บาท 

แต่ละหมู่บ้านหากมีผูร้ับเหมาในหมู่บ้านก็จะสามารถด าเนินการได้เร็ว  แต่หากไม่มี  ก็
สามารถให้ผู้รับเหมาจากหมู่บ้านอื่นเข้าด าเนินการให้ได้  หรือหากหมู่บ้านใดยังมีตก
หล่นก็สามารถแจ้งได้  เพื่อจะให้ช่างลงไปตรวจสอบให้อีกครั้งหนึ่ง   

คุณเชาว์  หมู่ที่  7  ขอส ารวจใหม่อีกครั้ง เพราะยังมีบางสายที่ยังไม่เคยได้ด าเนินการ 
คุณเกรียงไกร  หมู่ที่  10  ยังตกหล่นอีก  1  สาย  จะขอประสานกับท่านสมาชิกฯ อีกครั้งหนึ่ง 
นายกฯ หมู่ที่  10  ตั้งแต่โรงออกซิเจน  ข้างโรงไม้  ในอนาคตจะต้องตรวจสอบ และจะให้

กองช่างแยกด าเนินการต่อพนังรวมกับล าเหมืองสา  เพราะสายนี้น้ าจะลงล าเหมืองสา
ไปยังคลองแม่ข่า   
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ประธานสภาฯ ในวันที่  20  เมษายน  ขอนัดหมายการแต่งกายในขบวนบรรพชาสามเณรภาคฤดู
ร้อน  ให้ทุกท่านสวมเสื้อพื้นเมืองสีขาวทีมบริหารและสภาฯ  ท่านใดมีเรื่องอื่นๆ  
ต้องการปรึกษาหารืออีกหรือไม่ 

ที่ประชุม ไม่มีท่านใดต้องการปรึกษาหารืออีก 
ประธานสภาฯ หากไม่มี  ขอปิดประชุม  
ปิดประชุมเวลา 16.00  น.  
 


