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2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (เป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค)  
      ปัจจัยและสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนา 

 ต้ำบลดอนศรีชุมมีพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่ม ตั้งอยู่บนที่รำบลุ่มแม่น้้ำอิงฝั่งขวำ มักเกิดปัญหำอุทกภัยในฤดูฝน
อยู่ทุกปี ก่อให้เกิดควำมเสียหำยอย่ำงมำก ทั้งทรัพย์สินและพืชผลทำงกำรเกษตรรวมถึงเส้นทำงกำรคมนำคมที่ได้รับควำม
เสียหำยซึ่งท้ำให้ต้องมีกำรบูรณะซ่อมแซมกันอยู่เสมอๆ ส่วนในฤดูร้อนหลังฤดูเก็บเกี่ยวก็ขำดแคลนน้้ำที่ใช้ในกำรเกษตร
แหล่งน้้ำที่ขุดก็ไม่มีน้้ำเพียงพอหรือไม่สำมำรถกักเก็บน้้ำได้มำกจึงท้ำให้เกิดกำรว่ำงงำนในกลุ่มเกษตรกร เป็นสำเหตุของกำร
ย้ำยถิ่นฐำนไปหำงำนท้ำในเมืองใหญ่ ประกอบกับกำรประกอบอำชีพเสริมของกลุ่มอำชีพในพ้ืนที่ไม่สำมำรถด้ำเนินกำรได้
อย่ำงยั่งยืน เพรำะขำดควำมรู้ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำร ตลำด ขำดควำมรู้และทักษะในกำรผลิตหรือประกอบกำร ท้ำให้
ไม่สำมำรถจ้ำหน่ำยได้ หรือไม่ก็ขำดควำมสำมัคคีกันในกลุ่ม เกิดกำรแก่งแย่งผลประโยชน์กันในกลุ่ม ในที่สุดกลุ่มที่ตั้งขึ้นก็ยุบ
หำยไปแค่เพียงในระยะเวลำไม่กี่ปี ก่อให้เกิดปัญหำหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบมำกมำย จนไม่มีเงินทุนส้ำหรับกำร
ประกอบอำชีพหลักและอำชีพเสริม 

 นอกจำกนี้ปัญหำและควำมต้องกำรของประชำชนจำกที่ได้จำกกำรจัดเวทีประชำคมนั้น มักเน้นกำรพัฒนำในด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนอันได้แก่ ถนน ไฟฟ้ำ น้้ำประปำเป็นต้น เพรำะในพ้ืนที่ต้ำบลดอนศรีชุมนั้น กำรบริกำรด้ำนสำธำรณูปโภค
ต่ำงๆ ยังไม่ทั่วถึงโดยเฉพำะครอบครัวที่ตั้งบ้ำนเรือนอยู่ไกลจำกถนนใหญ่มำก ๆ และบำงครั้งน้้ำประปำก็ขำดหำยไปเพรำะ
เกิดกำรรั่วหรือแตกร้ำว ไม่มีน้้ำใช้เป็นเวลำหลำย ๆ วัน อีกประกำรที่ส้ำคัญคือ ไฟฟ้ำสำธำรณะและไฟฟ้ำที่ใช้ในครัวเรือน 
แทบจะทุกพ้ืนที่ในเขตควำมรับผิดชอบของต้ำบลดอนศรีชุมที่ยังไม่ได้มีกำรติดตั้งไฟฟ้ำสำธำรณะที่ส่องสว่ำงแก่ผู้ใช้เส้นทำง
สัญจรไปมำเวลำค่้ำคืนก่อให้เกิดปัญหำอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เพรำะงบประมำณในกำรด้ำเนินกำรไม่เพียงพอจึงไม่สำมำรถ
ด้ำเนินกำรได้อย่ำงทั่วถึง 

 ในด้ำนศักยภำพของประชำชนในพ้ืนที่ต้ำบลดอนศรีชุมนั้นประชำชนส่วนใหญ่ได้ส่งบุตรหลำนไปศึกษำเล่ำเรียน
นอกพ้ืนที่ในระดับกำรศึกษำที่สูงกว่ำมัธยมศึกษำท้ำให้เยำวชนในวัยนี้ส่วนใหญ่ไม่อยู่ในพ้ืนที่ ส่วนที่มีอยู่ในพ้ืนที่นั้น เมื่อจบ
กำรศึกษำภำคบังคับแล้ว ไม่สำมำรถศึกษำต่อในระดับที่สูงต่อไปได้  ท้ำให้โดยภำพรวมของประชำชนในพ้ืนที่ส่วนใหญ่จึงขำด
โอกำสในด้ำนต่ำง ๆ ได้แก่ กำรศึกษำ กำรสำธำรณสุข สังคมและเศรษฐกิจ 

 นอกจำกนี้ ปัญหำหนึ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น คือกำรเพิกเฉยต่อปัญหำสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีผลกระทบต่อตนเองโดยตรง
หรือเป็นควำมเดือดร้อนของคนบำงส่วนซึ่งขำดควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำร และสังคมก็ไม่สำมำรถเอำผิดกับผู้
ก่อให้เกิดควำมเดือดร้อนได้ 
 ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของ
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
 จุดแข็ง  (Strengths : S) 
 1. ผู้บริหำรมำจำกกำรเลือกตั้งของประชำชน ท้ำให้สะท้อนให้เห็นถึงปัญหำควำมต้องกำรของประชำชน 
อย่ำงแท้จริง 

 2. มีควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรนโยบำยกำรเงิน กำรคลัง กำรจัดท้ำงบประมำณตำมระเบียบที่
ก้ำหนดไว้ ท้ำให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรด้ำเนินกำรพัฒนำท้องถิ่น 

 3. สำมำรถออกข้อบัญญัติ และข้อบังคับ ใช้บังคับในพ้ืนที่ได้เอง 
 4. เป็นแหล่งที่ตั้งของหน่วยงำนรำชกำร โรงพยำบำล และสถำนศึกษำ   
 5. ชุมชนมีวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และภูมิปัญญำท้องถิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเอง 
 6. ประชำชนมีกำรรวมกลุ่มกันในชุมชน เพ่ือกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง 
 7. สภำพพ้ืนที่ส่วนใหญเ่ป็นที่รำบลุ่ม เหมำะส้ำหรบักำรท้ำกำรเกษตร 

ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ในปีท่ีผ่านมา 
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  8. ดินมีควำมอุดมสมบูรณ์ เหมำะส้ำหรับเป็นแหล่งปลูกข้ำว และสำมำรถส่งเสริมกำรพัฒนำด้ำนกำรเกษตรได้ดี 
  9. มีถนนสำยหลัก(เส้นทำง R3A) คือ สำยพะเยำ – เชียงค้ำ สำมำรถสัญจรไปมำได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และ
เหมำะส้ำหรับกำรขนส่งเชิงพำณิชย์ 
 จุดอ่อน  (Weaknesses : W) 

 1. สภำพทำงภูมิศำสตร์ส่วนใหญ่เป็นที่รำบลุ่ม ส่งผลกระทบในด้ำนอุทกภัย(น้้ำท่วมซ้้ำซำก) 
 2. กำรบริหำรจัดกำรน้้ำในพ้ืนที่ยังไม่เป็นระบบและไม่สอดคล้องสภำวะแวดล้อมทำงธรรมชำติ ท้ำให้ไม่

สำมำรถบริหำรจัดกำรน้้ำเพ่ือใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเต็มที่ 
 3. งบประมำณกำรพัฒนำไม่เพียงพอต่อควำมต้องกำรในกำรแก้ไขปัญหำของประชำชน 
 4. กำรพัฒนำองค์ควำมรู้เพื่อประยุกต์หรือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมให้กับสินค้ำเกษตรยังมีไม่เพียงพอ 
 5. มีทุนทำงสังคม เช่น สถำบัน วัฒนธรรม ประเพณี และสิ่งแวดล้อม แต่ไม่มีกำรรวบรวม และประยุกต์ใช้

ในกำรแกไ้ขปัญหำในพ้ืนที่ได้อย่ำงเต็มที่ อีกท้ังขำดกำรกระตุ้นให้เกิดกำรคิดวิเครำะห์เพื่อน้ำมำใช้ได้จริง 
 6. มีปัญหำทำงด้ำนสังคมที่ต้องเฝ้ำระวังซึ่งจะส่งผลกระทบต่อครอบครัวและชุมชน เช่น 

  ปัญหำยำเสพติด 
  ปัญหำโรคเอดส์ 
  ปัญหำพฤติกรรมเสี่ยงของเด็กและเยำวชน 

 7. กิจกรรมกำรเกษตรส่วนใหญ่ยังใช้สำรเคมีเกินควำมจ้ำเป็น และยังไม่ปรับเปลี่ยนวิธีกำรในกำรท้ำ
กำรเกษตร ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม และสุขภำวะของประชำชนโดยรวม    

 8. ขำดทรัพยำกรธรรมชำติ และสถำนที่ท่องเที่ยว,แหล่งท่องเที่ยว 
 9. กำรพัฒนำท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ยังไม่มีกำรน้ำเอำกระบวนกำรคิด กำรวิเครำะห์ศักยภำพของชุมชน

มำใช้ จึงท้ำให้ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 10. กำรพัฒนำท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ยังไม่มีกำรน้ำเอำกระบวนกำรคิด กำรวิเครำะห์ศักยภำพของชุมชน

มำใช้ จึงท้ำให้ไม่สำมำรถแก้ไขปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 11. ประชำชนในพ้ืนที่ อบต.ดอนศรีชุมยังขำดควำมพร้อมเพ่ือรองรับกำรเข้ำสู่ประชำคมอำเซียน(AEC) 

เช่น ทักษะภำษำต่ำงประเทศ กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำ กำรตลำด และกำรประชำสัมพันธ์ 
 

 โอกาส  (Opportunities : O) 
  1. กฎหมำยรัฐธรรมนูญได้ก้ำหนดให้มีกำรกระจำยอ้ำนำจลงสูท่้องถิ่น และมีแนวโน้มในกำรกระจำยงบประมำณ
สู่ท้องถิ่นมำกขึ้น  
  2. พระรำชบัญญัติก้ำหนดแผนและขั้นตอนกำรกระจำยอ้ำนำจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มี
นโยบำยกำรถ่ำยโอนงำนเกี่ยวกบักำรพัฒนำให้ท้องถิ่นด้ำเนินกำร และให้ควำมเป็นอิสระในกำรบริหำรจัดกำรมำกขึ้น 
  3. โครงกำรควำมร่วมมือประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) เปน็โอกำสในกำรเสริมศักยภำพใหก้ับต้ำบลดอนศรี
ชุมให้มีกำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกจิ สังคม กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท่องเที่ยว 
  4. วิสัยทัศน์ของ อบต.ดอนศรีชุม สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ท้ำให้เกิดผลกระทบจำกกระแสโลกำ 
ภิวัฒน์น้อย 
  5. ประชำชนในพ้ืนที่มีโอกำสได้รับรู้ข่ำวสำร ก้ำวทันเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
 

 ปัญหาอุปสรรคหรือข้อจ ากัด  (Threats : T) 
 1. ข้อกฎหมำย ระเบียบ ประกำศ เกี่ยวกับกำรบริหำรงำนไม่เอ้ือต่อกำรพัฒนำ และไม่สำมำรถตัดสินใจได้

ทันเวลำ   
 2. มีปัญหำกำรขำดแคลนน้้ำในกำรอุปโภคบริโภค   
 3. กำรจัดสรรงบประมำณจ้ำนวนจ้ำกัดและล่ำช้ำ ท้ำให้เป็นข้อจ้ำกัดในกำรด้ำเนินกิจกรรมของ อบต. 
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 4. รัฐบำลไม่เป็นเอกภำพ และเปลี่ยนแปลงบ่อย ท้ำให้นโยบำยขำดควำมต่อเนื่อง 
 5. กำรเกษตรกรรมในพื้นท่ีส่วนใหญ่ไม่สำมำรถเพำะปลูกได้ตลอดปี เพรำะแหล่งน้้ำไม่เพียงพอ 
 6. ปัญหำภัยธรรมชำติ เช่นอุทกภัย ภัยแล้ง หมอกควัน มีแนวโน้มของควำมถี่และควำมรุนแรงเพ่ิมข้ึน แต่

มีงบประมำณในกำรเตรียมควำมพร้อมและกำรป้องกันสำธำรณภัยไม่เพียงพอ 
 7. แนวเขตพ้ืนที่ขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนศรีชุมไม่ชัดเจน เป็นอุปสรรคทำงด้ำนกำรพัฒนำด้ำน

สำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำร รวมถึงปัญหำด้ำนกำรจัดเก็บรำยได้ 
 

2.2  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 
ผลจำกกำรด้ำเนินโครงกำรกิจกรรมต่ำง ๆ ในปีงบประมำณรำยจ่ำย พ.ศ. 2557 พบว่ำ มีกำรน้ำแผนพัฒนำ

สำมปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนศรีชุม ไปปฏิบัติจ้ำนวน 48 โครงกำร (คิดเป็นร้อยละ 
64 ของปี 2557 และคิดเป็นร้อยละ 24.48 ของ 3 ปี ) มีกำรใช้จ่ำยเงินงบประมำณส้ำหรับกำรด้ำเนินโครงกำร/ 
กิจกรรมต่ำง ๆ ทั้งสิ้น 8,973,613 บำท (คิดเป็นร้อยละ 76.13 ของปี 2557 และคิดเป็นร้อยละ 29.45 ของ 3 ปี) แยก
เป็น 

1) จ านวนโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 

จ านวนโครงการ 
ตามแผนพัฒนา 

การด าเนินงาน ร้อยละของ
โครงการ 

ที่ได้ปฏบิัติจริง 
ได้ด าเนินการ ไม่ได้

ด าเนินการ 
ปี 2557 3 ปี เสร็จ

แล้ว 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ 

รว
ม 

ปี 2557 3 ปี 

1. ด้ำนเศรษฐกิจ 11 25 8 - 8 3 10.66 4.08 
2. กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพ
ชีวิต 

28 75 18 - 18 10 24 9.18 

3. ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 20 4 - 4 4 5.33 2.04 

4. ด้ำนควำมมั่นคงและควำม
สงบเรียบร้อย 

14 36 7 - 7 7 9.33 3.57 

5. กำรบริหำรจัดกำรที่ดี 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 

จ้ำนวน  11  โครงกำร 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
             จ้ำนวน  28  โครงกำร 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 
             จ้ำนวน    8  โครงกำร 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 
             จ้ำนวน  14  โครงกำร 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 
             จ้ำนวน  14  โครงกำร 

 
 8  โครงกำร 

 
18  โครงกำร 

 
4  โครงกำร 

 
7  โครงกำร 

 
11  โครงกำร 

 
10.66 

 
24 
 

5.33 
 

9.33 
 

14.66 
               รวม   75  โครงการ 48  โครงการ 64 

 

คิดเป็นร้อยละในกำรน้ำโครงกำรตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2557 – 2559) มำจัดท้ำงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557  ดังนี้ 

1.  โครงกำรตำมแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2557 – 2559)  จ้ำนวน  75  โครงกำร 
2.  โครงกำรตำมแผนสำมปีที่น้ำมำจัดท้ำข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจ้ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2557                                     

จ้ำนวน  48  โครงกำร 
                    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. ด้ำนเศรษฐกิจ 4,010,000 6,370,000 2,422,491 - 2,422,491 20.30 7.85 
2. กำรพัฒนำสังคม
และคุณภำพชีวิต 

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

3. ด้ำนทรัพยำกร 
ธรรมชำติและสิ่ง 
แวดล้อม 

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

4. ด้ำนควำมมั่นคง
และควำมสงบ
เรียบร้อย 

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

5. กำรบริหำรจัดกำร
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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2.3  การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ 
1) ผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา 
แผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนศรีชุม ประกอบด้วยยุทธศำสตร์กำร

พัฒนำ 5 ด้ำน ได้แก่ ด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ด้ำน
ควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อย และด้ำนบริหำรจัดกำรที่ดี องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนศรีชุม ได้มีกำรด้ำเนินงำน 
ตำมอ้ำนำจหน้ำที่และตำมนโยบำยตลอดถึงกำรด้ำเนินงำนตำมแผนกำรพัฒนำที่มีกำรประกำศใช้ ส่งผลให้กำรปฏิบัติของ
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสำมำรถตอบสนองภำรกิจในด้ำนต่ำง ๆ และเกิดกำรพัฒนำท้องถิ่นในระดับหนึ่ง โดยสำมำรถ
ให้บริกำรประชำชนในพื้นที่ได้เป็นอย่ำงดีมีประสิทธิภำพ เกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สุขแก่
ประชำชน กำรน้ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำที่ระบุในแผนพัฒนำสำมปี (พ.ศ.2557-2559) ขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอน
ศรีชุมไปสู่กำรปฏิบัติ พบว่ำ สำมำรถน้ำโครงกำร / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ 48 โครงกำร คิดเป็นร้อยละ 75.41 ของ 2557 
(จำกจ้ำนวน 75 โครงกำร) และคิดเป็นร้อยละ 29.17 ของ 3 ปี (จำกจ้ำนวน 196 โครงกำร) มีกำรใช้งบประมำณไปทั้งสิ้น 
8,973,613 บำท คิดเป็นร้อยละ 76.13 ของปี 2557 (จำกจ้ำนวน 11,787,000 บำท) และคิดเป็นร้อยละ 29.45 ของ 3 ปี 
(จำกจ้ำนวน 30,465,000 บำท) ซึ่งผลกำรปฏิบัติงำนแยกตำมยุทธศำสตร์ ดังนี้ 

กำรน้ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจไปสู่กำรปฏิบัติ ท้ำให้สำมำรถแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนในด้ำน
โครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสำธำรณูปโภคต่ำงๆภำยในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล เช่น เส้นทำงคมนำคม ระบบระบำยน้้ำ 
ไฟฟ้ำสำธำรณะ และระบบประปำในเขตองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบล ได้ในระดับหนึ่ง 

กำรน้ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคม กำรศึกษำและวัฒนธรรม ไปสู่กำรปฏิบัติเป็นกำรพัฒนำที่มุ่งเน้นส่งเสริม
คุณภำพชีวิตของประชำชนให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ส่งผลให้ประชำชนเขตองค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนศรีชุมมีคุณภำพชีวิตที่ดี 
ได้รับบริกำรด้ำนกำรศึกษำ กำรส่งเสริมสุขภำพอนำมัย กำรส่งเสริมกำรกีฬำ และด้ำนอ่ืนๆ ที่มีคุณภำพและได้มำตรฐำน 

กำรน้ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ไปสู่ปฏิบัติ ท้ำให้สำมำรถแก้ไขปัญหำด้ำน
สิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพำะปัญหำเกี่ยวกับภำวะโลกร้อน ที่มีอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งจ้ำเป็นต้องได้รับกำรแก้ไขอย่ำง
ต่อเนื่องต่อไป 

กำรน้ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อย ไปสู่กำรปฏิบัติ ท้ำให้สำมำรถแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนในด้ำนภัยธรรมชำติ และสำธำรณภัยต่ำง ๆ ท้ำให้ประชำชนในหมู่บ้ำน /ชุมชนอยู่กันอย่ำงมีควำมสุข มี
ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ได้ในระดับหนึ่ง 

กำรน้ำยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ไปสู่กำรปฏิบัติ ส่งผลให้ระบบกำรบริหำรงำนของ
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลสำมำรถอ้ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรประชำชนได้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น  

2) ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
ในกำรติดตำมและประเมินผลกำรด้ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนศรีชุมนอกจำกจะ

มีกำรติดตำมและประเมินผลกำรปฏิบัติงำนตำมแผนพัฒนำแล้วยังได้มีกำรส้ำรวจระดับควำมพึงพอใจของประชำชนใน
เขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลอีกด้วย ซึ่งสำมำรถสรุปผลกำรส้ำรวจ ดังนี้  

ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในภาพรวม 
กำรส้ำรวจระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด้ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนศรีชุมใน

ภำพรวมครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำกประชำชนที่อำศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนศรีชุม อ้ำเภอดอก
ค้ำใต้ จังหวัดพะเยำ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง จ้ำนวน 40 คน ปรำกฏว่ำได้รับแบบสอบถำมกลับคืนทั้งสิ้น 21 ฉบับ คิดเป็น 52.5 
% โดยจ้ำแนกตำมเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ 

จำกกำรส้ำรวจระดับควำมพึงพอใจ ในภำพรวม พบว่ำประชำชนที่ตอบแบบสอบถำมส่วนมำกเป็นชำย จ้ำนวน 11 
คน คิดเป็นร้อยละ 52.38 รองลงมำเป็นหญิง จ้ำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 47.61(จำกจ้ำนวน 21 คน) ส่วนใหญ่มีอำยุ 41 - 50 
ปี จ้ำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 42.85  รองลงมำมีอำยุ  51 – 60  ปี  จ้ำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 23.8  และน้อยที่สุดมีเท่ำกัน
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ช่วงคือ มีอำยุต่้ำกว่ำ 20 ปี และ มีอำยุ 61 ปีขึ้นไป  จ้ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76  ส่วนมำกส้ำเร็จกำรศึกษำระดับ
ประถมศึกษำ และมัธยม/เทียบเท่ำ มีจ้ำนวนเท่ำกันคือ 8 คน คิดเป็นร้อยละ 38.09 รองลงมำมีกำรศึกษำระดับปริญญำตรี 
จ้ำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 14.28  และน้อยที่สุดมีกำรศึกษำระดับอนุปริญญำ จ้ำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52  อำชีพ
ส่วนมำกประกอบอำชีพกำรเกษตร จ้ำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 66.66 รองลงมำมีอำชีพค้ำขำย/ธุรกิจส่วนตัว จ้ำนวน 4 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.04 และน้อยที่สุด มีอำชีพรับรำชกำร จ้ำนวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 4.76 

จำกกำรส้ำรวจระดับควำมพึงพอใจครั้งนี้ ท้ำให้ทรำบว่ำประชำชนในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนศรี
ชุมมีควำมพึงพอใจต่อกำรด้ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนศรีชุม ในภำพรวมอยู่ในระดับปำน
กลำง แสดงให้เห็นว่ำกำรด้ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนศรีชุม มีกำรด้ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก้ำหนดมีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและเปิดโอกำสให้ประชำชนแสดงควำมคิดเห็นในต่อกำร
ด้ำเนินงำน กำรด้ำเนินด้วยควำมโปร่งใส ผลกำรด้ำเนินงำนน้ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น มีกำร
รำยงำนผลกำรด้ำเนินงำนสำธำรณะ ประชำชนได้รับประโยชน์จำกกำรด้ำเนินงำน เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วม
เพ่ือเป็นกำรแก้ไขปัญหำและกำรตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน 

ผลการส ารวจระดับความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ 
กำรส้ำรวจระดับควำมพึงพอใจของประชำชนต่อกำรด้ำเนินงำนขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนศรีชุมในแต่ละ

ยุทธศำสตร์ ครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจำกประชำชนที่อำศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนศรีชุม อ้ำเภอ
ดอกค้ำใต้ จังหวัดพะเยำ ที่เป็นกลุ่มตัวอย่ำง จ้ำนวน 86 คน ปรำกฏว่ำได้รับแบบสอบถำมกลับคืนทั้งสิ้น 48 ฉบับ คิดเป็น 
55.81 % โดยจ้ำแนกตำมเพศ อำยุ ระดับกำรศึกษำ และอำชีพ ซึ่งจำกกำรส้ำรวจระดับควำมพึงพอใจในแต่ละยุทธศำสตร์ 
สำมำรถสรุปผลได้ ดังนี้ 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ จำกกำรส้ำรวจ พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจ ของประชำชนในเขตพ้ืนที่
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนศรีชุม ต่อกำรด้ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนศรีชุม โดยรวม
อยู่ในระดับปำนกลำง (  = 2.04) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ อันดับแรกคือ กำรด้ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก้ำหนด รองลงมำคือมีกำรประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนรับรู้ข้อมูลของโครงกำร / กิจกรรม ตำมล้ำดับ อันดับสุดท้ำยคือ
ผลกำรด้ำเนินโครงกำร/กิจกรรมน้ำไปสู่กำรแก้ไขปัญหำของประชำชนในท้องถิ่น  

ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต จำกกำรส้ำรวจ พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจ ของประชำชนในเขต
พ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนศรีชุม ต่อกำรด้ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนศรีชุม 
โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง (  = 2.16) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ อันดับแรกคือ กำรด้ำเนินงำนเป็นไปตำม
ระยะเวลำที่ก้ำหนด รองลงมำคือประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด้ำเนินโครงกำร / กิจกรรม  ตำมล้ำดับ อันดับ
สุดท้ำยคือ มีควำมโปร่งใสในกำรด้ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จำกกำรส้ำรวจ พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจ ของประชำชน
ในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนศรีชุม ต่อกำรด้ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนศรีชุม 
โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง (  = 2.08) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ อันดับแรกคือ มีกำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมี
ส่วนร่วมในกำรเสนอโครงกำร / กิจกรรมรองลงมำคือกำรด้ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก้ำหนด ตำมล้ำดับ อันดับ
สุดท้ำยคือมีควำมโปร่งใสในกำรด้ำเนินโครงกำร / กิจกรรม 

ยุทธศำสตร์ที่ 4 ด้ำนควำมมั่นคงและควำมสงบเรียบร้อย จำกกำรส้ำรวจ พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจ ของประชำชน
ในเขตพ้ืนที่องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนศรีชุม ต่อกำรด้ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนศรีชุม 
โดยรวมอยู่ในระดับปำนกลำง (  = 2.15) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ อันดับแรกคือมีควำมโปร่งใสในกำรด้ำเนิน
โครงกำร / กิจกรรม รองลงมำคือกำรด้ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่ก้ำหนด ตำมล้ำดับ อันดับสุดท้ำยคือมีกำรเปิด
โอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเสนอโครงกำร / กิจกรรม 
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ยุทธศำสตร์ที่ 5 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี จำกกำรส้ำรวจ พบว่ำ ระดับควำมพึงพอใจ ของประชำชนในเขตพ้ืนที่
องค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนศรีชุม ต่อกำรด้ำเนินงำนตำมแผนพัฒนำขององค์กำรบริหำรส่วนต้ำบลดอนศรีชุม โดยรวม
อยู่ในระดับปำนกลำง (  = 2.11) เมื่อพิจำรณำเป็นรำยข้อ พบว่ำ อันดับแรกคือกำรด้ำเนินงำนเป็นไปตำมระยะเวลำที่
ก้ำหนด รองลงมำคือประโยชน์ที่ประชำชนได้รับจำกกำรด้ำเนินโครงกำร / กิจกรรม ตำมล้ำดับ อันดับสุดท้ำยคือมีกำร
เปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมในกำรเสนอโครงกำร / กิจกรรม 

 
 
 


