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 “การติดตาม” และ “การประเมิน” เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดมุ่งหมายไม่ เหมือนกัน แต่
กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตาม และประเมินมาประสานใช้ด้วยกัน
อย่างเหมาะสม จะช่วยให้ทั้งผู้บริหารและผู้ปฏิบัติสามารถก ากับ ทบทวนและพัฒนางาน/โครงการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๑. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและ 
ความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล โครงการ
พัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้อง
กับพันธกิจซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้น
ประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ ก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น และประเมินผลโครงการพัฒนาตามที่ได้ด าเนินการ 
 ขั้นตอนที่ ๒ ด าเนินการการติดตามและประเมินผล แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ขั้นตอนที่ ๓ ด าเนินการการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด 
โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ  
 ขั้นตอนที่ ๔ รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการ ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ ๑ 
ครั้ง  
 ขั้นตอนที่ ๕ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบหรือข้อเสนอ 
แนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และโครงการพัฒนา
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการประ 
สานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
๒. การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 การติดตาม (Monitoring) โครงการ หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับ ปัจจัยน าเข้า (input) 
การด าเนินงาน (process) และผลการด าเนินงาน (output) เกี่ยวกับโครงการ เพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback 
system) ส าหรับการก ากับ ทบทวน และแก้ปัญหาขณะด าเนิน โครงการ  
 การประเมิน (Evaluation) โครงการ หมายถึง กระบวนการตรวจสอบและตัดสินคุณค่า (Value 
Judgment) เกี่ยวกับปัจจัยน าเข้า การด าเนินงาน และผลการด าเนินโครงการ เพ่ือเป็น สารสนเทศส าหรับการ
ปรับปรุงการด าเนินโครงการ สรุปผลส าเร็จของโครงการและพัฒนา โครงการต่อไป การติดตามและประเมินจึงเป็น
กลไกและเครื่องมือส าคัญในการบริหารและพัฒนาโครงการ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 
การประเมินโครงการที่ดี 
 ๑. โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 
 ๒. ผลที่เกิดคุ้มค่าหรือไม่ (Cost - Effective) 

ส่วนที่ ๕ การติดตามและประเมินผล 
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 ๓. โครงการมีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการอะไรบ้าง (ผลกระทบระยะยาวหรือหลังสิ้นสุด
โครงการ(Impact) ผลกระทบระหว่างด าเนินโครงการ(Effect)  
 ๔. ควรตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับโครงการ 
วิธีการประเมินผลโครงการ 
 การประเมินผลโครงการสามารถด าเนินการไดใ้น ๓ ลักษณะ คือ 
 ๑. การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ 
 ๒. การสัมภาษณ์บุคคลที่เก่ียวข้องต่างๆ 
 ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะท างาน  
วัตถุประสงค์การติดตามและประเมินผลโครงการ 
 ๑. เพื่อทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 
 ๒. เพื่อทราบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุเป้าหมาย  
 ๓. เพื่อสนับสนุนโครงการที่มีประสิทธิผลให้มีการขยายผลเพ่ือการพัฒนาในอนาคตต่อไป 
 ๔. เพื่อยกเลิกโครงการที่มีความผิดพลาดหรือล้มเหลวและมีผลกระทบในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก 
 ๕. เพื่อน าผลการประเมินของโครงการที่ปฏิบัติแล้วมาปรับปรุงแก้ไขปัญหางานในด้านต่างๆ  
ขั้นตอนในการประเมินโครงการ 
ขั้นตอนที่ ๑. การประเมินก่อนเริ่มด าเนินโครงการ(Pre-implementation evaluation)  
  เป็นการประเมินเพ่ือวางแผนโครงการ นับตั้งแต่การก าหนดหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
และวิธีด าเนินโครงการ ประกอบด้วย  
 ๑.๑ การประเมินบริบท หรือสภาวะแวดล้อม (Contest evaluation) เป็นการประเมินความต้องการ
จ าเป็นเพื่อก าหนดโครงการและเป็นการประเมินว่าโครงการที่จะด าเนินการสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์
ของกระทรวง 
 ๑.๒ การประเมินปัจจัยป้อน (Input evaluation) เป็นการตรวจสอบความพร้อมทั้งด้านปริมาณ (ความ
เพียงพอ) และคุณภาพ (ความเหมาะสม) ของทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการ 
ขั้นตอนที่ ๒. การประเมินระหว่างด าเนินโครงการ (Formative/on going evaluation)  
 เป็นการประเมินกระบวนการ (Process evaluation) ซึ่งเป็นการประเมินเกี่ยวกับประเด็นต่อไปนี้ 
 ๒.๑ วธิีการจัดกิจกรรมของโครงการตามแผนที่ได้วางไว้ 
 ๒.๒ ความก้าวหน้าของโครงการ 
 ๒.๓ กิจกรรมที่จัดท าได้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการที่ก าหนดไว้หรือไม่ หรือเกิดประสิทธิผลมากน้อย
เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคใดเกิดข้ึน 
ขั้นตอนที่ ๓. การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ (Summative evaluation) แบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอน คือ 
 ๓.๑ การประเมินทันทีที่สิ้นสุดโครงการ 
   เป็นการประเมินผลผลิต(Product evaluation) หรือผลลัพธ์ของโครงการ โดยมุ่งตอบค าถามว่าโครงการ
ประสบความส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลผลิตของโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์/เป้าหมาย หรืไม่ คุ้มค่า
เพียงใด 
 ๓.๒ การประเมินภายหลังสิ้นสุดโครงการแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
   เป็นการประเมินผลกระทบ(Impact evaluation) ของโครงการอันเป็นผลที่เกิดข้ึนต่อเนื่องจากผลผลิต
ของโครงการหรือผลผลิตของโครงการก่อให้เกิดผลอ่ืนๆ ตามมา ซึ่งเป็นผลที่มิได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย
ของโครงการ 
 



๙๓ 
 

ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
 ๑. ช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมีความชัดเจนขึ้น  และสามารถท่ีจะ
น าไปปฏิบัติได้อย่างได้ผล 
 ๒. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มที่    
 ๓. ช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถปุระสงค์ 
 ๔. มีส่วนชว่ยในการแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ(Impact)  ของโครงการและท าให้โครงการมีข้อที่ท าให้
เกิดความเสียหายลดน้อยลง       
 ๕. มีส่วนในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติตามโครงการ    
 ๖. ช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ 
๓. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 ๓.๑ การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้ค าเนินการพัฒนาตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาที่มี
การก าหนดขึ้น เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งประกอบด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนา ๕ ด้าน ได้แก่ การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย และส่งเสริมการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลดอนศรีชุม ได้มีการด าเนินงาน ตามอ านาจหน้าที่และตามนโยบายตลอดถึงการด าเนินงานตามแผนการพัฒนาที่
มีการประกาศใช้ ส่งผลให้การปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนต าบลสามารถตอบสนองภารกิจในด้านต่าง ๆ และเกิดการ
พัฒนาท้องถิ่นในระดับหนึ่งโดยสามารถให้บริการประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิง
ภารกิจของรัฐ และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาที่ระบุในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ -
๒๕๖๐) ขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมไปสู่การปฏิบัติ พบว่า สามารถน าโครงการ / กิจกรรมไปปฏิบัติได้ ๖๒ 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๙๖ ของปี ๒๕๕๘ (จากจ านวน ๙๔ โครงการ) และคิดเป็นร้อยละ ๒๙.๕๒ ของ ๓ ปี (จาก
จ านวน๒๑๐ โครงการ) มีการใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๑๘,๑๗๐,๕๙๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๐๔ ของปี ๒๕๕๘ (จาก
จ านวน๒๖,๗๐๗,๖๐๐ บาท) และคิดเป็นร้อยละ ๓๖.๙๘ ของ ๓ ปี (จากจ านวน ๔๙,๑๓๐,๘๐๐ บาท)ซึ่งผลการ
ปฏิบัติงานแยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

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

  การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม การศึกษาและวัฒนธรรมไปสู่การปฏิบัติเป็นการพัฒนาที่มุ่งเน้นส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นทั้งนี้ส่งผลให้ประชาชนเขตองค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
ได้รับบริการด้านการศึกษา การส่งเสริมสุขภาพอนามัย การส่งเสริมการกีฬาและด้านอ่ืนๆ ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

  การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปสู่ปฏิบัติท าให้สามารถแก้ไขปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมได้ในระดับหนึ่ง โดยเฉพาะปัญหาเกี่ยวกับภาวะโลกร้อน ที่มีอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย่าง
ต่อเนื่องต่อไป 

  การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยไปสู่การปฏิบัติท าให้สามารถแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนในด้านภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยต่าง ๆ ท าให้ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชนอยู่กันอย่างมีความสุข มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินได้ในระดับหนึ่ง 

  การน ายุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดีไปสู่การปฏิบัติ ส่งผลให้ระบบการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถอ านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 



๙๔ 
 

๓.๒ ผลการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม 
  ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมนอกจาก

จะมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาแล้วยังได้มีการส ารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลอีกด้วย ซึ่งสามารถสรุปผลการส ารวจ ดังนี้ 

๓.๒.๑ ผลการส ารวจความพึงพอใจในภาพรวม 
  การส ารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมใน

ภาพรวมครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอดอก
ค าใต้ จังหวัดพะเยา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑๒๐ คน ปรากฏว่าได้รับแบบสอบถามกลับคืนทั้งสิ้น ๘๘ ฉบับ คิดเป็น 
๗๓.๓๓ % โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพ 

  จากการส ารวจระดับความพึงพอใจ ในภาพรวม พบว่าประชาชนที่ตอบแบบสอบถามส่วนมากเป็นหญิง จ านวน 
๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๘ รองลงมาเป็นชาย จ านวน ๓๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๓๑(จากจ านวน ๘๘ คน) ส่วนใหญ่
มีอายุมากกว่า ๖๐ ปี จ านวน ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๑ รองลงมามีอายุ ๔๑ – ๕๐ ปี จ านวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อย
ละ ๒๒.๗๒ และน้อยที่สุดมีอายุต่ ากว่า ๒๐ ปี จ านวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๐  ส่วนมากส าเร็จการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา มีจ านวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๘.๘๖ รองลงมามีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน ๒๑ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๖  และน้อยที่สุดมีการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าและปริญญาตรี มีเท่ากัน จ านวน ๕ 
คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๖๘  อาชีพส่วนมากประกอบอาชีพการเกษตร จ านวน ๕๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๒๒ รองลงมามี
อาชีพรับจ้าง จ านวน ๑๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๖๓ และน้อยที่สุด มีอาชีพรับราชการ จ านวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ 
๒.๒๗ 

  จากการส ารวจระดับความพึงพอใจครั้งนี้ ท าให้ทราบว่าประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรี
ชุมมีความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
แสดงให้เห็นว่าการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแผนงานโครงการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในต่อการด าเนินงาน
มีการรายงานผลการด าเนินงานต่อสาธารณะการด าเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด
สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินงานผลการ
ด าเนินงานน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 

๓.๒.๒ ผลการส ารวจความพึงพอใจในแต่ละยุทธศาสตร์ 
  การส ารวจระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมในแต่

ละยุทธศาสตร์ ครั้งนี้ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม อ าเภอ
ดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๘๐ คน ปรากฏว่าได้รับแบบสอบถามกลับคืนทั้งสิ้น ๖๒ ฉบับ คิดเป็น 
๗๗.๕๐ % โดยจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา และอาชีพดังนี้ 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ จากการส ารวจ พบว่า ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (= ๓.๕๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการเสนอโครงการ / กิจกรรม รองลงมาคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
ตามล าดับและอันดับสุดท้ายคือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต จากการส ารวจ พบว่า ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนใน
เขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= ๓.๕๑) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน



๙๕ 
 

รับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม รองลงมาคือ การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด ตามล าดับและอันดับ
สุดท้ายคือ การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการส ารวจ พบว่า ระดับความพึงพอใจ ของ
ประชาชนในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบล
ดอนศรีชุมโดยรวมอยู่ในระดับมาก (= ๓.๔๔) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือ การประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม รองลงมาคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ 
/ กิจกรรม ตามล าดับและอันดับสุดท้ายคือการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมให้ประชาชน 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านความมั่นคงและความสงบเรยีบร้อยจากการส ารวจ พบว่า ระดับความพึงพอใจ ของประชาชน
ในเขตพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (= ๓.๖๐) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรมรองลงคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรม
ตามล าดับ และอันดับสุดท้ายคือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการบริหารจัดการที่ดี จากการส ารวจ พบว่า ระดับความพึงพอใจ ของประชาชนในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุม ต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมโดย
รวมอยู่ในระดับมาก (= ๓.๕๘) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อันดับแรกคือ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้
ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมรองลงมาคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ / กิจกรรม 
ตามล าดับ และอันดับสุดท้ายคือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 ๔.๑ ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
   การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตควรจะได้มีการจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วมมีการบูรณาการทุกภาคส่วน 
และควรจะเป็นแผนที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ กล่าวคือ 
   - การจัดท าแผนโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนที่ มีการจัดท าประชาคมหมู่บ้านเพ่ือการจัดท าแผน
ชุมชน เพื่อการประสานแผนระหว่างแผนชุมชนกับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   - การพิจารณากิจกรรมหรือโครงการที่จะน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะเป็นแผนงานโครงการที่
ตอบสนองความต้องการหรือสามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นท่ี และเป็นโครงการที่สามารถด าเนินการได้จริง
ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบพัฒนาของจังหวัด โครงการที่จะขอรับการสนับสนุนงบพัฒนาจาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด และงบประมาณที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการได้เอง 
   - การพิจารณาโครงการที่จะขอรับการอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องระบุถึงความส าคัญของ
โครงการที่ขอรับอุดหนุนหรืออุดหนุนให้ว่ามีความส าคัญกับภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างไร จะต้องระบุ
ให้ชัดเจนว่า ประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ให้เงินอุดหนุนต้องได้รับประโยชน์จากโครงการที่ได้รับการ
อุดหนุนอย่างไร ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ รวมถึงทางตรงและทางอ้อมด้วย   
   - การจัดท าประชาคมระดับต าบลเพื่อการพิจารณาเรียงล าดับความส าคัญของแผนงานโครงการที่จะบรรจุไว้
ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
   - การพิจารณาโครงการที่จะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต้องค านึงถึงความเป็นไปได้คืออยู่ในยุทธศาสตร์
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อยู่ในด้าน และแผนงานตามรูปแบบและรายการจ าแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย 
งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ด้านบริหารงานทั่วไป ด้านบริการชุมชนและสังคม หรือ 
แผนงานการศึกษา แผนงานสาธารณสุข เป็นต้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 



๙๖ 
 

 ๔.๒ ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 
  ๔.๒.๑ ข้อสังเกตการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา 
  ๑) การน ากิจกรรม/โครงการ จากแผนพัฒนาสู่การจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ยังไม่

ครอบคลุมสังเกตได้จากผลการปฏิบัติงานตามแผน  
  ๒) การด าเนินกิจกรรม/โครงการ ส่วนใหญ่จะท าในช่วงไตรมาสสุดท้าย 
  ๔.๒.๒ข้อสังเกตการส ารวจความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
  ๑) ขาดความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสังเกตได้จากแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาเพียง ร้อยละ๕๐ 

กว่าๆ 
  ๒) ในการตอบแบบสอบถามมีบางส่วนที่ได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน 
  ๓) การแจกแบบสอบถามยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ 
๔.๓ ข้อจ ากัดในการติดตามและประเมินผล 
  ๑) โครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาในแต่ละด้านมีจ านวนมากโดยไม่ค านึงถึงศักยภาพและ

รายได้ของท้องถิ่นและเงินงบประมาณที่จะใช้ในการพัฒนาและปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่ องค์การ
บริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ 

  ๒) การใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานประจ าปีที่วางไว้และด้วยข้อจ ากัดของ
งบประมาณท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่  ความส าเร็จของโครงการจึง
เกิดข้ึนน้อย 

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

  ๔) ประชาชนในต าบลขาดความเข้าใจในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
  ๕) ความไม่พร้อมขององค์กรในการปฏิบัติงานในหลายๆ ด้าน เช่น การถ่ายโอนภารกิจต่าง ๆ บุคลากร

งบประมาณฯลฯ 
๔.๔ ข้อเสนอแนะการติดตามและประเมินผล 

   ๑) ในการจัดท าแผนพัฒนาประจ าปีคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลควรจะมีการพิจารณา
โครงการที่บรรจุไว้ในแผนต้องมีความเหมาะสมและสามารถด าเนินการได้จริง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการวางแผนพัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่วางไว้อย่างเป็นรูปธรรม 
   ๒) คณะผู้บริหารควรจะน ากิจกรรม/โครงการที่อยู่ในแผนพัฒนาสามปีมาพิจารณาในการจัดท างบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี เพ่ือให้การพัฒนาได้บรรลุตามแผนพัฒนาที่มีการประกาศใช้ 
   ๓) ให้หาแนวทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการให้ราษฎรทราบ โดย ส.อบต. หมู่บ้านนั้น ๆ ต้องแจ้งให้
ประชาชนทราบเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้นหรือแจ้งให้ประชาชนในการประชุมหมู่บ้าน 
   ๔) การรายงานผลการด าเนินงาน โครงการต่าง ๆ ของ อบต. น้อยมาก ควรท าให้ประชาชนรับรู้มากขึ้น เพ่ือการมี
ส่วนร่วมและโปร่งใส 
   ๕) ควรมีการติดตามผลการด าเนินงานตามโครงการที่องค์การบริหารส่วนต าบลดอนศรีชุมได้อุดหนุนงบประมาณ 
หมวดเงินอุดหนุน 
   ๖) ควรมีการประสานงานและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนโดยเฉพาะ
โครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนต าบลให้ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
หรือที่เขามีศักยภาพกว่า 



๙๗ 
 

   ๗) เห็นควรให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการด าเนนิงาน โครงการต่าง ๆ ของ อบต. และประกาศให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วกันและมีการแจกให้กอง/งานต่างๆรับทราบผลการด าเนินงานในภาพรวมของกอง/งานเพ่ือจะได้น าไป
ปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นหรือรักษามาตรฐานที่ดีอยู่แล้วให้ดีต่อไป 


