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ส่วนที่ 5 
 

 
  

 5.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร ได้มีการติดตามและประเมินผลการน าโครงการ/กิจกรรมใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไปปฏิบัติ โดยยึดกรอบและแนวทางการติดตามประเมินผล เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2549  

ข้อ 13 (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ีเปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงาน
ผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละ
สองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 

ข้อ 14 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมท้ังประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในท่ี
เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันท่ีผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 28 ให้ผู้บริหารแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
ประกอบด้วย  

1.) นายวิโรจน์ ไชยศรีรัมย์      กรรมการ 
สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ 5 บ้านไพบูลย์ 

2.) นายสมศักด์ิ พิมจันทร ์      กรรมการ 
     สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ 6 บ้านหนองม่วง 
3.) นายทนิน  ตรงสูญดี       กรรมการ 

                สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวรรค ์     
4.) นายเสริม ปลัดประโคน       กรรมการ 

ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน หมู่ที่ 2 บ้านไทร      
5.) นายสมศักด์ิ ศรีนระสทิธิ ์      กรรมการ 

การติดตามและประเมินผล 
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      ผู้แทนประชาคมท้องถ่ิน หมู่ที ่4 บ้านไทร     
6.) นายบุญลือ  ไชยชิต       กรรมการ 

      ผู้แทนหน่วยงาน ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดบ้านไพบูลย์    
7.) นายประชิด   สุขกูล        กรรมการ 

ผู้แทนหน่วยงาน ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบ้านไทร   
8.) นายส าล ีมากะเต       กรรมการ 

      ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 2 บ้านไทร  
9.) นายประหยัด ทอทับทิม      กรรมการ 

      ผู้ทรงคุณวุฒิ หมู่ที่ 11 บ้านโนนสวรรค ์      
         10.) จ่าเอกธีรพงษ ์กลา้ณรงค ์      เลขานุการ    
      ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       
         11.) นางสาวกัลยา กุด่ัน         กรรมการ 
      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ช านาญการ      
 5.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ มีขั้นตอนในการด าเนินการ ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อก าหนดกรอบ
แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนา ท้องถิ่นส่ีปี และ
ประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ดังนี้  
 1.1 ก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และ
แผนพัฒนาสามปี ดังนี้ 
  (1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
  (2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
  (3) ความก้าวหน้า กิจกรรมท่ีก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล 
  (4) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรท่ีใช้โดยมี 
การประเมินประสิทธิภาพ 
  (5) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลท่ีได้รับ 
  (6) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการท ากิจกรรมท่ีมีผลต่อ
กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตท่ีเกิดจากกิจกรรม 
  (7) การประเมนิผลกระทบ เป็นการศึกษาผลท่ีได้รับรวมยอด 
 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางท้ังหมดท่ีก าหนดมาใช้หรือ
อาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาสามปีก็ได้ 
โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นจะพิจารณา 
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 1.2 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลโครงการ ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นส่ีปี อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 
  (1) การประเมินผลกระบวนการ หรือการประเมินประสิทธิภาพ 
  (2) การประเมินผลโครงการ หรือการประเมินประสิทธิภาพ 
  (3) การประเมินผลกระทบ 
 ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีก าหนด โดย
สามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการท่ีก าหนด โดยสามารถ
ติดตามและประเมินผลได้ต้ังแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนา(การจัดซื้อจัดจ้าง) ตามแผนการด าเนินงานจนส้ินสุด
โครงการ 

 ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบวัน โดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือน
ตุลาคมของทุกปี 
 ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจให้ ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี และ
โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 
 3. สรุปผลการพัฒนาท้องถ่ินในภาพรวม 

3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
3.1.1 ระเบียบ วิธีและเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

 ระเบียบ วิธีการในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ซึ่งจะต้องก าหนดวิธีการติดตามและ
ประเมินผล ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยมีองค์ประกอบส าคัญ 2 ประการ ดังนี้ 
  1. ระเบียบ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ควรมีองค์ประกอบ
ใหญ่ๆท่ีส าคัญ 3 ประการ คือ 
  1.1 ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล ได้แก่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
ผู้รับผิดชอบแผนยุทธศาสตร์ ประชาชนในท้องถิ่น ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง และผู้ท่ีมีส่วนได้เสียในท้องถิ่นนั้นๆ 
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  1.2 เครื่องมือ ได้แก่ เครื่องมืออุปกรณ์หรือส่ิงท่ีใช้เป็นส่ือส าหรับการติดตามและประเมินผล
เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวอาจเป็นไป
ได้ท้ังข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจ าเป็นและความส าคัญในการน ามาหาค่าและผลของ
ประโยชน์ท่ีได้รับจากแผนยุทธศาสตร์ อาจเป็นแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบทดสอบ แบบวัดความรู้ แบบ
บันทึกข้อมูล แบบวัดความรู้ แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ 
เพื่อน าไปวิเคราะห์ทางสถิติ หรือการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆท่ีสอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่นนั้นๆ 
  1.3 กรรมวิธี ได้แก่ วิธีการท่ีจะด าเนินการติดตามและประเมินผล จะต้องศึกษาเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการตรวจดูเอกสารหลักฐานต่างๆท่ีเป็นทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น เอกสารการเบิกจ่ายงบประมาณ เช่น ถนน แม่น้ า ล าคลอง ครุภัณฑ์
ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างต่างๆ กลุ่มผลประโยชน์ต่างๆเพื่อตรวจดูว่าด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และได้รับ
ผลตามท่ีต้ังไว้หรือไม่ ทรัพย์สินต่างๆมีอยู่จริงหรือไม่ สภาพทรัพย์สินนั้นเป็นเช่นไร เป็นต้น ซึ่งการก าหนด
วิธีการเช่นนี้ต้องมีการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
  ระเบียบวิธีการในการติดตามและประเมินผล จะต้องบรรยายวิธีการโดยรวม บอกว่าเป็นการ
ติดตามและประเมินผลท่ีไหน กลุ่มประชากรเป็นใคร ใช้เครื่องมืออะไร บอกถึงขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูล การ
สรุปผล ผลของการติดตามและประเมินผลให้ภาพรวมโดยบอกว่าได้อะไร เป็นอย่างไร ปัญหาของแผน
ยุทธศาสตร์คืออะไร ต้ังข้อสังเกตอย่างไร      
   
 
2. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
  2.1 การออกแบบการติดตามและประเมินผล เป็นการวางโครงสร้างเฉพาะของการวางแผน
พัฒนาหนึ่งๆและแนวทางการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผน เพื่อให้สามารถตอบปัญหาการติดตาม
และประเมินผลได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามี
เป้าหมายเพื่อ      
   1) มุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น 
   2) อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น                               
  การออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์จึงเป็นการก าหนดกรอบโดยรวมของงาน
ติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมต่างๆด้วย โดยต้องก าหนดประเด็นปัญหา การวางกรอบของผลกระทบ    
ตัวแปร การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปผล 
  2.2 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ การเก็บข้อมูลจึงเป็น
ส่วนหนึ่งของการแสวงหาข้อเท็จจริงเพื่อให้ได้ความจริงในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนการใช้สถิติเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาเพื่อสรุปประเด็นปัญหา แนวทางต่างๆท่ีเกิดขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูลถือได้ว่าเป็น
ขั้นตอนท่ีส าคัญท่ีสุดในการค้นคว้าหาค าตอบ เนื่องจากถ้าได้ข้อมูลท่ีไม่น่าเช่ือถือหรือเป็นข้อมูลไม่มีคุณภาพ 
ย่อมส่งผลกระทบต่อการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส ารวจ (survey) 
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เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการบันทึกหรือทะเบียนท่ีมีผู้จัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลท่ีคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลต้องจดบันทึก สังเกต หรือวัด โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องด าเนินการใน
พื้นท่ีจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าท่ี/บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นข้อมูลท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติ 
พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
 3. ก าหนดเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมิน 
  เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย การทดสอบและการวัด 
การสัมภาษณ์ การสังเกต การส ารวจ และเอกสาร 
  3.1 การทดสอบและการวัด วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการ
เปล่ียนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด 
  3.2 การสัมภาษณ์ อาจเป็นการสัมภาษณ์เด่ียว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่าผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะต้องก าหนดแนวทางการสัมภาษณ์ด้วย โดยท่ัวไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 
 2 ประเภท คือ 1) การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
ด าเนินการสัมภาษณ์ 2) การสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ ซึ่งคล้ายๆกับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่
เคร่งครัดขั้นตอน และล าดับของข้อความ การด าเนินการสัมภาษณ์มักมีเพียงแนวทางการสัมภาษณ์กว้างๆท่ี
เป็นสาระส าคัญท่ีต้องการ การให้ได้ข้อมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์โดยวิธีการเชิงคุณภาพ ควร
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ 2 วิธี คือ 
   1) การสนทนาตามธรรมชาติ เป็นการสัมภาษณ์ในรูปแบบของการสนทนาระหว่าง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผู้ให้ข้อมูล เป็นการขอข้อมูลเพิ่มเติมหรือขอค าอธิบายเหตุผลและผล
ของยุทธศาสตร์ท่ีได้รับ การสัมภาษณ์แบบนี้นอกจากจะได้ข้อมูลแล้วยังเป็นการพัฒนาสัมพันธภาพท่ีดี สร้าง
ความเช่ือถือไว้วางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกด้วย 
   2) การสัมภาษณ์เชิงลึก  เป็นการสนทนาซักถามผู้ให้ข้อมูลหลักบางคนในหมู่บ้าน/
ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู้ ความเข้าใจในประเด็นยุทธศาสตร์มากกว่าคนอื่นๆ  มีประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น การวางแผน 
  3.3 การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไร
ขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่น ต้องมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต 
การสังเกต คือการเฝ้าดูส่ิงท่ีเกิดขึ้นอย่างเอาใจใส่และละเอียดถี่ถ้วน โดยใช้ประสาทสัมผัสหลายอย่างพร้อมๆ
กัน เช่น ตาดู หูฟัง ถ้าส่ิงนั้นสัมผัสได้ก็ต้องสัมผัส ในการเก็บข้อมูลเพื่อติดตามและประเมินผลในเชิงคุณภาพนั้น 
การสังเกตจะกระท าควบคู่กับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ์ เพื่อให้ได้ข้อมูลท่ี
รอบด้าน สามารถน ามาวิเคราะห์หาความหมายและอธิบายเช่ือมโยงความสัมพันธ์กับส่ิงต่างๆในปรากฏการณ์
ของยุทธศาสตร์ได้ การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ในเชิงคุณภาพ สามารถแบ่งได้เป็น 2 
ประเภท ได้แก่ 
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   1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม เป็นวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีส่วนร่วมนี้มีลักษณะเด่นคือ 
(1) มีเป้าหมายเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอย่างละเอียด (2) มีความตระหนักถึงส่ิงต่างๆท่ี
เกิดขึน้ในกิจกรรมนั้นให้ครอบคลุมมากท่ีสุด และชัดเจนมากท่ีสุด (3) เอาใจใส่ต่อทุกอย่างท่ีเกิดขึ้น สังเกตให้
กว้างขวางท่ีสุด (4) ใช้ประสบการณ์ท้ังในฐานะคนในและคนนอกในเวลาเดียวกัน (5) ทบทวนย้อนหลังภาย
หลังจากการสังเกตในแต่ละวัน (6) จดบันทึกอย่างละเอียด 
   2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม หรือการสังเกตโดยตรง เป็นการสังเกต บันทึก
ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของสมาชิกในสังคม หมู่บ้าน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลไม่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับกิจกรรมท่ีสังเกต และผู้ท่ีอยู่ในกิจกรรมนั้นๆต้องไม่รู้ตัวว่า
ตนเองถูกสังเกต 
  3.4 การส ารวจ หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึง
พอใจ ความต้องการของยุทธศาสตร์ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะต้องมีการบันทึกการส ารวจ และ
ทิศทางการส ารวจ 
  3.5 เอกสาร การติดตามและประเมินยุทธศาสตร์ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องใช้เอกสาร 
ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของ
ปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการก าหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา พันธกิจ และวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 4. ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินในอนาคต 

 4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
 องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร อ าเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล

ขนาดกลาง มีหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ จ านวน 12 หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านประสบปัญหาเกี่ยวกับการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีป ีเป็นต้นว่า ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับกระบวนการจัดท าแผนด้วยเหตุผลท่ีว่าแผนมี
ความส าคัญน้อยกว่าการจัดสรรงบประมาณ ท้ังท่ีตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยก าหนดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาเป็นแนวทางในการด าเนินงาน ตลอดจนการน าโครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีไป
จัดท าเป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีในจ านวนน้อย นอกจากนี้การจัดท าแผนพัฒนา ส่ีปีของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทรยังไม่ได้รับความร่วมมือจากประชาชนในการจัดประชุม  ประชาคม จาก
ปัญหาท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีนั้นยังไม่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริง จากสภาพปัญหาดังกล่าวนี้เอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิดกับ
ประชาชน จึงจ าเป็นต้องมีการศึกษาการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีมีความสอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน ท่ีต้องมีการศึกษาถึงสภาพปัญหาความต้องการของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง และเพื่อให้ผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องได้ศึกษาและน าไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีในอนาคต 



 

แผนพัฒนาทอ้งถ่ินสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านไทร หน้า 323 

 

4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

ข้อเสนอแนะ 
 1. เน้นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารก าหนดการวันเวลาให้ประชาชนรับทราบให้มากขึ้นย่างท่ัวถึง 

เช่น การจัดรถวิ่งประชาสัมพันธ์ให้ ท่ัวพื้นท่ีก่อนล่วงหน้า นอกเหนือจากการส่งหนังสือ แจ้งเสียงตามสาย
โดยเฉพาะความร่วมมือจากผู้น าชุมชนช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอีกทางหนึ่งเพื่อให้ประชาชนรับรู้
และความเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ในการร่วมกิจกรรมว่ามีความส าคัญจ าเป็นต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน    

2. ในการด าเนินกิจกรรมโครงการประชาคม ไม่ควรใช้เวลานานนัก ควรให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลาท่ี
วางไว้ รวมท้ังเสนอแนะการพัฒนาด้านอื่นให้ครอบคลุมทุกด้าน พร้อมช้ีแจงให้ประชาชนทราบว่า องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีงบประมาณจ ากัด ประชาชนควรเสนอโครงการท่ีส าคัญจ าเป็นต่อส่วนรวม เรียงล าดับ
ความส าคัญ เพื่อลดจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีมีจ านวนมาก และไม่สามารถด าเนินการได้
ท้ังหมด  

3. ผู้เกี่ยวข้องในการจัดท าร่างแผนพัฒนาควรให้ความส าคัญต่อโครงการ/กิจกรรมท่ีประชาคมคัดเลือก
เรียงล าดับ ตรงตามความต้องการของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาน ามาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี     
ให้ครบทุกด้านตามแนวทางพัฒนา ควรเป็นโครงการ/กิจกรรม ท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลสามารถน ามา
ด าเนินการได้ จริง และส่งเสริมความร่วมมือของ ประชาคมต าบล  

4. คณะกรรมการพัฒนาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เกี่ยวข้องในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ควร
มีความรู้ความเข้าใจต่อบทบาทหน้าท่ีของตนโดยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก พิ จารณา โครงการ/
กิจกรรม เรียงล าดับก่อนหลังใน ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี ให้ตรงกับตามความต้องการของประชาชนท่ีเสนอ  

5. ควรปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปีท่ีประกาศใช้ตามล าดับความส าคัญเร่งด่วน เพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่าง รวดเร็ว ตรงกับความต้องการของประชาชน สอดคล้องกับงบประมาณ รวมท้ังประสาน
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และ ทรัพยากรท่ีจ าเป็นจากหน่วยงานอื่น 

 ******************************************************************************* 
 
 
 


