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ความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

 
  การติดตามและประเมินผลการพัฒนาท้องถิ่นนั้น มีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะชี้ให้เห็นถึงผล
การด าเนินงานแผนที่ได้วางไว้ ว่าสามารถบรรลุเป้าหมายหรือภารกิจที่ได้ตั้งไว้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด และ
ติดขัดหรือมีอุปสรรคด้านใดบ้าง ที่ท าให้การด าเนินงานไม่ประสบผลส าเร็จ สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้ตรงตามความต้องการหรือไม่ อย่างไร 
  ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนานี้ จะยึดตามแผนการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 
2563 เป็นหลักเนื่องจากได้ก าหนดระยะเวลา เป้าหมาย และงบประมาณที่ชัดเจน สามารถติดตามและ
ประเมินผลที่เขา้ใจได้ง่าย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 1 
ความส าคัญของการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 



 

 

 

 

 
การใช้จ่ายงบประมาณ 

อบต.โพธิ์เก้าต้น มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ  โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 50 โครงการ  จ านวนเงิน 23,633,388.58  บาท  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณจ านวน 50 โครงการ  จ านวนเงิน 23,633,388.58  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้  

 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

การพัฒนาระบบสาธารณปูโภค
พื้นฐานที่มีคุณภาพและเพียงพอ 

19 9,755,384.00 19 9,755,384.00 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ
การเกษตร 

1 10,000.00 1 10,000.00 

การพัฒนาสังคมพฒันาคุณภาพชีวิต 
และความสงบเรียบร้อยของชุมชน 

15 13,069,600.00 15 13,069,600.00 

การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

13 2,354,504.58 13 2,354,504.58 

เสริมสร้างการเมืองและการบรหิาร
องค์การให้มีประสิทธิภาพ 

2 513,500.00 2 513,500.00 

รวม 50 23,633,388.58 50 23,633,388.58 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนท่ี ๒  
ผลการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนา 



รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญตัิ 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

1 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มี
คุณภาพและเพยีงพอ 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ
ระบบโซล่าเซลล์บรเิวณทางเข้า
บ้านก านันสมาน หมู่ที่ 2  

484,000.00 474,000.00 10,000.00 

2 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มี
คุณภาพและเพยีงพอ 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารธ 
ระบบดซล่าเซลล์ บริเวณศาลา 
SML และทางเข้าผู้ใหญบ่้านหมู่
ที่ 12  

484,000.00 474,000.00 10,000.00 

3 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มี
คุณภาพและเพยีงพอ 

โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 
ระบบโซล่าเซลล์ บริเวณหลังวัด
บ่อเงินเจริญสุข หมู่ที่ 13 

484,0000 474,000.00 10,000.00 

4 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มี
คุณภาพและเพยีงพอ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กซอยข้างบ้านนายม้วน 
สังข์นาค หมู่ที่ 3 

187,000.00 180,300.00 6,700.00 

5 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มี
คุณภาพและเพยีงพอ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายซอยบ้านนาง
สมบูรณ์ วัฒนจันทร์ หมู่ที่ 4 

283,000.00 272,000.00 11,000.00 

6 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มี
คุณภาพและเพยีงพอ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กซอยบ้านอาจารย์
ณรงค์ หมู่ท่ี 1 

429,000.00 421,000.00 8,000.00 

7 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มี
คุณภาพและเพยีงพอ 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายคันคลอง
ชลประทาน21ขวา หมู่ที่ 9 

330,000.00 316,500.00 13,500.00 

8 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มี
คุณภาพและเพยีงพอ 

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
แอสฟัลท์ติกคอนกรตีบรเิวณ
คลองยายศรี หมู่ที่ 7 

987,000.00 946,000.00 41,000.00 

9 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มี
คุณภาพและเพยีงพอ 

โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต
เสรมิเหล็กบริเวณดา้นหน้าศาลา 
SML หมู่ที่ 2 

24,000.00 22,500.00 1,500.00 

10 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มี
คุณภาพและเพยีงพอ 

โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็กสายคลองชลประทาน 
21 ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 1 

224,000.00 215,900.00 8,100.00 

  



ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

11 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มี
คุณภาพและเพยีงพอ 

โครงการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจรถนนสายการเกษตรหมู่ที่ 
3 

472,000.00 449,000.00 23,000.00 

12 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มี
คุณภาพและเพยีงพอ 

โครงการลงหินคลุกเสริมผิว
จราจรถนนสายคลองตาปิ่นฝั่ง
ขวาหมู่ที่ 13  

415,000.00 340,000.00 75,000.00 

13 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มี
คุณภาพและเพยีงพอ 

โครงการวางท่อระบายน้ าจาก
คลองตาปานถึงคลองตาปิ่น หมู่
ที่ 10 

1,239,000.00 1,200,000.00 39,000.00 

14 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มี
คุณภาพและเพยีงพอ 

โครงการวางท่อระบายน้ าเดิมถึง
วัดโพธิ์เทพประสิทธ์ิ หมู่ที่ 8 

1,239,000.00 1,196,000.00 43,000.00 

15 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มี
คุณภาพและเพยีงพอ 

โครงการวางท่อระบายน้ า
บริเวณทางเข้าวดันางหนู หมู่ที่ 
6 

523,000.00 518,000.00 5,000.00 

16 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มี
คุณภาพและเพยีงพอ 

โครงการเสรมิผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตสาย รพ.สต.พิ์
เก้าต้นเช่ือมต่อสายเดิม หมู่ที่ 
11 

1,114,481.00 904,000.00 210,481.00 

17 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มี
คุณภาพและเพยีงพอ 

โครงการเสรมิผิวจราจรแอส
ฟัลท์ติคคอนกรตีถนนสายใน
หมู่บ้านหมู่ที่ 12 

183,900.00 182,000.00 1,900.00 

18 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มี
คุณภาพและเพยีงพอ 

โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ
ทางเข้าคลองตะเคยีนถึงก าแพง
วัดโพธิ์เทพประสิทธ์ิ หมู่ที่ 9 

1,078,000.00 1,060,000.00 18,000.00 

19 การพัฒนาระบบ
สาธารณูปโภคพื้นฐานที่มี
คุณภาพและเพยีงพอ 

ค่าใช้จ่ายตามโครงการแกไ้ข
ปัญหาปรมิาณน้ าดิบในการผลติ
น้ าประปาในหนองฟ้าลงมันช่วง
หน้าแล้ง 

125,000.00 109,684.00 15,316.00 

20 การเจรญิเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการเกษตร 

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้กับ
กลุ่มสตร ี

10,000.00 10,000.00 0.00 

 



ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

21 การพัฒนาสังคมพัฒนา
คุณภาพชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน 

โครงการจดัตั้งศูนย์บริการ
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุตามท้อง
ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

8,000.00 8,000.00 0.00 

22 การพัฒนาสังคมพัฒนา
คุณภาพชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน 

โครงการอบรมให้ความรู้แก่เด็ก
และเยาวชนและประชาชนใน
การปเองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยเบื้องต้น 

10,000.00 10,000.00 0.00 

23 การพัฒนาสังคมพัฒนา
คุณภาพชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน 

โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพ 

10,000.00 10,000.00 0.00 

24 การพัฒนาสังคมพัฒนา
คุณภาพชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน 

โครงการอบรมส่งเสรมิความ
เข้มแข็งพัฒนาครอบครัวต าบล
โพธิ์เก้าต้น 

10,000.00 10,000.00 0.00 

25 การพัฒนาสังคมพัฒนา
คุณภาพชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน 

โครงการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น 

10,000.00 10,000.00 0.00 

26 การพัฒนาสังคมพัฒนา
คุณภาพชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

100,000.00 86,200.00 13,800.00 

27 การพัฒนาสังคมพัฒนา
คุณภาพชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน 

โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุและผูดู้แลผูสู้งอายุ 

120,000.00 120,000.00 0.00 

28 การพัฒนาสังคมพัฒนา
คุณภาพชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ 14,640,000.00 10,499,500.00 4,140,500.00 

29 การพัฒนาสังคมพัฒนา
คุณภาพชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน 

เบี้ยยังชีพคนพิการ 3,072,000.00 1,980,900.00 1,091,100.00 

30 การพัฒนาสังคมพัฒนา
คุณภาพชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน 

เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 48,000.00 35,000.00 13,000.00 

 

 



ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

31 การพัฒนาสังคมพัฒนา
คุณภาพชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน 

เงินอุดหนุนส าหรับ
คณะกรรมการหมู่บา้นเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรับการด าเนินงาน
ตามแนวทางโครงการ
พระราชด าริด้านสาธารณสุข 

260,000.00 260,000.00 0.00 

32 การพัฒนาสังคมพัฒนา
คุณภาพชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน 

โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันยา
เสพติดในสถานศึกษา 

10,000.00 10,000.00 0.00 

33 การพัฒนาสังคมพัฒนา
คุณภาพชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน 

โครงการอบรมให้ความรู้การ
ด าเนินชีวิตและส่งเสรมิอาชีพ
ของผู้พิการและผู้ดูแลผู้พิการ 

10,000.00 10,000.00 0.00 

34 การพัฒนาสังคมพัฒนา
คุณภาพชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน 

โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกัน
โรคไขเ้ลือดออก 

10,000.00 10,000.00 0.00 

35 การพัฒนาสังคมพัฒนา
คุณภาพชีวิต และความ
สงบเรียบร้อยของชุมชน 

โครงการอบรมเด็กและเยาวชน
เพื่อสร้างทักษะทางด้านกีฬา 

10,000.00 10,000.00 0.00 

36 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและ
โครงการต่างๆของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

25,000.00 5,500.00 19,500.00 

37 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการสนับสนุนคา่ใช้จ่ายใน
การบริหารสถานศึกษา 

479,670.00 280,600.00 199,070.00 

38 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการจดังานวันเด็กแห่งชาต ิ 70,000.00 70,000.00 0.00 

39 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรมส่งเสรมิการจดั
กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย 

10,000.00 10,000.00 0.00 

40 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรมส่งเสรมิอนุรักษ์
ภูมิปัญญาท้องถิ่นการแสดงโขน 

10,000.00 10,000.00 0.00 

 



ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
เบิกจ่าย คงเหลือ 

41 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรมหมู่บา้นคุณธรรม
และหมู่บา้นศีล5 

10,000.00 10,000.00 0.00 

42 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

ค่าอาหารเสรมิ(นม) 1,009,837.00 574,050.58 372,151.24 

43 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนส าหรับค่าอาหาร
กลางวันเด็กประถมศึกาส าหรับ
โรงเรียนในสังกัด 

1,844,000.00 1,324,940.00 519,060.00 

44 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

เงินอุดหนุนจังหวัดลพบุรี ใน
โครงการจดังานแผ่นดินสมเด็จ
พระนารายณ ์

28,000.00 28,000.00 0.00 

45 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการจดังานวันส าคญัทาง
สถาบันพระมหากษัตริย ์

10,000.00 5,000.00 5,000.00 

46 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการร่วมสนับสนุนการจัด
งานแผ่นดินสมเดจ็พระนารายณ ์

40,000.00 25,000.00 15,000.00 

47 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์การ
แสดงลเิก 

10,000.00 10,000.00 0.00 

48 การพัฒนาการศึกษา 
ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

โครงการจดักิจกรรมสัปดาห์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องใน
วันมาฆบูชา 

2,000.00 1,414.00 586.00 

49 เสรมิสร้างการเมืองและ
การบริหารองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจดังานและนิทรรศการ
วันท้องถิ่นไทย 

15,000.00 14,000.00 1,000.00 

50 เสรมิสร้างการเมืองและ
การบริหารองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ 

โครงการต่อเติมอาคารส านักงาน
ช่วงห้องส านักปลัดและห้อง
กิจการสภาจ านวน2 ห้อง 

500,000.00 499,500.00 500.00 

 

 



ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
ในสภาพความเป็นจริงการจัดท าแผนพัฒนาให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาท้องถิ่นนั้น  ปัญหาที่

เกิดก็คือ  ขั้นตอนการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งส าคัญในการพัฒนา และเสริมสร้างการเจริญเติบโตของชุมชน ข้อมูลแต่

ละข้อมูลจะต้องมีความถูกต้องและแม่นย าในการเก็บมาเพ่ือรวบรวมในการวิเคราะห์การด าเนินงานในแต่ละ
ด้าน โดยเฉพาะปัญหา อุปสรรค ความส าเร็จของโครงการต่าง ๆ ปัญหา และความต้องการของประชาชน การ
ส ารวจข้อมูลขององค์กรยังขาดประสิทธิภาพ ขาดความเชี่ยวชาญ เมื่อได้ข้อมูลที่ผิดพลาดท าให้ปฏิบัติงานไม่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ท าให้การใช้งบประมาณไม่เกิดประสิทธิภาพ ดังนั้นข้อมูลที่ขาดประสิทธิภาพที่เชื่อถือ
ได้ ความทันสมัยของข้อมูล และ การขาดหายของข้อมูลจึงเป็นอุปสรรคส าคัญในการตอบสนองขององค์กร 

2. ข้อจ ากัดงบประมาณ 
เนื่องจากในปัจจุบันการขยายตัวของประชากร เมือง และการพัฒนาเศรษฐกิจ ท าการจ าเป็นต้องมี

งบประมาณในการด าเนินโครงการต่าง ๆ เพ่ือรองรับการขยายตัว ท าให้เกิดข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณ 
ท าให้การแก้ปัญหาเพ่ือตอบสนองความต้องการ ของประชาชนเป็นไปอย่างมีข้อจ ากัด ประกอบกับ
สภาพแวดล้อม ภัยพิบัติทางธรรมชาตินับวันทวีความรุนแรงมากขึ้น การแก้ปัญหาเหล่านี้จ าเป็นต้องมีการแก้ไข
ปัญหาอย่างทันท่วงทีเนื่องจากเป็นความเดือนร้อนที่กะทันหันของประชาชน งบประมาณจึงเป็นส่วนส าคัญใน
การขับเคลื่อนการท างาน และการแก้ไขปัญหาจึงมีความส าคัญที่จะบรรเทาความเดือนร้อน บางครั้งข้อจ ากัด
ด้านงบประมาณจึงเป็นอุปสรรค  

3. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
การมีส่วนร่วมของประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหน่วยงานภาครัฐที่เน้นการมีส่วนร่วม

ของประชาชนเพื่อปกครองตนเอง สามารถตรวจสอบ และมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงเป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างยิ่ง ประชาชนจึงมีบทบาทส าคัญใน
การขับเคลื่อนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท างานได้ตอบสนอง และตรงกับความต้องการของประชาชน 
อย่างเห็นได้ชัดคือ การที่ประชาชนเข้ามามีบทบาทการมีส่วนร่วมยังขาดความร่วมมืออย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น
การประชาคม ซึ่งปัญหาคือ ประชาชนขากการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น หรือมีส่วนร่วมในการเสนอ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน เพ่ือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะได้แก้ปัญหาและความต้องการ ได้
ตอบสนองตรงกับปัญหาและความต้องการ  
 

ข้อเสนอแนะและพิจารณาในการปรับปรุง 
จากผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ พบว่าการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนาฯมีปัญหา  และอุปสรรคในการปฏิบัติงานดังนี้ 
         1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
         2. ข้อจ ากัดงบประมาณ 
         3. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
ซึ่งทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้เสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนาแผนฯ  
ไว้ดังนี้ 
 1. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
            1.1 ลักษณะผู้ให้ข้อมูล ต้องทราบลักษณะของผู้ให้ข้อมูลที่ผู้เก็บรวบรวมข้อมูลต้องทราบว่า
เป็นอย่างไร เพ่ือทราบข้อมูลเบื้องต้น 



             1.2 การเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ดีผู้วิจัยจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
เนื่องจากเป็นผู้ที่วางแผน และทราบเรื่องที่จะเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีที่สุด  ท าให้ได้ข้อมูลที่ต้องการได้ตรงกับที่
ต้องการและสามารถคัดกรองข้อมูลได้อย่างแม่นย ามากข้ึน 
  1.3 การตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อมูลที่ได้รับจากการเก็บรวบรวมข้อมูล เมื่อได้รับ
ข้อมูลกลับมาแล้วจะต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูลว่ามีความครบถ้วนตามที่ต้องการหรือไม่ ถ้า
ตรวจสอบแล้วพบว่ามีความบกพร่องหรือไม่ตรงประเด็น จะต้องมีการติดตามเป็นการเฉพาะ  
 2. ข้อจ ากัดงบประมาณ 
   การแก้ไขปัญหาความเดือนร้อน ความต้องการและปัญหาของประชาชนเป็นหน้าที่ส าคัญของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องเร่งแก้ไขปัญหา ข้อจ ากัดด้านงบประมาณจึงเป็นปัญหาหนึ่งที่ควรได้รับ
การแก้ไข ดังนั้นการแก้ปัญหางบประมาณจึงเน้นการประสานงานหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน เข้า
มามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณในการแก้ไขความเดือนของประชาชน ตลอดจนขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอกต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน และอีกประการที่ส าคัญ คือการใช้
งบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คือ ใช้งบประมาณให้น้อยที่สุด เกิดประโยชน์สูงสุด สิ่งเหล่านี้เป็นการ
แก้ไขปัญหาข้อจ ากัดของงบประมาณ แต่ สิ่งส าคัญ คือการได้รับงบประมาณที่เพียงพอต่อการพัฒนาของ
องค์กรจึงยังมีความส าคัญ 

3.  การมีส่วนร่วมของประชาชน 
     หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   3.1 การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ าที่สุด แต่เป็นระดับ
ที่ส าคัญที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่ภาคราชการจะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วม
ในเรื่องต่าง ๆ วิธีการให้ข้อมูลสามารถใช้ช่องทางต่าง ๆ เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
ทางเสื่อต่าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ เป็นต้น 
            3.2 การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล
ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น การรับฟังความ
คิดเห็น การส ารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น 
            3.3 การเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน หรือร่วม
เสนอแนะทางท่ีน าไปสู่การตัดสินใจ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูลความคิดเห็นและความต้องการ
ของประชาชนจะถูกน าไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะท างานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย 
เป็นต้น 
            3.4 ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วน
กับภาครัฐในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการด าเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่
มีฝ่ายประชาชนร่วมเป็นกรรมการ เป็นต้น 
            3.5 การเสริมอ านาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้
ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่าง ๆ โครงการกองทุนหมู่บ้านที่มอบ
อ านาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด เป็นต้น 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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