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ส่วนที่ 4
สรุปผล
จากการประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ตามตัวชี้วัดที่ตั้งไว้ในการ
ประเมินตามแบบประเมินแบบที่ 1 ได้แก่ 1). ตรงตามวัตถุประสงค์โครงการ 2). การมีส่วนร่วมของชุมชน
(ซึ่งในข้อที่ 2 เน้นในด้านกลุ่มอาชีพเท่านั้น) 3). การมีส่วนร่วมชุมชน (สาหรับโครงการที่ไม่ใช่กลุ่มอาชีพ)
4).ความเหมาะสมของการบริหารงบประมาณ 5). ระยะเวลาการดาเนินการโครงการ 6). ประโยชน์ที่
ประชาชนจะได้รับ 7).การประชาสัมพันธ์โครงการ 8). ความพึงพอใจในการดาเนินงานของโครงการ 9).
ความยั่งยืนของโครงการ กาหนดช่วงคะแนน 5 3 และ 1 คะแนน ตามตัวชี้วัดแต่ละข้อ โดยใช้เกณฑ์ใน
การประเมิน วัดจากคะแนนรวมทั้งสิ้นจาก 9 ประเด็นหลัก คะแนนรวมสูงสุด 40 คะแนน และวิเคราะห์
ข้อมูลตามตัวชี้วัดแบบ ประเมินแบบที่ 2 ซึ่งใช้ประเมินยุทธศาสตร์ด้านที่ 4 การพัฒนาการศึกษา เท่านั้น
โดยวิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัด ตอนที่ 1 ความคิดเห็นต่อโครงการ โดยวัดจากการดาเนินโครงการตรง
ตามวัตถุประสงค์ โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนดาเนินการตรงตามกาหนดระยะเวลา การใช้จ่ายเงิน
งบประมาณคุ้มค่าและมีเอกสารหลักฐาน ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย
ตอนที่ 2 ประเมินด้าน
คุณภาพ วิเคราะห์ข้อมูลตามตัวชี้วัด โดยวัดจาก เนื้อหาสอดคล้องในสิ่งที่ต้องการพัฒนา วิธีการนาเสนอ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้และสามารถนาไปปรับใช้ร่วมกับการเรียนการสอนได้ ตอนที่ 3 ประเมิน
โครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริมนม ซึ่งวัดจาก กลุ่มเป้าหมายที่มีภาวะโภชนาการเป็นไปตาม
เกณฑ์ และได้รับการสนับสนุนอาหารกลางวันและอาหารเสริมนมตรงกาหนดตามระยะเวลา กาหนดช่วง
คะแนน 5 4 3 2 และ 1 คะแนน ตามตัวชี้วัดแต่ละข้อ โดยกาหนดเกณฑ์ดังนี้
คะแนน
31-40 คะแนน ถือว่า ผ่านเกณฑ์การประเมิน ระดับ ดีมาก
คะแนน
21-30 คะแนน ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับ ดี
คะแนน
11-20 คะแนน ถือว่า ผ่านเกณฑ์ประเมิน ระดับ พอใช้
คะแนนต่ากว่า
10 คะแนน ถือว่า ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
จากการ
ประเมิน พบว่า การส่งเสริมโครงการ ด้านศาสนา และวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี ซึ่งผลที่ได้รับ คือ การมีส่วนร่วมของทุกชุมชนในการ
ร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่กับชาวอาเภอแม่สะเรียง รวมถึงการมีส่วนร่วมของเด็ก
และเยาวชนที่ร่วมกันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายของนักท่องเที่ยว
และต่างจังหวัดมากขึ้น อีกทั้งทาให้เกิดการท่องเที่ยวทั้งเชิงวัฒนธรรมและเชิงธรรมชาติ ผสมผสานกันทาให้
ได้บริบทการท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอาเภอแม่สะเรียง กิจกรรมดังกล่าว
อาทิเช่น
งานประเพณีออกพรรษา(ออกหว่า) งานประเพณีสงกรานต์(แห่พระเพชร) งานประเพณีเข้าพรรษา

งานทาบุญศาลเจ้าพ่อหลักเมือง งานวันขึ้นปีใหม่ โครงการฝึกอบรมเยาวชนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น
ประเพณีแห่เทียนเหง โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมอิสลาม และ คริสเตียน โครงการทาบุญศาลเจ้า
พ่อพญาน้อย โครงการทาบุญสุสานกลาง จะเห็นได้ว่าการประเมินผลอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก แต่บางโครงการ
ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอยู่ในระดับ 3 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้น
ควรจะมีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น มีระเบียบแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน ในการจัดทาแบบรายงาน
ที่ชุมชนหรือเจ้าของโครงการยังมีข้อแก้ไขในบางส่วน อาทิเช่น ผลการสรุปรายงาน ทั้งรายละเอียดและ
รูปภาพกิจกรรมที่ควรแสดงขั้นตอนการทางานตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโครงการ และควรจะมีการให้ความรู้
ในการจัดทาแบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล
จา
กการประเมิน พบว่า โครงการในหมวดนี้ ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายประจา มีเพียงโครงการพัฒนา
บางโครงการซึ่งอยู่ในหมวดเงินอุดหนุนส่วนราชการ เช่น อุดหนุนงานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติ อุดหนุน
โครงการ ศพส.อาเภอแม่สะเรียง การอุดหนุนงานกาชาดจังหวัดแม่ฮ่องสอน โครงการส่วนใหญ่ออกมา
ในเกณฑ์ที่ดี มาก แต่จะขาดในด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนและการประชาสัมพันธ์โครงการให้มากยิ่งขึ้น
ส่วนกิจกรรมที่ประชาชนในเขตเทศบาลตาบลแม่สะเรียงได้มีส่วนร่วมการดาเนินกิจกรรม ในด้านการบริหาร
จัดการตามหลักธรรมมาภิบาลนี้ คือ โครงการจัดทาแผนแม่บทชุมชน โครงการเทศบาลพบประชาชน
โครงการวันเทศบาล โครงการ“ต้นกล้า”ประชาธิปไตย โครงการปกป้องสถาบันสาคัญแห่งชาติ โครงการ
จัดทามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมและส่งเสริมประชาธิปไตย โครงการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม
บุคลากรของเทศบาล ทั้งหมดเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้น สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้องและชัดเจน พร้อมทั้งการอานวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่ให้ได้รับบริการทุก ๆ ด้าน
อย่างทั่วถึง พร้อมกับพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทางานให้มากขึ้น กิจกรรมดังกล่าว
ได้รับความร่วมมือ จากประชาชนเป็นอย่างดี และควรดาเนินการให้ดีมากยิ่งขึ้นต่อไป เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชนในท้องที่ ได้ทราบเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ทุก ๆ ด้าน
มากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการทางานให้มากยิ่งขึ้นต่อไป
ยุทธศาสตร์ที่ 3. การพัฒนาด้านสาธารณสุขและรักษาสิ่งแวดล้อม
จากการ
ประเมิน พบว่า โครงการที่ได้คะแนน สูงสุด คะแนนอยู่ในช่วง 31 – 40 คือ โครงการ
บริหารจัดการขยะมูลฝอย โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่ดีมาก เน้นสร้างความรู้และความเข้าใจพร้อม
ให้กับประชาชนในชุมชนเขตเทศบาลปฏิบัติการคัดแยกขยะในชุมชนกันอย่างเคร่งครัด อีกทั้งยังสร้างให้คน
ในชุมชนได้ตระหนักถึงปัญหาขยะที่จะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและอนาคต โครงการที่ได้คะแนนสูงสุดโครงการ
ที่สองคือ โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นโครงการที่เน้นถึงการมีส่วนร่วมของชุมชน อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจาหมู่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ โรงเรียน ในการดาเนินการป้องกันควบคุม
โรคไข้เลือดออก โครงการดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ ได้ตระหนักถึง ความสาคัญ ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก ทาให้ลดการแพร่ระบาดของโรค และลดอัตราป่วยและตายด้วยโรคไข้เลือดออกใน

เขตเทศบาลได้เป็นอย่างดี และโครงการอื่น ๆ ที่ได้คะแนนสูงสุดคือ โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่ง
ได้รับความร่วมมือจากชุมชนในการนาสัตว์เลี้ยงมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันทุกครัวเรือน
โครงการที่ได้รับคะแนนสูงสุดยังมีโครงการปรับปรุงขุดลอกรางระบายน้า โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วน
หน้า(สปสช.) โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค (อสม.ภาพรวม) ซึ่งเป็นโครงการที่ดูแลด้าน
สิ่งแวดล้อม และสุขภาพให้กับคนในชุมชนในเขตเทศบาล เป็นการพัฒนาสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของ
คนในชุมชนให้มีสุขภาพที่ดี ผลที่ได้คือ การมีส่วนร่วมของทุกชุมชนในการร่วมกิจกรรมดังกล่าวจนเสร็จสิ้น
โครงการ ทั้งหมด เป็นโครงการที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากในการดาเนินงานและเห็นควรดาเนินการ
ต่อเนื่อง ส่วนโครงการในด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โครงการต่าง ๆ ส่วนใหญ่อยู่เกณฑ์ที่ดีมาก มีบาง
โครงการที่ต้องปรับปรุงในด้านเอกสารรายงานให้มีรายละเอียด ของแผนปฏิบัติการให้ชัดเจน มากยิ่งขึ้น
มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มากยิ่งขึ้น และควรจะมีการประเมินความพึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ 4. การพัฒนาด้านการศึกษา
จากการ
ประเมินพบว่า ด้านการพัฒนาการศึกษา ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินใน ระดับ ดีมาก คะแนน
อยู่ในช่วง 31 – 40 ได้แก่ โครงการศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมอิสลาม ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการ
อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณี เสริมสร้างความเข้าใจระหว่างศาสนิกชน และประชาชน
จากชาติพันธ์ที่แตกต่าง สามารถอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคี และสุขสงบ โดยมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จัดแสดงนิทรรศการวิถีชีวิตบริบทการค้า ประวัติศาสตร์ชุมชนและไขข้อข้องใจหลักการศาสนาที่อยากรู้
นับว่าเป็นประโยชน์แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ทาให้ประชาชนทั่วไปได้รับความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอิสลาม
มากขึ้น และมีโครงการที่มีเกณฑ์การประเมินในระดับสูงสุดอื่น ๆ คือโครงการรักการอ่านของชุมชน
โครงการศูนย์การเรียนรู้ โครงการดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่มีสถานที่อ่านหนังสือเป็นสัดส่วนและ
เป็นระเบียบ และเป็นแหล่งเพิ่มพูนความรู้ ส่งเสริมการอ่านให้กับคนในชุมชน และสามารถเรียนรู้ได้อย่าง
ต่อเนื่อง และในส่วนโครงการที่เป็นเงินอุดหนุนให้กับทางโรงเรียน เช่น โครงการอาหารกลางวัน โครงการ
อาหารเสริม(นม)โครงการประชาคมอาเซียนสู่ชุมชน ที่ได้รับการประเมินที่อยู่ในระดับดี มาจากรายงาน
สรุปโครงการดังกล่าวมีเอกสารไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ จึงทาให้คณะกรรมการไม่สามารถให้คะแนนตามแบบ
ประเมินบางข้อได้ เห็นควรแก้ไขปรับปรุงรายงานให้มีข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และนาข้อมูลรายงานภาวะ
โภชนาการเด็กจากสาธารณสุขในพื้นที่มาประกอบการประเมินด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 5. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
จากการ ติดตามประเมินผล ตามโครงการยุทธศาสตร์ที่ 5 โครงการพื้นฐานของ เทศบาลตาบล
แม่สะเรียงที่ได้ตั้งงบประมาณในด้านโครงสร้างพื้นฐานประจาปี 2557 ไว้ จานวน 2 โครงการ คือ โครงการ
ก่อสร้างห้องน้าสาหรับคนพิการ และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมรางระบายน้า ถนน

แม่สะเรียง ซอย 4 แต่ไม่ได้ดาเนินการ เนื่องจากโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นใช้งบประมาณค่อนข้าง
สูงในการดาเนินงาน และทางเทศบาลได้รับเงินอุดหนุนไม่เพียงพอตามที่คาดการณ์ไว้จึงไม่สามารถ
ดาเนินการก่อสร้างได้
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการป้องกันและการบรรเทาสาธารณภัย
จาก
การประเมิน โครงการ ปฏิบัติงานศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผลการประเมินอยู่ใน
ระดับ ดีมาก คะแนนอยู่ในช่วง 31 – 40 จากแบบรายงานจะเห็นได้ว่าโครงการดังกล่าวได้ดาเนินการทั้งปี
ทั้งการเตรียมความพร้อมรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยในแต่ละช่วงเทศกาล ฤดูกาล และมี
การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นการสร้างความรู้และทักษะแก่
เยาวชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้สามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้และแก้ไขสถานการณ์ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์
จริง โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากเทศบาลตาบลแม่สะเรียงเป็นศูนย์กลาง
ในการป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยในระดับอาเภอ ซึ่งให้บริ การทั้งในและนอกเขต เทศบาล จึง ควรให้ มี
การพัฒนาและฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพให้บุคลากรได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญให้มากยิ่งขึ้น และควรมีการ
ฝึกซ้อมและทบทวนแผนป้องกันภัยไว้เสมอ
ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต
จากการประเมินพบว่า โครงการลานดนตรีสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพชุมชนเด็กและเยาวชน
ผลการประเมินอยู่ในระดับ ดีมาก คะแนนอยู่ในช่วง 31 – 40 โครงการดังกล่าวได้จัดกิจกรรม ให้เด็กและ
เยาวชนได้เข้าร่วมประกวดดนตรีโฟล์คซอง เป็นโครงการที่ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ กล้าแสดงออก มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และห่างไกลสิ่งยั่วยุจากสื่อออนไลน์ต่าง ๆ ที่ไม่เกิด
ประโยชน์ และอีกหนึ่งโครงการเป็น โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลมีผู้ป่วยด้วยโรคเอดส์
จานวน 7 ราย เป็นโครงการที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยโรคเอดส์ ที่ได้รับการช่วยเหลือดูแลจากองค์กร
ของรัฐ ซึ่งคะแนนประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก แต่โครงการในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตควรจะมีเพิ่มเติม
อาทิเช่น โครงการ ส่งเสริมบทบาท ด้านสตรี โครงการด้านส่งเสริม สุขภาพแม่และเด็ก จึงขอให้เทศบาล
ได้นาไปพิจารณาดาเนินโครงการในด้านอื่น ๆ ด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว
จากการศึกษาพบว่า โครงการส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์ในระดับ ดีมาก
เช่น โครงการเพาะเห็ดนางฟ้า
โครงการแพะเนื้อแช่แข็ง ผลการประเมินคะแนนจะอยู่ในช่วง 31 – 40 คะแนน โครงการในด้านอาชีพ
ดังกล่าว มีการดาเนินงานที่ชัดเจน มีเงินทุนหมุนเวียนในกลุ่ม มีการบริหารจัดการคณะทางานที่ดี แต่ยังขาด
การประชาสัมพันธ์โครงการ และควรขยายตลาดเพื่อจาหน่ายสินค้ามากขึ้น ถึงแม้โครงการจะสามารถสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนจริง แต่ก็มีผลกระทบ ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องปรับปรุง การบริหารจัดการคณะทางาน

ในกลุ่มให้ดีขึ้นอีก มีการกาหนดแผนดาเนินการระยะยาวให้รัดกุมและมีความต่อเนื่อง บริหารงบประมาณที่
ได้รับการอุดหนุนให้คุ้มค่าและสามารถนามาใช้เป็นทุนหมุนเวียนโครงการให้ดาเนินอยู่ต่อไป
ส่วนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวถนนคนเดินกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ และโครงการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มีผลการประเมินอยู่ในระดับสูงสุด โครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อประชาชนใน
พื้นที่ เพราะเป็นโครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้ดีขึ้น มีการจับจ่ายซื้อขายสินค้าในชุมชนได้มากขึ้น
ในการประเมินโครงการตามยุทธศาสตร์ที่ 8 ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว มีข้อเสนอแนะควร
แก้ไขปรับปรุงรายงานให้มีข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ และมีการประชาสัมพันธ์โครงการให้มากขึ้น
สรุปในภาพรวม
จากการศึกษา พบว่า
ในภาพรวมโครงการส่วนใหญ่ได้ปฏิบัติเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
แต่อาจมีปัญหาและอุปสรรค์ในการทางานบ้าง แต่ก็สามารถแก้ไขและปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ ในด้านของการ
รายงานผลโครงการ มีปัญหาเรื่องของการสรุปเอกสารรายงานที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ส่งผลให้
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลไม่สามารถให้คะแนนส่วนนี้ได้ ในคราวต่อไปควรให้ผู้จัดทาโครงการ
เตรียมเอกสารพร้อมจัดทารายงานสรุปผลให้มีเอกสาร รูปภาพกิจกรรม ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพื่อเตรียม
ความพร้อมรับการประเมินได้ในทันที และควรมีการอบรมในเรื่องการจัดทารายงานให้กับผู้ได้จัดทา
โครงการให้มีการจัดทาสรุปรายงานที่ถูกต้องและเป็นตามแนวทางเดียวกัน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการติดตาม
และประเมินโครงการครั้งต่อไป

