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ส่วนที่ 4 
แนวทางการตดิตามและประเมินผล 

 
 1) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าท่ีท่ีสำคัญอย่างหนึ่งในการดำเนินงานพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่ทำหน้าที่ติดตามและ
ประเมินผลการพัฒนา  

สำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนั ้น ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 
หมวด 6 ข้อ 38 ได้กำหนดองค์ประกอบของของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมี
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นประธาน (ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการกำกับดูแล ตรวจสอบ ติดตามการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร) และคณะกรรมการฯประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาคม หน่วยงานที่เกี ่ยว ข้อง ผู ้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู ้ทรงคุณวุฒิ ที ่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการท่ี
คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะทำให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความสำเร็จของโครงการเพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขหรือปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 

1.1  กรอบแนวคิดในการติดตาม 
  กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทะเมนชัย คณะทำงาน
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทะเมนชัย ได้ศึกษาข้อมูลจากคู่มือการติดตามและประเมินผล  
การจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงาน การติดตามและประเมินผลท่ี
เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีจัดทำรายงานการประเมินผล  ซึ่งความพึงพอใจของผู้ตอบแบบ สอบถามและการร่วมประชุม
ประชาคมเมืองเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทะเมนชัย ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ในภาพรวม และในประเด็นยุทธศาสตร์ จำนวน 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เป็นแนวทางการพัฒนาก่อสร้างและบูรณะ
ซ่อมแซมถนน ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นท่ีท่ีเกิดปัญหาน้ำท่วมถึง พัฒนา
ระบบจราจรให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพขุดลอกแหล่งน้ำให้เพียงพอต่อความจำเป็นสำหรับประชาชนในเขต
เทศบาลฯ 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ เป็นแนวทางการพัฒนาการ
ติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ และขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ำ อย่างครอบคลุมและทั่วถึงพัฒนาระบบประปาให้ได้
มาตรฐาน และขยายเขตบริการประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบน หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็น
แนวทางการพัฒนาเสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เป็นแนวทางการพัฒนาส่งเสริม
การศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้กับประชาชนพัฒนา
และยกระดับคุณภาพชีวิตป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
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5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น
แนวทางการพัฒนาสร้างจิตสำนึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมบำบัดและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี เป็นแนวทางการพัฒนาส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้ และสถานท่ี
ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการเงิน การคลังและงบประมาณท่ีสามารถตรวจสอบได้ พัฒนาและปรับปรุงระบบ
บริการประชาชนจัดให้มีสถานท่ีกลางของชุมชุนในการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน 

 1.2 แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถ่ิน 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว ข้อ 39 ได้กำหนดอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้   ดังนี้ 

1) กำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา 

ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยท่ัวกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ท้ังนี้ ให้ติดประกาศ
โดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร 

 1.3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนำแผน 

ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จำเป็นต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อนำไปสู่การวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่า
การพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ 
ดังนั้นในขั้นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
อันจะนำมาสู่บทสรุปท่ีไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงท่ีเกิดขึ้น 

  1.4  สรุปผลการติดตามท้องถ่ินในภาพรวม 
จุดมุ่งหมายสำคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการนำแผน 

ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จำเป็นต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพื่อนำไปสู่การวัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่า
การพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ 
ดังนั้นในขั้นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
อันจะนำมาสู่บทสรุปท่ีไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงท่ีเกิดขึ้น 
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2) วิธีการข้ันตอนในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทอ้งถ่ิน 
การติดตาม (Evaluation) 

  การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนท้องถิ่นถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ท่ี
จะทำให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการดำเนินการ
ในช่วงใด ตรงกำหนดระยะเวลาท่ีกำหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการ
ดำเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว 

การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จำเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด  

(Indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีสำคัญ  ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการ 
ซึ่งสรุปได้ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน 
  ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 

1. เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievement)  
เป็นการประเมินความสำเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของหน่วยงาน 

ที่นำนโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายโดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2  ส่วน คือ 
ผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการดำเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่างกว้างขวาง อย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอและมีกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการดำเนินงานประจำปี
สัมฤทธิ์ผลรวมถึงการดำเนินงานท่ีมุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว โดยมีตัวชี้วัดท่ีสำคัญ 2 ประการ 
คือ 

 ผลผลิต (Outputs) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
(1) ผลผลิตในภาพรวม (Overall outputs)เป็นการประเมินผลผลิตเทียบกับ 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กรในสายตาของ
สมาชิกขององค์กรและประชาชนผู้รับบริการ การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะท่ีเป็นพลวัตร (Dynamic) และมี
ปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร 

(2) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เป็นการประเมินผลโดย
พิจารณาระดับการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยกำลังคน ระดับการ
บริการต่อหน่วยเวลา สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้ท่ีไม่ก่อให้เกิด
ผลตอบแทน (Non – performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะ ประสิทธิภาพการ ใช้
ทรัพยากรขององค์กร การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อม 

2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคมประกอบด้วยตัวชี ้วัดที่สำคัญ 4 
ประการ คือ  

(1) การเข้าถึงเน้นความสำคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสใน 
สังคมให้ได้รับบริการสาธารณะ 

(2) การจัดสรรทรัพยากรพิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ 
ประชาชน 
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(3) การกระจายผลประโยชน์เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือผล  
ตอบแทนให้แก่สมาชิกในสังคม 

(4) ความเสมอภาคเน้นความเป็นธรรมเพื่อให้หลักประกันเรื่องสิทธิและ 
โอกาสในการได้รับบริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกกลุ่ม 

3. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ 
สมรรถนะของหน่วยงานเป็นตัวชี้ขีดความสามารถในการให้บริการและตอบสนองความต้องการของประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย 

(1) ความท่ัวถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ และความ 
ครบถ้วนของการให้บริการท้ังในด้านกลุ่มเป้าหมายท่ีรับบริการและระยะเวลาท่ีบริการ 

(2) ความถ่ีในการให้บริการ เป็นตัวชี้วัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความ 
สม่ำเสมอต่อภารกิจนั้นหรือไม่ 

(3) ประสิทธิภาพการให้บริการเป็นการช้ีวัดประสิทธิภาพขององค์กรท่ีมุ่งเน้นการ 
บริการท่ีรวดเร็ว ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรท่ีเหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจำเป็นต้องกำหนดมาตรฐานการบริการ
ไว้เป็นแนวทาง 

4. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวช้ีวัด 4 ประการ  
(1) พันธกิจต่อสังคมเป็นตัวชี้วัดท่ีแสดงถึงภารกิจของหน่วยงานท่ีมีต่อสังคม พิจารณา 

ได้จากวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน 
(2) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะเป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากรกลุ่ม    

เป้าหมาย 
(3) การให้หลักประกันความเส่ียงเป็นตัวชี้วัดท่ีมีความสำคัญเพื่อให้หลักประกันว่า 

ประชาชนผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหายท่ีเกิดขึ้นจาก
การปฏบิัติงานของหน่วยงาน 

(4) การยอมรับข้อผิดพลาด เป็นตัวชี้ถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงและ       
เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีจะยอมรับต่อสาธารณะชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน 

5. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชนประกอบด้วยตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ 4  
ประการ คือ 

(1) การกำหนดประเด็นปัญหา การกำหนดประเด็นปัญหาท่ีมาจากประชาชน 
ผู้รับบริการ และมีการพิจารณาจัดลำดับความสำคัญ 

(2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นตัวชี้ถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ 

(3) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาเป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการ 
แก้ปัญหาให้กับประชาชนผู้รับบริการท่ีมีท้ังมาตรการระยะส้ันและระยะยาว รวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชนได้รับ
ทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

(4) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาเป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา  
การให้ความสำคัญและการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่ละเลยเพิกเฉย      
ต่อปัญหา 
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6. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้าประกอบด้วยตัวช้ีวัด 2 ประการ คือ 
(1) ระดับความพึงพอใจ เป็นตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนท่ีมีต่อหน่วยงานซึ่ง 

เกี่ยวข้องกับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
(2) การยอมรับหรือคัดค้าน เป็นตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของ 

หน่วยงานซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน 

7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม ประกอบด้วยตัวช้ีวัดท่ีสำคัญ  2 ประการ คือ 
(1) ผลกระทบภายนอก เป็นตัวช้ีวัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความ 

เสียหายจากการดำเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดและความถี่จากการเสียหายที่เกิดขึ้น  เช่น 
การก่อสร้างถนนขวางทางน้ำหลากทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมใหญ่ 

(2) ต้นทุนทางสังคมเป็นตัวชี้วัดผลเสียหายท่ีสังคมต้องแบกภาระ เช่นค่าใช้จ่ายใน 
การฟื้นฟูบูรณะความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 

เกณฑ์และตัวชี้วัดผลการดำเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (Multiple criteria and  
indicaotrs) และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายและผลกระทบในการดำเนินงาน
ในภาพรวม เพื่อใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับระดับการบรรลุผล และการสนองตอบ
ความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย สำหรับค่าตัวแปร (Attibutes) อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ
ลักษณะกิจกรรมการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

(Standard Criteria) 
ตัวชี้วัด 

(Indicators) 
ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attributes) 
1. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

• ผลผลิต 
• ผลลัพธ์ 

- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ท่ีกำหนดไว้ 

2. ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม 

• การเข้าถึง 
• การจัดสรรทรัพยากร 
• การกระจายผลประโยชน์ 
• ความเสมอภาค  

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรท่ี
ได้รับจัดสรรต่อคน 
- ผลประโยชน์ท่ีแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับในแต่ละครั้ง 
- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติท่ีเป็นคุณ 

3.ความสามารถและคุณภาพใน
การให้บริการ 

• สมรรถนะของหน่วยงาน 
• ความท่ัวถึงและเพียงพอ 
• ความถ่ีในการให้บริการ 
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

- พื้นท่ีเป้าหมายและประชากรกลุ่ม    
เป้าหมายท่ีรับบริการ 
- จำนวนครั้งในการให้บริการ 
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยนำเข้า 

4. ความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน 

• พันธกิจต่อสังคม 
• ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
• การให้หลักประกันความเส่ียง 
• การยอมรับข้อผิดพลาด 

- การจัดลำดับความสำคัญ 
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
- การตัดสินใจท่ีสะท้อนความ
รับผิดชอบ 
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5. การสนองตอบความต้องการ
ของประชาชน 

• การกำหนดประเด็นปัญหา 
• การรับฟังความคิดเห็น 
• มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 
• ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 

- ระดับการมีส่วนร่วม 
- การปรึกษาหารือ 
- การสำรวจความต้องการ 

6. ความพึงพอใจของประชากร 
กลุ่มเป้าหมาย 

• ระดับความพึงพอใจ 
• การยอมรับ/คัดค้าน 

- สัดส่วนของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ท่ีพอใจหรือไม่พอใจ 
- ความคาดหวัง 
- ผลสะท้อนกลับ 

7. ผลเสียหายต่อสังคม • ผลกระทบภายนอก (ทางบวกและ
ทางลบ) 

• ต้นทุนทางสังคม 
 

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อม 
- ค่าเสียโอกาส 
- ความขัดแย้งทางสังคม 

 
 3)  ระเบียบวิธีในการติดตามและเคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
        3.1 ระเบียบวิธีการในการติดตาม 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 6 ข้อ 28  ได้กำหนดให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้แต่งต้ัง ประกอบด้วย 

  - สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก                          จำนวน     3      คน 
  - ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก             จำนวน     2       คน 
  - ผู้แทนหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก           จำนวน     2       คน 
  - หัวหน้าส่วนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเอง                            จำนวน     2       คน 
  - ผู้ทรงคุณวุฒิท่ีผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก                             จำนวน     2       คน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและ กรรมการอีก
คนหนึ่งทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าท่ี
กำหนดแนวทาง  วิธีการ  ดำเนินการ  รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย  
ปีละ 1 ครั้ง   ภายในเดือนธันวาคม ท้ังนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน    

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบล        
ทะเมนชัย  ให้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน  จึงได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการทำงานของ
คณะกรรมการฯดังกล่าว โดยการจัดเตรียมข้อมูล  ประสานงานให้คำแนะนำ เสนอวิธีการติดตามและ
ประเมินผลแก่คณะกรรมการชุดดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมีข้ันตอนการดำเนินงาน  ดังนี้  
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 -  การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทะเมนชัย  
เพื่อกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทะเมนชัย ได้ผลสรุป
ดังนี้ 

- กำหนดวิธีรูปแบบโดยทำแบบติดตามแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบล     
ทะเมนชัยท้ัง  6  ด้าน  ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ท้ังนี้
ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   เพราะจะทำให้ทราบว่าโครงการ / กิจกรรมใดท่ีจัดทำแล้ว 
หรือ โครงการ/ กิจกรรมใดท่ียังคงค้าง 

- มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้จัดทำแบบติดตามและประเมินผลตามท่ี
กำหนดเพื่อให้คณะกรรมการได้ดำเนินการตามแบบที่กำหนด และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ติดตาม
ประเมินผลการดำเนินงานของทุกส่วนงาน  ตามโครงการสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ  อปท.  
    - การจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลทะเมนชัย  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทะเมนชัย  ศึกษาจากข้อมูลเอกสาร 
แผนการดำเนินงานประจำปี  โดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ (Questionnaire  Method)  ความพึงพอใจของ
ประชาชน  กลุ่มเป้าหมายท้ัง 8 หมู่บ้าน  

           3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลทะเมนชัย  ได้กำหนด

แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนใน
เทศบาลตำบลทะเมนชัย  เพื ่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นในการ
ดำเนินงานของเทศบาลตำบลทะเมนชัย  และได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอผลการประเมิน ซึ่งมี 3 ขั้นตอน
ดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลทะเมนชัย  จำแนกตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนา โดยประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ท้ัง7 ด้าน ของเทศบาลตำบลทะเมนชัย   

ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
เกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีคำตอบให้เลือก 5  

ระดับ ดังนี้ 
  คะแนน 5  หมายถึง  มากท่ีสุด 
  คะแนน 4  หมายถึง  มาก 
  คะแนน 3 หมายถึง  ปานกลาง 
  คะแนน 2  หมายถึง  น้อย 
  คะแนน 1  หมายถึง  น้อยท่ีสุด 
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เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉล่ียระดับความพึงพอใจ กำหนดเกณฑ์การประเมินไว้ดังนี้ 
  ค่าเฉล่ีย  4.51 – 5.00    หมายถึง    มากท่ีสุด 
  ค่าเฉล่ีย  3.51 – 4.50    หมายถึง    มาก 
  ค่าเฉล่ีย  2.51 – 3.50    หมายถึง    ปานกลาง 
  ค่าเฉล่ีย  1.51 – 2.50    หมายถึง    น้อย 
  ค่าเฉล่ีย  1.00 – 1.50    หมายถึง    น้อยท่ีสุด 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลในการแจกแจง ความถ่ีและค่าร้อยละ  
ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลทะเมนชัย  วิเคราะห์โดยใช้ค่าเฉล่ีย (X) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) 

ผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงานตายุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลตำบลทะเมนชัย  ซึ่งสรุปได้ดังนี้   
  ตอนที่ 1  ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  
ชาย , หญิง 

2. ช่วงอายุ   
ช่วยอายุ 18-30 ปี   
ช่วงอายุ  31-40  ปี  
ช่วงอายุ  41-50 ปี  
ช่วงอายุ  51-59  ปี   
อายุต้ังแต่  60 ปี ขึ้นไป   

3. ระดับการศึกษา 
วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษา   
ระดับมัธยม หรือ ปวช./ ปวส. หรือเทียบเท่า  
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   

4. อาชีพ  
เกษตรกรรม  
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้างท่ัวไป   
รับข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างของรัฐ   
อื่นๆ 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนในการดำเนินงานตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นโดยผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมในเรื่องเกี่ยวกับ 

1. ได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมอย่างท่ัวถึง เช่น  

ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เป็นต้น 
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3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการดำเนินโครงการ / กิจกรรม 
ผ่านทางเวทีประชาคม เว็บไซต์  เป็นต้น 

4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ เช่น หอกระจาย 
ข่าว  รายงานประจำปี วารสาร เว็บไซต์ เป็นต้น 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาตรวจสอบการดำเนินโครงการ / กิจกรรม  
เช่น เป็นตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมระดับตำบล เป็นต้น 

6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
7. ผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมและมี 

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
8. มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างท่ัวถึง 

ประชาชนได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการ 


