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ส่วนที่ 5 
แนวทางการติดตามและประเมินผล 

 
 5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

เนื่องด้วยการติดตามและประเมินผลโครงการเป็นหน้าที่ที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการด าเนินงาน 
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงจ าเป็นต้องมีองค์กรที่ท าหน้าที่ติดตาม
และประเมินผลการพัฒนา  

ส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 2548 
หมวด 6 ข้อ 38 ได้ก าหนดองค์ประกอบของของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมี
ประธานสภาท้องถิ่นเป็นประธาน (ในฐานะที่สภาท้องถิ่นมีหน้าที่ในการก ากับดูแล ตรวจสอบ ติดตามการ
ปฏิบัติงานของฝ่ายบริหาร) และคณะกรรมการฯประกอบจากหลายฝ่ายด้วยกัน ทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประชาคม หน่วยงานที่เกี่ยว ข้อง ผู้แทนฝ่ายบริหาร รวมทั้งผู้ทรงคุณวุฒิ ที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก ซึ่งการที่
คณะกรรมการมาจากหน่วยงานหลายฝ่ายนี้จะท าให้การติดตามและประเมินผลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
และผลของการประเมินสามารถวัดผลบรรลุและวัดความส าเร็จของโครงการเพ่ือน าไปใช้ในการแก้ไขหรือ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานของโครงการได้อย่างแท้จริง 
 5.1.1 กรอบแนวคิดในการติดตาม 
  กรอบแนวคิดในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ประจ าปีงบ 
ประมาณ 2560 คณะท างานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ศึกษาข้อมูลจาก
คู่มือการติดตามและประเมินผล  การจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รายงาน การติดตามและประเมินผลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จัดท ารายงานการประเมินผล  ซึ่งความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบ สอบถามและการร่วมประชุมประชาคมเมืองเพ่ือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงานของ
เทศบาลต าบลทะเมนชัย ตามแผนพัฒนาสามปี ในภาพรวม และในประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้  

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน เป็นแนวทางการพัฒนาก่อสร้างและบูรณะ
ซ่อมแซม 

ถนน ก่อสร้างระบบป้องกันน้ าท่วม และปรับปรุงระบบระบายน้ าในพ้ืนที่ที่เกิดปัญหาน้ าท่วมถึง พัฒนาระบบ
จราจรให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพขุดลอกแหล่งน้ าให้เพียงพอต่อความจ าเป็นส าหรับประชาชนในเขตเทศบาลฯ 

2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค/สาธารณูปการ เป็นแนวทางการพัฒนาการ
ติดต้ัง 

ระบบไฟฟ้าสาธารณะ และขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ า อย่างครอบคลุมและทั่วถึงพัฒนาระบบประปาให้ได้
มาตรฐาน และขยายเขตบริการประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน 

3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนบน หลักปรัชญา  “เศรษฐกิจพอเพียง”  
เป็นแนวทางการพัฒนาเสริมสร้างขบวนการชุมชนเข้มแข็ง สนับสนุนกลุ่มอาชีพต่าง ๆ 

4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ เป็นแนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นส่งเสริมกีฬาและนันทนาการให้กับ
ประชาชนพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตป้องกันรักษาและส่งเสริมสุขภาพพลานามัยของประชาชน 
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5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็น 
แนวทางการพัฒนาสร้างจิตส านึกและตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมบ าบัดและ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นแนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมอาชีพ และเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในทุกชุมชนแก้ปัญหาแรงงานอพยพเข้าท างานในเมืองหลวง 

7) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ด ีเป็นแนวทางการพัฒนา 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรเครื่องมือเครื่องใช้ และ
สถานที่ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการเงิน การคลังและงบประมาณที่สามารถตรวจสอบได้ พัฒนาและ
ปรับปรุงระบบบริการประชาชนจัดให้มีสถานที่กลางของชุมชุนในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน 

5.1.2 แนวทางในการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ดังกล่าว ข้อ 39 ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไว้   ดังนี้ 

1) ก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
2) การด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
3)  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภา 

ท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ ให้ติด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติตามที่เห็นสมควร 

5.1.3 การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนสี่ปี 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผน 

ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพื่อที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่า
การพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ 
ดังนั้นในขั้นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดข้ึน 

5.1.4  สรุปผลการติดตามท้องถิ่นในภาพรวม 
จุดมุ่งหมายส าคัญของการประเมินผลแผนยุทธศาสตร์นั้น คือ การประเมินว่ามีการน าแผน 

ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติอย่างแท้จริงเพียงใด และได้ผลเป็นอย่างไรเพ่ือที่จะสามารถวัดความสัมฤทธิ์ผลของแผน
ยุทธศาสตร์ได้ ในขณะเดียวกันก็สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้เป็นสมมุติฐานในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์
ฉบับต่อไปได้ ดังนั้น การที่จะประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาในภาพรวมได้ จ าเป็นต้องประเมินผลการ
ปฏิบัติในแต่ละแนวทางการพัฒนาก่อน เพ่ือน าไปสู่การวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ว่า
การพัฒนาเป็นไปในแนวทางใด บรรลุวัตถุประสงค์ของการพัฒนาที่ยั่งยืนและตอบสนองต่อวิสัยทัศน์หรือไม่ 
ดังนั้นในขั้นต้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงต้องติดตามประเมินผลแผนพัฒนาสามปี ให้ได้ข้อมูล ข้อเท็จจริง 
อันจะน ามาสู่บทสรุปที่ไม่บิดเบือนจากผลการปฏิบัติจริงที่เกิดขึ้น 
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1) วิธีการขั้นตอนในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสี่ปี 
การติดตาม (Evaluation) 

  การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการได้มีการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์หรือ
แผนสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่
จะท าให้หน่วยงานสามารถติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนยุทธศาสตร์หรือแผนสามปีมีการด าเนินการ
ในช่วงใด ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่ แผนปฏิบัติการก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผล
การด าเนินงานดังได้กล่าวมาแล้ว 

การประเมินผล (Evaluation) 
การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จ าเป็นต้องมีเกณฑ์มาตรฐาน (Standard criteria) และ 

ตัวชี้วัด (Indicators) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบมีมาตรฐานและเป็นที่
ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ท่ีส าคัญ  ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมิน
โครงการ ซึ่งสรุปได้ดังนี้  

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผลหน่วยงาน 
  ประกอบด้วย 7 เกณฑ์ 22 ตัวชี้วัด ดังนี้ 

1. เกณฑ์สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค์ของนโยบาย (Achievement)  
เป็นการประเมินความส าเร็จโดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการด าเนินงานของ 

หน่วยงานที่น านโยบายไปปฏิบัติ กับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในนโยบายโดยเป็นการประเมินผลขององค์กร 2  
ส่วน คือ ผลในภาพรวมและระดับปฏิบัติการ ผลการด าเนินงานจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบอย่าง
กว้างขวาง อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอและมีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน อาจเป็นทุกไตรมาส หรือผลการ
ด าเนินงานประจ าปีสัมฤทธิผลรวมถึงการด าเนินงานที่มุ่งการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว โดยมี
ตัวชี้วัดที่ส าคัญ2 ประการ คือ 

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

เทียบกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยเปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมายรวมขององค์กรใน
สายตาของสมาชิกขององค์กรและประชาชนผู้รับบริการ การประเมินผลดังกล่าวมีลักษณะที่เป็นพลวัตร 
(Dynamic) และมีปฏิสัมพันธ์กับสภาวะแวดล้อมของภายนอกองค์กร 

(2) ผลผลิตระดับปฏิบัติการ (Operation outputs) เป็นการประเมินผล 
โดยพิจารณาระดับการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ โดยอาจพิจารณาจากผลผลิตต่อหน่วยก าลังคน 
ระดับการบริการต่อหน่วยเวลา สัดส่วนของต้นทุนและผลตอบแทน สถานภาพทางการเงิน สินทรัพย์และหนี้ที่
ไม่ก่อให้เกิดผลตอบแทน (Non – performing loan) คุณภาพของผลผลิตและบริการสาธารณะ ประสิทธิภาพ
การ ใช้ทรัพยากรขององค์กร การประหยัดพลังงานและการรักษาสภาวะแวดล้อม 

2. เกณฑ์ความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคมประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 4  
ประการ คือ  

(1) การเข้าถึงเน้นความส าคัญในเรื่องโอกาสของประชาชน โดยเฉพาะ 
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมให้ได้รับบริการสาธารณะ 

(2) การจัดสรรทรัพยากรพิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจัดสรรทรัพยากรให้กับ 
ประชาชน 

(3) การกระจายผลประโยชน์เน้นความเป็นธรรมในการกระจายผลประโยชน์หรือผล  
ตอบแทนให้แก่สมาชิกในสังคม 
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(4) ความเสมอภาคเน้นความเป็นธรรมเพื่อให้หลักประกันเรื่องสิทธิและ 
โอกาสในการได้รับบริการสาธารณะโดยปราศจากอคติ ไม่แบ่งแยกกลุ่ม 

3. เกณฑ์ความสามารถและคุณภาพในการให้บริการประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ 
(1) สมรรถนะของหน่วยงานเป็นตัวชี้ขีดความสามารถในการให้บริการและ 

ตอบสนองความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย 
(2) ความทั่วถึงและเพียงพอ พิจารณาถึงความครอบคลุม ความเพียงพอ  

และความครบถ้วนของการให้บริการทั้งในด้านกลุ่มเป้าหมายที่รับบริการและระยะเวลาที่บริการ 
(3) ความถี่ในการให้บริการ เป็นตัวชี้วัดระดับการบริการต่อหน่วยเวลาว่ามีความ 

สม่ าเสมอต่อภารกิจนั้นหรือไม่ 
(4) ประสิทธิภาพการให้บริการเป็นการชี้วัดประสิทธิภาพขององค์กรที่ 

มุ่งเน้นการบริการที่รวดเร็ว ทันเวลา มีการใช้ทรัพยากรที่เหมาะสม ซึ่งในทางปฏิบัติจ าเป็นต้องก าหนด
มาตรฐานการบริการไว้เป็นแนวทาง 

4. เกณฑ์ความรับผิดชอบต่อหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ประการ  
(1) พันธกิจต่อสังคมเป็นตัวชี้วัดที่แสดงถึงภารกิจของหน่วยงานที่มีต่อสังคม  

พิจารณาได้จากวิสัยทัศน์ นโยบาย แผนงานของหน่วยงาน 
(2) ความรับผิดชอบต่อสาธารณะเป็นตัวชี้วัดถึงความรับผิดชอบต่อประชากรกลุ่ม    

เป้าหมาย 
(3) การให้หลักประกันความเสี่ยงเป็นตัวชี้วัดที่มีความส าคัญเพ่ือให้หลักประกันว่า 

ประชาชนผู้รับบริการจะได้รับความคุ้มครองและหรือการชดเชยจากหน่วยงานหากมีความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

(4) การยอมรับข้อผิดพลาด เป็นตัวชี้ถึงความรับผิดชอบของผู้บริหารระดับสูงและ       
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่จะยอมรับต่อสาธารณะชนในกรณีเกิดความผิดพลาดในการบริหารหรือการปฏิบัติงาน 

5. เกณฑ์การตอบสนองความต้องการของประชาชนประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ 4  
ประการ คือ 

(1) การก าหนดประเด็นปัญหา การก าหนดประเด็นปัญหาที่มาจากประชาชน 
ผู้รับบริการ และมีการพิจารณาจัดล าดับความส าคัญ 

(2) การรับฟังความคิดเห็น เป็นตัวชี้ถึงระบบเปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะของประชาชนผู้รับบริการ 

(3) มาตรการเชิงยุทธศาสตร์ในการแก้ปัญหาเป็นตัวชี้วัดถึงความพร้อมในการ 
แก้ปัญหาให้กับประชาชนผู้รับบริการที่มีทั้งมาตรการระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งเปิดกว้างให้สาธารณชน
ได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 

(4) ความรวดเร็วในการแก้ปัญหาเป็นตัวชี้วัดการตอบสนองในการแก้ไขปัญหา  
การให้ความส าคัญและการก าหนดมาตรการแก้ไขปัญหาด้วยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ไม่ละเลยเพิกเฉย     
ต่อปัญหา 

6. เกณฑ์ความพึงพอใจของลูกค้าประกอบด้วยตัวชี้วัด 2 ประการ คือ 
(1) ระดับความพึงพอใจ เป็นตัวชี้วัดความเห็นของประชาชนที่มีต่อหน่วยงานซึ่ง 

เกี่ยวข้องกับคุณภาพการปฏิบัติงาน 
(2) การยอมรับหรือคัดค้าน เป็นตัวชี้วัดระดับการยอมรับมาตรการ นโยบายของ 

หน่วยงานซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนการยอมรับหรือคัดค้าน เนื่องมาจากผลกระทบของนโยบายของหน่วยงาน 
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7. เกณฑ์ผลเสียหายต่อสังคม ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่ส าคัญ  2 ประการ คือ 
(1) ผลกระทบภายนอก เป็นตัวชี้วัดว่าหน่วยงานก่อให้เกิดผลกระทบซึ่งสร้างความ 

เสียหายจากการด าเนินงานแก่ประชาชนหรือไม่ โดยอาจวัดจากขนาดและความถ่ีจากการเสียหายที่เกิดขึ้น  เช่น 
การก่อสร้างถนนขวางทางน้ าหลากท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมใหญ่ 

(2) ต้นทุนทางสังคมเป็นตัวชี้วัดผลเสียหายที่สังคมต้องแบกภาระ เช่นค่าใช้จ่ายใน 
การฟ้ืนฟูบูรณะความเสียหายที่เกิดข้ึน 

เกณฑ์และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานจะเป็นการพิจารณาเกณฑ์รวม (Multiple criteria and  
indicaotrs) และสามารถใช้เป็นกรอบหรือเครื่องมือในการประเมินผลลัพธ์สุดท้ายและผลกระทบในการ
ด าเนินงานในภาพรวม เพ่ือใช้เป็นบรรทัดฐานในการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานกับระดับการบรรลุผล และ
การสนองตอบความพึงพอใจของลูกค้าหรือประชากรกลุ่มเป้าหมาย ส าหรับค่าตัวแปร (Attibutes) อาจแตกต่าง
กันไปขึ้นอยู่กับลักษณะกิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยงาน 
 

เกณฑ์มาตรฐานและตัวชี้วัดการประเมินผล 
เกณฑ์มาตรฐาน 

(Standard Criteria) 
ตัวช้ีวัด 

(Indicators) 
ตัวอย่างกรอบตัวแปร 

(Attributes) 
1. สัมฤทธิผลและการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของนโยบาย 

 ผลผลิต 
 ผลลัพธ์ 

- ผลต่างระหว่างเป้าหมายกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

2. ความเสมอภาคและความเป็น
ธรรมในสังคม 

 การเข้าถึง 
 การจัดสรรทรัพยากร 
 การกระจายผลประโยชน์ 
 ความเสมอภาค  

- ปริมาณและคุณภาพทรัพยากรที่
ได้รับจัดสรรต่อคน 
- ผลประโยชน์ที่แต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับในแต่ละครั้ง 
- การไม่เลือกปฏิบัติและ/หรือการ
เลือกปฏิบัติที่เป็นคุณ 

3.ความสามารถและคุณภาพใน
การให้บริการ 

 สมรรถนะของหน่วยงาน 
 ความทั่วถึงและเพียงพอ 
 ความถี่ในการให้บริการ 
ประสิทธิภาพการให้บริการ 

- พ้ืนที่เป้าหมายและประชากรกลุ่ม    
เป้าหมายที่รับบริการ 
- จ านวนครั้งในการให้บริการ 
- ผลลัพธ์เทียบกับปัจจัยน าเข้า 

4. ความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน 

 พันธกิจต่อสังคม 
 ความรับผิดชอบต่อสาธารณะ 
 การให้หลักประกันความเสี่ยง 
 การยอมรับข้อผิดพลาด 

- การจัดล าดับความส าคัญ 
- ภารกิจหลักและภารกิจรอง 
- การตัดสินใจที่สะท้อนความ
รับผิดชอบ 
 

5. การสนองตอบความต้องการ
ของประชาชน 

 การก าหนดประเด็นปัญหา 
 การรับฟังความคิดเห็น 
 มาตรการ/กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหา 
 ความรวดเร็วในการแก้ไขปัญหา 

- ระดับการมีส่วนร่วม 
- การปรึกษาหารือ 
- การส ารวจความต้องการ 

6. ความพึงพอใจของประชากร 
กลุ่มเป้าหมาย 

 ระดับความพึงพอใจ 
 การยอมรับ/คัดค้าน 

- สัดส่วนของประชากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่พอใจหรือไม่พอใจ 
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- ความคาดหวัง 
- ผลสะท้อนกลับ 

7. ผลเสียหายต่อสังคม  ผลกระทบภายนอก (ทางบวกและ
ทางลบ) 

 ต้นทุนทางสังคม 
 

- ความสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
- ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม 
- ค่าเสียโอกาส 
- ความขัดแย้งทางสังคม 

 
 2)  ระเบียบวิธีในการติดตามและเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล  
        2.1 ระเบียบวิธีการในการติดตาม 

   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 หมวด 6 ข้อ 28  ได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นเป็นผู้แต่งตั้ง ประกอบด้วย 

  - สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก                          จ านวน     3      คน 
  - ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก             จ านวน     2       คน 
  - ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก           จ านวน     2       คน 
  - หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง                            จ านวน     2       คน 
  - ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก                             จ านวน     2       คน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
คนหนึ่งท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ   ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีหน้าที่
ก าหนดแนวทาง  วิธีการ  ด าเนินการ  รายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง   ภายในเดือนธันวาคม ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน    

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในฐานะที่ได้รับมอบหมายจากส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลทะเมน
ชัย  ให้รับผิดชอบงานนโยบายและแผน  จึงได้ปฏิบัติงานช่วยเหลือและให้การสนับสนุนการท างานของ
คณะกรรมการฯดังกล่าว โดยการจัดเตรียมข้อมูล  ประสานงานให้ค าแนะน า เสนอวิธีการติดตามและ
ประเมินผลแก่คณะกรรมการชุดดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน  ดังนี้ 
  -  การจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  
เพ่ือก าหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทะเมนชัย ได้ผลสรุป
ดังนี้ 

- ก าหนดวิธีรูปแบบโดยท าแบบติดตามแยกตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบล     
ทะเมนชัยทั้ง  6  ด้าน  ซึ่งมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนี้
ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน   เพราะจะท าให้ทราบว่าโครงการ / กิจกรรมใดท่ีจัดท าแล้ว 
หรือ โครงการ/ กิจกรรมใดที่ยังคงค้าง 
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- มอบหมายให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นผู้จัดท าแบบติดตามและประเมินผลตามที่ 
ก าหนดเพ่ือให้คณะกรรมการได้ด าเนินการตามแบบที่ก าหนด และนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ติดตาม
ประเมินผลการด าเนินงานของทุกส่วนงาน  ตามโครงการสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือการวางแผนและ
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ  อปท.  
    - การจัดท ารายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ศึกษาจากข้อมูลเอกสาร 
แผนการด าเนินงานประจ าปี  โดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ (Questionnaire  Method)  ความพึงพอใจของ
ประชาชน  กลุ่มเป้าหมายทั้ง 8 หมู่บ้าน  
           4.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ได้ก าหนด 

แนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยด าเนินการส ารวจความพึงพอใจของประชาชนใน
เทศบาลต าบลทะเมนชัย  เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นในการ
ด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  และได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูล น าเสนอผลการประเมิน ซึ่งมี 3 
ขั้นตอนดังนี้ 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น 

1. ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  จ าแนกตาม 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยประเมินความพึงพอใจในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ทั้ง7 ด้าน ของเทศบาล
ต าบลทะเมนชัย   

ตอนที่ 3 ปัญหาและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
เกณฑ์การให้คะแนนเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มีค าตอบให้เลือก 5  

ระดับ ดังนี้ 
  คะแนน 5  หมายถึง  มากที่สุด 
  คะแนน 4  หมายถึง  มาก 
  คะแนน 3 หมายถึง  ปานกลาง 
  คะแนน 2  หมายถึง  น้อย 
  คะแนน 1  หมายถึง  น้อยที่สุด 

เกณฑ์การพิจารณาค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจ ก าหนดเกณฑ์การประเมินไว้ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย  4.51 – 5.00    หมายถึง    มากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.51 – 4.50    หมายถึง    มาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.51 – 3.50    หมายถึง    ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51 – 2.50    หมายถึง    น้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.50    หมายถึง    น้อยที่สุด 
 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  วิเคราะห์ข้อมูลในการแจกแจง ความถี่ 

และค่าร้อยละ  ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลทะเมนชัย  วิเคราะห์
โดยใช้ค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

ผลการประเมินความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานตาม 
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลต าบลทะเมนชัย  ซึ่งสรุปได้ดังนี้   
  ตอนที่ 1  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1. เพศ  
ชาย , หญิง 

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

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

4. อาชีพ  
เกษตรกรรม  
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 
รับจ้างทั่วไป   
รับข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างของรัฐ   
อ่ืนๆ 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจและความคิดเห็นของประชาชนในการด าเนินงานตามแผนพัฒนา 
ท้องถิ่นโดยผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมในเรื่องเก่ียวกับ 

1. ได้มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ / กิจกรรม 
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ / กิจกรรมอย่างทั่วถึง เช่น  

ป้ายประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เป็นต้น 
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 

ผ่านทางเวทีประชาคม เว็บไซต์  เป็นต้น 
4. มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ / กิจกรรมต่อสาธารณะ เช่น หอ

กระจาย 
ข่าว  รายงานประจ าปี วารสาร เว็บไซต์ เป็นต้น 

5. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามาตรวจสอบการด าเนินโครงการ / กิจกรรม  
เช่น เป็นตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมระดับต าบล เป็นต้น 

6. การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
7. ผลการด าเนินโครงการ / กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาอย่างครอบคลุมและมี 

ประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
8. มีการแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง 
9. ประชาชนได้รับประโยชน์จากการด าเนินโครงการ / กิจกรรม 


