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๑. ความเป็นมาและความส าคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
    เชียงราย 

  พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๒  หมวด ๒ มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับ มาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอ านาจและหน้าที่
ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง มีความเป็นอิสระในการ
ก าหนดนโยบายการบริหาร การจัดบริการสาธารณะ การบริหารงานบคคคล การเงินและการคลัง  มีอ านาจ
หน้าที่ของตนเองโดยเฉพาะ โดยจะต้องเป็นการตอบสนองต่อความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในท้องถิ่นและสอดคล้องกับแนวนโยบายการพัฒนาของจังหวัดและประเทศ 
  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดใหญ่ที่สคดในจังหวัด 
ยกเว้นกรคงเทพมหานคร มีฐานะเป็นนิติบคคคล เขตขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  คือเขตจังหวัด  พระราชบัญญัติ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.๒๕๔๐ และแก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๕๒ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและ
ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ในการจัดบริการสาธารณะประกอบกับนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้วางกรอบ
นโยบายการพัฒนาและการประสานความร่วมมือของท้องถิ่นในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้าน
การเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ด้านการพัฒนาสังคม การศึกษาและการสาธารณสคข ด้านการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม  ด้านการป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและการจัดระเบียบชคมชน สังคม เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ด้านการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี ซึ่งมค่งหวังเพ่ือพัฒนาคคณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น โดยเน้นกระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
  ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจึงได้แปลงนโยบายการพัฒนาของนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายมาเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564)องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายและ
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน ๒๕๕9 แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีฯ ถือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญและเป็นทางเลือกที่ดี
ที่สคด ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้วางแผน/โครงการ เพ่ือให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เป็นไปตามเป้าหมาย บรรลควัตถคประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสคดแก่ประชาชน
และท้องถิ่นของตนเองภายใต้ระเบียบ กฎหมาย และทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่และ
สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดเชียงราย ภายใต้วิสัยทัศน์ “เชียงรายเมืองน่าอยู่ประตูทองสู่อาเซียน” อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายจะมีแผนพัฒนาที่ดี แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ ถึงผลการด าเนินงานที่เกิดขึ้นได้ก็
ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความส าเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ระบบการติดตามและประเมินผลจึงเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญที่จะช่วยตอบค าถามได้ว่า องค์กรได้ด าเนินงานตามเป้าหมายบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่อย่างไร ใน
ขณะเดียวกันข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถน ามาแก้ไขปัญหา ปรับปรคงการจัดท า
แผนพัฒนาในปีถัดไปและระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
พ.ศ.๒๕4๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ ๒๙(3)  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง



๒ 

 

ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดย
อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตคลาคมของทคกปี   
   การติดตามและประเมินผลจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่ส าคัญในการปรับปรคงประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงานลดปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน ควบคคมการด าเนินงานให้เป็นไปตามขั้นตอน     
การด าเนินงาน  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จึงเป็นสิ่งที่บ่งชี้ว่าโครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว      
ผลเป็นอย่างไร น าไปสู่ความส าเร็จตามแผนงานที่ก าหนดไว้หรือไม่ สอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร
(งบประมาณ)เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ(Feedback)       
ที่สามารถน าไปเป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและทบทวนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดเชียงรายต่อไป 

๒. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้มีค าสั่งที่ 768/๒๕60  ลงวันที่ ๒9 มีนาคม ๒๕60 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย  ค าสั่งที่ 1047/
๒๕60  ลงวันที่ 2 พฤษภาคม ๒๕60 เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานคการคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และค าสั่งที่  2797/2560 ลงวันที่  14 
พฤศจิกายน 2560 เรื่อง แต่งตั้งอนคคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเชียงราย (รายละเอียดตามค าสั่งแนบท้ายภาคผนวก) 

๓. อ านาจหน้าที ่

  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น      
พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ ๒๘ , ๒๙ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และ
คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศ
ไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตคลาคม
ของทคกปี ซึ่งการด าเนินงานคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจด าเนินการติ ดตามและ
ประเมินผลเอง หรือผู้บริหารท้องถิ่นอาจมอบหมายให้หน่วยงานหรือบคคคลภายนอกด าเนินการ หรือร่วม
ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาภายใต้ข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะ
มอบหมายให้ด าเนินการติดตามและประเมินผล 

๔. วัตถุประสงคข์องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ๔.๑ เพ่ือทราบถึงประสิทธิภาพของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย น าไปสู่การปฏิบัติ  
  ๔.๒ เพ่ือทราบระดับความพึงพอใจ/ความคิดเห็นของประชาชนต่อการด าเนินงานโครงการ
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 



๓ 

 

  ๔.๓ เพ่ือทราบผลการด าเนินงาน ปัญหา อคปสรรคในการด าเนินงานตามโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  ๔.๔ เพ่ือน าผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปใช้ในการแก้ไขปรับปรคง 
เปลี่ยนแปลง ทบทวนยคทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา แผนงาน โครงการ และจัดล าดับความส าคัญของ
ยคทธศาสตร์การพัฒนาก่อนที่จะจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ครั้งต่อไป  

๕. ขอบเขตของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

  ๕.๑ ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ การติดตามการด าเนินโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย ไดด้ าเนินการในปีงบประมาณ ๒๕61 จ านวน ๑๘ อ าเภอ 
  ๕.๒ ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ หน่วยงานภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
หน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดเชียงราย ผู้ได้รับ
ประโยชน์จากการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 

๖. ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

  รอบเดือนเมษายน พ.ศ.2561 (ระหว่างเดือน ตคลาคม ๒๕60 – มีนาคม ๒๕61)  

๗. วิธีการด าเนินงาน 

  ๗.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ ประธานและเลขานคการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  ๗.๒ ประชคมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงราย เพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ 
  ๗.๓ ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตามโครงการต่างๆ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
สี่ปี  เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง การสังเกตการณ์ และสอบถามความพึงพอใจของประชาชนต่อ             
การด าเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย น ามาสรคปประมวลผล วิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรม SPSS (Statistics Package for the Social Sciences) 
  ๗.๔ ประชคมคณะกรรมการฯ เพ่ือสรคปผลการด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
พร้อมรวบรวมความเห็นของคณะกรรมการฯ ที่ได้รับจากการติดตามและประเมินผล 
  ๗.๕ จัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผล และเสนอความเห็นต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตามระเบียบฯ 
  ๗.๖ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ลงนามประกาศใช้เป็นรายงานการติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และประกาศให้ประชาชนทราบภายในเดือน
เมษายนและเดือนตคลาคมของทคกปี 

๘. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

  ๘.๑ ทราบถึงประสิทธิภาพของการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงรายที่น าไปสู่การปฏิบัติ 
  ๘.๒ ทราบถึงระดับความพึงพอใจต่อการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  ๘.๓ ทราบถึงข้อมูล ปัญหาอคปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางานของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 



๔ 

 

๙. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา มีขั้นตอนดังนี้ 

  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย        
ได้ก าหนดวิธีการและรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจ าปี พ.ศ.๒๕61 
  ๙.๑ ติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวนโครงการใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖4)องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ,เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 
๑ พ.ศ.2560 และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561   

๙.๒ ติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณที่น าไปสู่การปฏิบัติ เทียบกับจ านวน
งบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖4)องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ,เพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.2560 และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 

๙.๓ ติดตามและประเมินผลความพึงพอใจ ความคิดเห็น ปัญหา อคปสรรค ข้อเสนอแนะตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.๒๕61–๒๕๖4)องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ,เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง      
ครั้งที่  ๑ พ.ศ.2560 และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่  2  พ.ศ.2561 ที ่ด าเนินการในปีงบประมาณ         
พ.ศ.๒๕61 โดยติดตามและประเมินผลระหว่างการด าเนินงานโครงการ และ/หรือหลังด าเนินการเสร็จสิ้น    
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
        (๑) ศึกษาและท าความเข้าใจกับแผนงาน/โครงการ ที่จะติดตามและประเมินอย่าง
ละเอียดก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติการติดตามและประเมินผล เพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสคดในการติดตามและประเมินผล 
        (๒) วางแผนติดตามและประเมินแผนงาน/โครงการ โดยคัดเลือกโครงการที่จะติดตาม
และประเมินผล ก าหนดโจทย์ ค าถาม ก าหนดวัตถคประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 
        (๓) สร้างเครื่องมือในการติดตามและประเมินผล ให้สอดคล้องกับโจทย์และวัตถคประสงค์
ของการประเมินว่าต้องการประเมินเรื่องใดบ้างโดยใช้วิธีทอดแบบสอบถาม สัมภาษณ์ และสังเกตการณ์ 
        (๔) เก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร แบบสอบถาม หรือการสัมภาษณ์  และการ
สังเกตการณจ์ากกลค่มตัวอย่าง 
        (๕) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม SPSS เพ่ือหาค่าทางสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 𝑥 
        (๖) การรายงานติดตามและประเมินผลโดยจัดท ารูปเล่มแจ้งส่วนราชการผู้เกี่ยวข้อง         
เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการด าเนินงานในครั้งต่อไป 
   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลคัดเลือกโครงการที่มีการเบิกจ่ายในระบบ E-plan       
เพ่ือด าเนินการออกตรวจติดตามและประเมินผลโครงการตามรายยคทธศาสตร์ และมีโครงการที่ออกตรวจ
ติดตามและประเมินผลระหว่างด าเนินการจากโครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายด าเนินการเอง  
รวมทั้งหมดจ านวน 34 โครงการ ดังต่อไปนี้ 
  ยคทธศาสตร์ที่ 1  การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งฯ     จ านวน       -     โครงการ     
  ยคทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว    จ านวน     17    โครงการ 
  ยคทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสคข  จ านวน       3    โครงการ 
  ยคทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาคคณภาพชีวิตและการป้องกันฯ    จ านวน     10    โครงการ 
  ยคทธศาสตร์ที่ 5  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติฯ    จ านวน       3    โครงการ 
  ยคทธศาสตร์ที่ 6  การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองฯ    จ านวน       1    โครงการ 
  (รายละเอียดปรากฏอยู่ในส่วนที่ 3 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย) 



๕ 

 

  ๙.๔ เสนอความเห็นและข้อเสนอแนะจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย 
  ๙.๕ จัดท ารายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเสนอต่อสภา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ และใช้ข้อมูลจากการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายไปทบทวน ปรับปรคงแผนพัฒนาและการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงรายต่อไป 
 

๑๐. การวิเคราะห์และประเมินผล 

  ๑๐.๑ ติดตามและประเมินผลจ านวนโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕61–๒๕๖4)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ,เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.2560 และเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง 
ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561 เทียบกับจ านวนโครงการที่น าไปสู่การปฏิบัติน าเสนอในรูปแบบตารางอธิบายด้วยค่า  
ร้อยละ 
  ๑๐.๒ ติดตามและประเมินผลจ านวนงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕61– 
๒๕๖4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ,เพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ.2560 และเพ่ิมเติม/
เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 พ.ศ.2561  เทียบกับจ านวนงบประมาณที่น าไปสู่การปฏิบัติน าเสนอในรูปแบบตาราง
อธิบายด้วยค่าร้อยละ 

การวิเคราะห์ข้อมูลและแปลค่าร้อยละ ข้อ ๑๐.๑ และข้อ ๑๐.๒ แบ่งเกณฑ์การวิเคราะห์  
ค่าร้อยละ ดังนี้ 
  ช่วงคะแนนเฉลี่ย    การแปลความหมาย 
  ๐๑ – ๒๐%   มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติโดยยังต้องปรับปรคง 
  ๒๑ – ๔๐%   มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้พอใช้ 
  ๔๑ – ๖๐%   มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ปานกลาง 
  ๖๑ – ๘๐%   มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ดี 
  ๘๑ – ๑๐๐%   มีการน าแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติได้ดีมาก 

  ๑๐.๓ การติดตามและประเมินผลทางระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan) 
  ๑๐.๔ ติดตามประเมินผลความพึงพอใจต่อการด าเนินงานตามแนวทางการพัฒนา          
รายยคทธศาสตร์ และประเมินความพึงพอใจรายโครงการ น าเสนอในรูปแบบตารางอธิบายด้วย ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 𝑥 

  การวิเคราะห์ข้อมูลในส่วนของการประเมินความพึงพอใจ  ข้อ ๑๐.๔ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์  ได้แก่ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การแปรผล แบ่งเป็น    
5  ระดับความส าคัญ คือ มากที่สคด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สคด ซึ่งก าหนดเกณฑ์การให้ค่าคะแนนแต่ละข้อ
ค าถาม ดังนี้ คือ 
 
 
  



๖ 

 

  ๑) มากที่สคด  หมายถึง  5  คะแนน 
  ๒) มาก   หมายถึง  4  คะแนน 
  3) ปานกลาง  หมายถึง  3 คะแนน 
  4) น้อย   หมายถึง  2 คะแนน 
  5) น้อยที่สคด  หมายถึง  1  คะแนน 

  ใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าคะแนนเฉลี่ย โดยก าหนดอัตราภาคชั้น (Interval) ดังนี้คือ 
  ช่วงคะแนนค่าเฉลี่ย  การแปลความหมาย 
    4.21 – 5.๐๐           มากที่สคด 
    3.41 – 4.20            มาก 
    2.61 – 3.40           ปานกลาง 
    ๑.81 – 2.60           น้อย 
    ๑.00 – 1.80           น้อยที่สคด 
 
 


