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ส่วนที่  4 

การติดตามและประเมินผล 
 

 

4.1 การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 
 
การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรเพ่ือใหทราบผลการดําเนินการโครงการตางๆของ

เทศบาลตําบลตากฟ้าวาบรรลุคาเปาหมาย ตัวชี้วัดตามกลยุทธ ยุทธศาสตรที่กําหนด ไวในแผนพัฒนาทองถิ่น 
(พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตําบลตากฟ้า โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ตําบลตากฟ้าเปนหนวยงานประเมินตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลง
วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซอมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561  โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบ
วันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณรายจาย  มีรายละเอียดดังนี้    

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย  

1.1 ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน  
1.2 การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน  
1.3 ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 คะแนน  
(2) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 10 คะแนน  
(3) ยุทธศาสตร์จังหวัด 10 คะแนน  
(4) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน  
(5) กลยุทธ์ 5 คะแนน  
(6) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน  
(7) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ 5 คะแนน  
(8) แผนงาน 5 คะแนน  
(9) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน)  
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4.2 การติดตามและประเมินผลโครงการ 
การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อใหทราบวาการดําเนินการสอดคลองกับ แผนพัฒนา 

ทองถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ของเทศบาลตําบลตากฟ้า ตามที่กรมสงเสริมการปกครองส่วนทองถิ่นกําหนด 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลตากฟ้า เปนหนวยงานประเมินตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนที่สุด ที่ มท 0810.3/ว 2931 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง ซักซ อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 แกไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยดําเนินการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวันนับแตวันที่ประกาศใชงบประมาณ  
รายจาย  มีรายละเอียดดังนี้ 

แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา
ท้องถิ่น  ประกอบด้วย  

2.1 การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10  คะแนน  
2.2 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน  
2.3 การประเมินผลการนําแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน  
2.4 ยุทธศาสตร์และแผนงาน 10 คะแนน  
2.5 โครงการพัฒนา 60 คะแนน ประกอบด้วย  

(1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน  
(2) กําหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน  
(3) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนําไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 

5 คะแนน  
(4) โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 5 คะแนน  
(5) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 5 คะแนน  
(6) โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 5 คะแนน  
(7) โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน  
(8) โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง 

ยั่งยืน ภายใต้หลักประชารัฐ 5 คะแนน  
(9) งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) 5 คะแนน  
(10) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน  
(11) มีการกําหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 

5 คะแนน  
(12) ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 5 คะแนน  

คะแนนรวม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการ 
พัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) 
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4.3 สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
 

 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทอง
ถิ่น พ.ศ.2548 ขอ 29  และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง 
สวนทองถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2561  ขอ 12  กําหนดอํานาจหนาที่ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 
แผนพัฒนาทองถิ่น  (1) กําหนดแนวทางวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  (2) ดําเนินการติดตามและ 
ประเมินผลแผนพัฒนา  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายใน    
สิบหาวันนับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาว และตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวา 
สามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูล
ต่างๆ  ดังนี้ 

1. ใช้แบบสําหรับติดตามและประเมินผลเชิงปริมาณและคุณภาพ  
(1) แบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน (Performance Indicators) 
(2) แบบบัตรคะแนน (Scorecard Model) หรือ Scorecard Model ของ Kaplan & Norton 
(3) แบบมุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ (Result Framework Model (RF)) 
(4) แบบเชิงเหตุผล (Logical Model) ตัวแบบเชิง 
(5) แบบวัดกระบวนการปฏิบัติงาน (Process Performance Measuament System 

(PPMS)) ระบบการวัดกระบวนการปฏิบัติงานหรือ PPMS 
(6) แบบการประเมินโดยใช้วิธีการแก้ปัญหาหรือเรียนรู้จากปัญหาที่เกิดขึ้น หรือ 

Problem-Solving Method  
(7) แบบการประเมินแบบมีส่วนร่วม (Participatory Method) 
(8) แบบการประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation) 
(9) แบบการประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Model) 
(10) แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment Model) 
(11) แบบอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกําหนดขึ้น ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้กรอบ 
 ข้อ (1) – (10) หรือเป็นแบบผสมก็ได้ 

2. เชิงปริมาณ (Quantity) เชงิคุณภาพ (Quality) ผลที่ได้จริงๆ คืออะไร ค่าใช้จ่าย (Cost) 
เวลา (Time) เป็นไปตามท่ีกําหนดไว้หรือไม่ 

3. ประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรหรือราชการได้ประโยชน์อย่างไร 
4. วัดผลนั้นได้หรือไม่ หรือวัดได้เท่าไหร่ (Key Performance Indicator : KPIs) 
5. ผลกระทบ (Impact) 
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4.๔ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลตากฟ้า มีขั้นตอนในการดําเนินการดังนี้     
 

 ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลตากฟ้ารวมประชุมเพ่ือ
กําหนดกรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนาและประเมินผล
โครงการพัฒนา ดังนี้    
 1.1 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจกําหนด
แนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้   

(1) ความสอดคลอง (Relevance) ของยุทธศาสตร แผน และกลยุทธที่กําหนด   
(2) ความเพียงพอ  (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการดําเนินกิจกรรมของหนวยงาน   
(3) ความกาวหนา (Progress) กิจกรรมทีก่ําหนดไวตามแผน โดยมีการติดตามผล (Monitoring)   
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เปนการศึกษาความสัมพันธระหวางผลผลิตกับทรัพยากรที่ใชโดย 

มีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation)   
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เปนการศึกษาถึงผลที่ไดรับ (Effect)   
(6) ผลลัพธและผลผลิต (Outcome and Output) เปนการประเมินผลประโยชนที่เกิดจากการ

ทํากิจกรรมที่มีตอกลุมเปาหมายที่ไดรับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
(7) การประเมินผลกระทบ เปนการศึกษาผลที่ไดรับรวมยอด (Overall Effect ) 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลตากฟ้า อาจนําแนวทางทั้งหมดที่

กําหนดมาใชหรืออาจเลือกใชในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน ยุทธศาสตรการ
พัฒนาก็ได โดยอยางนอยตองสามารถประเมินความสอดคลองและสามารถวัดความสําเร็จ หรือ
ความกาวหนาของแผนพัฒนาท้องถิ่นได  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาทองถิ่นจะพิจารณา    
1.2 การกําหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนพัฒนา 

อาจกําหนดแนวทาง ดังนี้   
 (1) การประเมินผลกระบวนการ (Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ
(Effectiveness  Evaluation)   
 (2) การประเมินผลโครงการ (Project  Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Effectiveness  Evaluation)   
 (3) การประเมินผลกระทบ (Impact Evaluation)    
  

ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลตากฟ้าดําเนินการ
ติดตามและประเมินผล ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอด
ระยะเวลาของแผนพัฒนาทองถิ่น (พ.ศ.๒๕๖6-๒๕70) ของเทศบาลตําบลตากฟ้า    
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ขั้นตอนที่ 3  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลตากฟ้า ดําเนินการ
ติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กําหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผล ไดตั้งแตกอนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนการดําเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ    

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตอผู
บริหารทองถิ่น เพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น พรอมทั้ง 
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวัน  
นับแตวันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน           
โดยอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลตากฟ้า อาจให
ความเห็นหรือขอเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาและโครงการพัฒนา ตอผูบริหาร
เทศบาลตําบลตากฟ้า เ พ่ือให ผู บริหารเทศบาลตําบลตากฟ้า เสนอต อสภาเทศบาลตําบลตากฟ้า  
คณะกรรมการเทศบาลตําบลตากฟ้า  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาทองถิ่นระดับอําเภอ  

 

4.๕ .  ระเบียบ วิธีในการและเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล          
  

๔.๕.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
แผนยุทธศาสตรการพัฒนา จะประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ    

1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล ประกอบดวย คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ผูรับผิดชอบ
ยุทธศาสตร/แผนงาน โครงการหรือกิจกรรมตามแผนพัฒนา ประชาชนในทองถิ่น ผูมีสวนเกี่ยวของ และผูมี 
สวนไดเสียในทองถิ่นนั้น ๆ    
 2) เครื่องมือ ไดแก เครื่องมือ อุปกรณ หรือสิ่งทีใ่ชเปนสื่อสําหรับการติดตามและประเมินผล เพ่ือใชใน
การรวบรวมขอมูลที่ไดกําหนดขึ้น ซึ่งมีผลตอการพัฒนาทองถิ่น ขอมูลดังกลาวอาจ เปนไดทั้งขอมูลเชิงปริมาณ 
และขอมูลเชิงคุณภาพ อาจเปนแบบสอบถาม แบบสัมภาษณ แบบทดสอบ แบบวัดความรู แบบบันทึกขอมูล 
แบบวัดความรู แบบบันทึกการสังเกต แบบตรวจสอบ บันทึกรายการ เพ่ือนําไปวิเคราะหทางสถิติ หรือการหา
ผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบตาง ๆ ที่สอดคลองกับบริบทของทองถิ่นนั้นๆ    
 3) กรรมวิธี  ไดแก วิธีการที่จะดําเนินการติดตามและประเมินผล ที่จะตองศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยว 
ของกับยุทธศาสตรการพัฒนา แผนงานโครงการ ซึ่งเปนการตรวจดูเอกสารหลักฐานตางๆ ที่เปนทรัพยสินของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่เก่ียวของกับการพัฒนาทองถิ่น เอกสารการเบิกจาย งบประมาณ เชน ถนน แมน้ํา 
ลําคลอง ครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสรางตางๆ กลุมผลประโยชนตาง ๆ เพ่ือตรวจดู วาดําเนินการใหเปนไปตาม
วัตถุประสงคและไดรับผลตามที่ตั้งไวหรือไม ทรัพยสินตาง ๆ มีอยจูริงหรือไม สภาพของทรัพยสินนั้นเปนเชนไร 
เปนตน ซึ่งการกําหนดวิธีการเชนนี้ตอง มีการเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล (Data analysis) ดวย     
 ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล จะตองบรรยายวิธีการโดยรวม บอกวาเปน การติดตามและ
ประเมินผลที่ไหน กลุมประชากรเปนใคร ใชเครื่องมืออะไร บอกถึงขั้นตอน การวิเคราะหขอมูล การสรุปผลผล
ของการติดตามและประเมินผลใหภาพรวมโดยบอกวาไดอะไร เปนอยางไร ปญหาคืออะไร ตั้งขอสังเกตอยางไร    
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ทั้งนี้  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล หรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน ที่ได รับการแตงตั้งให
ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลตากฟ้าเปนผูกําหนด   
  
 ๔.๕.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา             
  1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล เปนการวางโครงสรางเฉพาะ (structure) ของการ
วางแผนพัฒนาหนึ่งๆ และแนวทางการดําเนินการติดตามและประเมินผลแผน (plan) เพ่ือใหสามารถตอบปญหา
การติดตามและประเมินผลไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด การออกแบบเพ่ือการ ติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เปาหมายเพ่ือมุงตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น และอธิบายหรือ
ควบคุมความผันแปรของยุทธศาสตรที่จะเกิดขึ้นได การออกแบบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเปนเสมือน
การที่สถาปนิกวาง ผังหรือรูปแบบของบานโดยรวมกอนที่จะดําเนินการในรายละเอียดอื่น ๆ ตอไป  ดังนั้น การ
ออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร จึงตองมากอนการวางแผนปฏิบัติงาน (work plan) กอนการ
ลงพ้ืนที่จริง การออกแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรจึงเปนการกําหนดกรอบโดยรวมของงาน
ติดตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ดวย โดยตองกําหนดประเด็นปญหา การวางกรอบของผลกระทบ 
ตัวแปร การเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล และการสรุปผล     
  2) วิธีการเก็บรวบรวมขอมูลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร การเก็บขอมูลจึงเปนสวนหนึ่ง
ของการแสวงหาขอเท็จจริงเพ่ือใหไดความจริงในการวางแผนพัฒนาทองถิ่น ตลอดจนการใชสถิติเปนเครื่องมือ
ในการพัฒนาเพ่ือสรุปประเด็นปัญหา แนวทางตางๆ ที่เกิดขึ้น การเก็บรวบรวมขอมูลถือได วาเปนขั้นตอนที่
สําคัญที่สุดในการคนควาหาคําตอบ เนื่องจากถาไดขอมูลที่ไมนาเชื่อถือหรือเปนขอมูลที่ไมมี คุณภาพ ยอมสง 
ผลกระทบตอการแปลความหมายและการสรุปผล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึก
หรือทะเบียนที่มีผูจัดทําไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก 
(record) สังเกต (observe) หรือวัด (measure) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะตองดําเนินการ
ในพ้ืนที่จากผูมีสวนเกี่ยวของ เจาหนาที่/บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนขอมูลที่มีอยูตาม
ธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซึ่งศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได  
 ๔.๕.3 กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล               
 สําหรับเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลจะประกอบดวย การทดสอบและการวัด การ
สัมภาษณ การสังเกต การสํารวจ และเอกสาร            
 1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) เพ่ือดูระดับการ เปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึง
แบบทดสอบตางๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด      
 2) การสัมภาษณ (Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปนการยืนยันวา 
ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเกี่ยวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลจะตองกําหนดแนวทางทางการสัมภาษณ โดยทั่วไปการสัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
          2.1) การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semiformal interview) ซึ่งใชแบบ
สัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ดําเนินการสัมภาษณ  
 2.2) การสัมภาษณแบบไมเปนทางการ (informal interview)  ซึ่งคลายๆ กับการพูดสนทนาอยางไม
มีพิธีรีตอง ไมเครงครัดในขั้นตอนและลําดับของขอความ การดําเนินการสัมภาษณ มักมีเพียงแนวทางการ



หน้าท่ี ๒๔๔  
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟา้ หน้าที ่๒๔๔ 
 

สัมภาษณกวางๆ ที่เปนสาระสําคัญท่ีตองการ  การใหไดขอมูลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาโดยวิธีการ
เชิงคุณภาพ ควรสัมภาษณแบบไมเปนทางการ 2 วิธี คือ       
  2.2.1) การสนทนาตามธรรมชาติ (natural conversation) เปนการสัมภาษณในรูปแบบของ
การสนทนาระหวางคณะกรรมการติดตามและประเมินผลกับผูใหขอมูล เปนการขอขอมูลเพ่ิมเติมหรือขอคําอธิบาย
เหตุผล และผลของยุทธศาสตรที่ไดรับ การสัมภาษณแบบนี้นอกจากจะได ขอมูลแลวยังเปนการพัฒนา
สัมพันธภาพที่ดี สรางความเชื่อถือไววางใจในคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกดวย       
  2.2.2) การสัมภาษณเชิงลึก (in-depth interview) เปนการสนทนาซักถามผูใหขอมูลหลักบาง
คนในหมบูาน/ชุมชน เนื่องจากบุคคลนั้นมีความรู ความเขาใจในประเด็น ยุทธศาสตรมากกวาคนอ่ืนๆ มี
ประสบการณดานการพัฒนาทองถิ่นการวางแผน     
  3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวากําลัง
เกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่น ตองมีการบันทึกการสังเกตแนวทางในการ สังเกต และกําหนดการดําเนินการ
สังเกต การสังเกต คือการเฝาดูสิ่งที่เกิดขึ้นอยางเอาใจใสและละเอียดถี่ถวน โดยใชประสาทสัมผัสหลายอยาง
พรอมๆ กัน เชน ตาดู หูฟง ถาสิ่งนั้นสัมผัสไดก็ตองสัมผัส ในการเก็บขอมูล เพ่ือติดตามและประเมินผลในเชิง
คุณภาพนั้นการสังเกตจะกระทําควบคูกับการจดบันทึก หรือบันทึกภาคสนาม การสนทนา และสัมภาษณ เพ่ือ
ใหไดขอมูลที่รอบดาน สามารถนํามาวิเคราะหหาความหมายและอธิบาย เชื่อมโยงความสัมพันธกับสิ่งตางๆ ใน
ปรากฏการณของยุทธศาสตรได การสังเกตในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรในเชิงคุณภาพ สามารถ 
แบงไดเปน 2 ประเภท         
  3.1) การสังเกตแบบมีสวนรวม (Participant observation) เปนวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน ซึ่งการสังเกตแบบมีสวนรวมนี้มี
ลักษณะเดน คือ  
  (1) มีเปาหมายเพ่ือการเขารวมกิจกรรม และสังเกตกิจกรรมอยางละเอียด   
  (2) มีความตระหนักถึงสิ่งตางๆ ที่เกิดข้ึนในกิจกรรมนั้นใหครอบคลุมมากท่ีสุดและชัดเจนมากที่สุด   
  (3) เอาใจใสตอทุกอยางที่เกิดขึ้นสังเกตใหกวางขวางที่สุด   
  (4) ใชประสบการณทั้งในฐานะคนในและคนนอก ในเวลาเดียวกัน  
  (5) ทบทวนยอนหลังภายหลังจากการสังเกตในแตละวัน  
  (6) จดบันทึกอยางละเอียด         
  3.2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง 
(Direct observation)เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และความสัมพันธของสมาชิกใน
สังคม หมูบาน/ชุมชนนั้นๆ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลไมมีความสัมพันธเกี่ยวของกับกิจกรรมที่
สังเกตและผูที่อยูในกิจกรรมนั้นๆ ก็ไมรตูัววาตนเองถูกสังเกต       
 4) การสํารวจ(surveys) ในที่นี้หมายถึง การสํารวจเพ่ือประเมินความ คิดเห็น การรับรู ทัศนคติ 
ความพึงพอใจ ความตองการของยุทธศาสตร คณะกรรมการติดตามและประเมินผล จะตองมีการบันทึกการ
สํารวจ และทิศทางการสํารวจ               
  5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใช
เอกสาร ซึ่งเปน็เอกสารที่เก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของประชาชนในทองถิ่น 
สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหา ตลอดจนการกําหนดเปาหมาย กลยุทธ พันธกิจ และวิสัยทัศนของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น   ทั้งนี้ คณะกรรมการติดตามและประเมินผล หรือคณะอนุกรรมการหรือ 
คณะทํางานที่ไดรับการแตงตั้งใหดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตําบลตากฟ้า เป็นผู้          
ผูกําหนด  



หน้าท่ี ๒๔๕  
 

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕66 – ๒๕70)   เทศบาลต าบลตากฟา้ หน้าที ่๒๔๕ 
 

 

4.๖ ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
 

4.๖.1 ผลกระทบนําไปสู่อนาคต  
 

๑) เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการดําเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนต้องผ่าน
กระบวนการหลายขั้นตอน สลับสับซ้อน 

๒) ประชาชนอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับกระบวนการจัดทําแผนที่มีความยุ่งยากมากข้ึน 
๓) ปัญหาอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจํากัดของระเบียบกฎหมายที่ทําได้ยากและ

บางเรื่องอาจทําไม่ได้  
4) เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให้ไม่สามารถ

ดําเนินการตามแผนดําเนินงานได้ตามห้วงระยะเวลาที่กําหนด และบางโครงการไม่สามารถดําเนินการได้เพ่ือ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 

4.6.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา  

๑)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณาใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามาเป็นกรอบในการ
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นและให้มีความสอดคล้องกัน   

๒)  การจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคํานึงถึงสถานะการคลังในการ
พิจารณาโครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่น  

๓)  ควรเร่งรัดให้มีการดําเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้
สามารถดําเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น   

๔)  เทศบาลควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่
จะต้องดําเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 

 
 


