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    ส่วนที่  ส่วนที่  ๕ ๕ 
การตดิตามและประเมินผลการตดิตามและประเมินผล  

                11..  กกาารรตติ ิ ดดตตาามมแแลละะปปรระะเเมมิ ิ นนผผลลยยิุิุททธธศศาาสสตตรริ ิ   
            การต ดตามและประเม นผลแผนพัฒนาิเป็นเครื่องมือส าคัญในการต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน
ขององค กรปกครองส่วนท้องถ ่นิิว่ามีประส ทธ ภาพเพียงใดในการพัฒนาท้องถ ่นิตลอดจนน าไปสู่การตัดส นใจ  
ปรับปรุงิแก้ไขิปัญหาจากการด าเน นงานิและตรวจสอบว่ามีการใช้ทรัพยากรคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือเก ดประโยชน 
ต่อประชาชนในท้องถ ่นหรือไม่ิซึ่งในการต ดตามและประเม นผลแผนพัฒนาของท้องถ ่นก าหนดให้มีองค ประกอบการ
ต ดตามและประเม นผลแผนพัฒนาิิดังนี้ 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
                   การติดตาม (monitoring) หมายถึงิก จกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(feedback) เกี่ยวกับการด าเน นโครงการิปัญหาที่ก าลังเผช ญอยู่และประส ทธ ภาพของการด าเน นงาน  
                   การประเมินผล หมายถึงิการน าข้อมูลที่ได้จากการต ดตาม (ข้อมูลย้อนกลับ) มาประเม นว่าแผนงาน    
ที่ก าหนดไว้มีการปฏ บัต หรือไม่ิผลเป็นอย่างไริมีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด    
                 ๑.๑ องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วยิองค ประกอบิ3 ส่วนหลักิิ
ดังต่อไปนี้ิ 
                      - ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input) คือิปัจจัยที่องค กรปกครองส่วนท้องถ ่นจะต้อง“มี”เพ่ือน าเข้าสู่
ระบบต ดตามและประเม นผลแผนพัฒนาขององค กรปกครองส่วนท้องถ ่นิได้แก่ิิแผนพัฒนาท้องถ ่นสีป่ีิแผนการด าเน นงาน   
ผู้ประเม นิิผู้ถูกประเม นิและเครื่องมือในการประเม นิิฯลฯิิ เป็นการทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการ
ครบทุกขั้นตอนหรือไม่อย่างไร 
                      - ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือิช่วงด าเน นงานตามแผนยุทธศาสตร ท้องถ ่นิทั้ง
ในระดับองค การบร หารส่วนจังหวัดิิเทศบาลและองค การบร หารส่วนต าบลิิซึ่งได้ก าหนดเป็นการต ดตามรายไตรมาสิ
คือิไตรมาสที่1ิ (ตุลาคม -ิ ธันวาคม)   ไตรมาสที่ 2ิ (มกราคม -ิ มีนาคม) ไตรมาสที่ 3ิ (เมษายน -ิ ม ถุนายน) และไตร
มาสที่ 4ิ (กรกฏาคม –ิ กันยายน) ในแต่ละปีิเป็นการต ดตามผลของแผนพัฒนาท้องถ ่นิว่าเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่                                                                                                      
                  - ส่วนของการประเมินผลลัพธ์  (Output, Goal) เป็นการต ดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจ  
เรียกว่าิ “การประเม นแผน พัฒนา” ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าิเมื่อส ้นสุดการด าเน นงานขอ งแผนพัฒนาที่ผ่านมาใน  
แต่ละปีิผลที่เก ดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ิรวมทั้งจัดท ารายงานผลการต ดตามและประเม นผล
การด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานพร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  โดยใช้ข้อมูลจากการบันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศิอย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปีิ
                  ๑.2. องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค กรปกครองส่วนท้องถ ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ ่มเต มถึงิ(ฉบับที่ิ2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้เทศบาลด าเน นการต ดตามและประเม นผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลและให้ผู้บร หารด าเน นการแต่งตั้งคณะกรรมการต ดตามและประเม นผลแผนพัฒนาิิซึ่งคณะกรรมการฯอาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานขึ้นิิเพ่ือช่วยในการต ดตามและประเม นผลได้ตามความเหมาะสม 
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            1.3. การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
         การก าหนดว ธีการต ดตามและประเม นผลิิเป็นการแสดงถึงว ธีการต ดตามและประเม นผลโครงการ  
ตามยุทธศาสตร ิโดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการต ดตามและประเม นผลเพ่ือตรวจสอบว่าการด าเน นก จกรรม
ตามโครงการอยูภ่ายใต้ระยะเวลาิิและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ิิและผลของการด าเน นโครงการิิบรรลุวัตถุประสงค ที่
วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้การต ดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเน นก จกรรมตามโครงการ ในขณะที่การประเม นผลเป็นการ
ตรวจสอบผลที่เก ดขึ้นจร งเมื่อด าเน นการโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค ที่ตั้งไว้  

             ๑.4 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
          คณะกรรมการต ดตามและประเม นผลิิก าหนดห้วงเวลาในการต ดตามและประเม นผลโครงการ  โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการิิทั้งนี้ควรก าหนดห้วงเวลาในการต ดตามและประเม นผลอย่างน้อยโครงการ
ละิ2ิครั้งิแล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการต ดตามและประเม นผลต่อผู้บร หารท้องถ ่นิิเพื่อให้ผู้บร หาร
ท้องถ ่นน าเสนอต่อสภาท้องถ ่นิคณะกรรมการพัฒนาท้องถ ่นิิและประกาศผลการต ดตามและประเม นผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถ ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละิ2ิครั้งภายในเดือนเมษายนิและเดือนตุลาคมของทุกป ี 

ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล 
                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยิว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค กรปกครองส่วนท้องถ ่นิพ.ศ.2548 
หมวด 6ิ ข้อิ28 ก าหนดให้ผู้บร หารเทศบาลด าเน นการแต่งตั้งคณะกรรมการต ดตามและประเม นผลแผนพัฒนาเทศบาล                    
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการ 
ของคณะกรรมการฯ  กรรมการล าดับที่ิ1 – 11 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งิิ2 ปีิและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
โดยมีอ านาจหน้าที่ิ ก าหนดแนวทาง  ว ธีการในการต ดตามและประเม นผลแผนพัฒนา  ด าเน นการต ดตามและ
ประเม นผลแผนพัฒนา ิิแต่งตั้ง คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏ บัต งานตามที่เห็นสมควร ิและตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยิว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค กรปกครองส่วนท้องถ ่น (ฉบับที่ิ๒ )ิพ.ศ.2559  
ให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการต ดตามและประเม นผลแผนพัฒนาต่อผู้บร หารท้องถ ่นเพ่ือให้
ผู้บร หารท้องถ ่นเสนอต่อสภาท้องถ ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ ่นและประกาศผลการต ดตามและประเม นผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถ ่นทราบโดยทั่วกัน ในที่เปิดเผยภายในส บห้าวันนับแต่วันที่ผู้บร หารท้องถ ่นเสนอ
ผลการต ดตามและประเม นผลดังกล่าวิและต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามส บวันิโดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้งิภายในเดือนเมษายนิและเดือนตุลาคมของทุกปีิรวมทั้ง ก าหนดให้คณะกรรมการต ดตาม และ
ประเม นผลแผนพัฒนาท้องถ ่นิด าเน นการให้คะแนนตามเกณฑ ที่ก าหนดไว้ิโดยด าเน นการให้แล้วเสร็จภายใน
หกส บวันินับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายิตามแบบแนวทางการพ จารณาการต ดตามและ
ประเม นผลยุทธศาสตร เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ ่นสี่ปีิและแนวทางการพ จารณาการต ดตามและ
ประเม นผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถ ่นสี่ปีิิ  
               เทศบาลเมืองนราธ วาสได้ด าเน นการต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานิ
เป็นรายไตรมาสิจ านวนิ๔ิไตรมาสิคือิไตรมาสที่ิ๑ิ(ตุลาคมิ– ธันวาคมิ) ไตรมาสที่ิ๒ิ(มกราคมิ– มีนาคมิ) 
ไตรมาสที่ิ๓ิ(เมษายนิ–ิม ถุนายนิ)ิไตรมาสที่ิ๔ิ(กรกฎาคมิ–ิกันยายน )  ซึ่งผลการต ดตามและประเม นผลการ
ด าเน นงานในแต่ละด้านิดังนี้ิ 
             การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์  คือิการต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานตาม
ยุทธศาสตร ิประกอบด้วย 
                  ขั้นตอนที่ 1 ิคณะกรรมการต ดตามและประเม นผลแผนพัฒนาท้องถ ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทางิและว ธีการในการต ดตามและประเม นผลิแผนพัฒนาท้องถ ่นสี่ปีและประเม นผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถ ่นสี่ปีิดังนี้ิ
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1.1 การก าหนดกรอบิแนวทางิและว ธีการิในการต ดตามและประเม นผลแผนพัฒนาอาจ
ก าหนดแนวทางในการต ดตามและประเม นผลแผนพัฒนาท้องถ ่นสี่ปีิดังนี้ 

(1) ความสอดคล้องิ(Relevance) ของยุทธศาสตร ิแผนิและกลยุทธ ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอิ(Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเน นก จกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้าิ( Progress) ก จกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนิโดยมีการต ดตามผล               

( Monitoring)  
(4) ประส ทธ ภาพิ(Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ ระหว่างผลผล ตกับทรัพยากรที่ใช้

โดยมีการประเม นประส ทธ ภาพิ(Efficiency Evaluation) 
(5) ประส ทธ ผลิ(Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับิ(Effect) 
(6) ผลลัพธ และผลผล ติ(Outcome and Output) เป็นการประเม นผลประโยชน ที่เก ดจาก

การท าก จกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบร การิและการประเม นผลผล ตที่เก ดขึ้น
จากก จกรรม 

(7) การประเม นผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอดิ(Overall Effect)        
          คณะกรรมการต ดตามและประเม นผลแผนพัฒนาท้องถ ่นิอาจน าแนวทางท้ังหมดที่ก าหนดมาใช้
หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการต ดตามและประเม นผลแผนพัฒนาท้องถ ่นสี่ปีก็ได้ิโดยอย่างน้อยต้องสามารถ
ประเม นความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนา ท้องถ ่นสี่ปีได้ิทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการฯจะพ จารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและว ธีการในการต ดตามและประเม นผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสี่ปีิอาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเม นผลกระบวนการิ( Process Evaluation) หรือิการประเม นประส ทธ ภาพิ
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเม นผลโครงการิ( Project Evaluation) หรือการประเม นประส ทธ ผลิ
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเม นผลกระทบิ( Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2 ิคณะกรรมการต ดตามและประเม นผลแผนพัฒนาท้องถ ่นด าเน นการต ดตามและ

ประเม นผลแผนพัฒนา ท้องถ ่นสี่ปีิตามกรอบแนวทางและว ธีการที่ก าหนดิโดยสามารถต ดตามและประเม นผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถ ่นสี่ปีิขององค กรปกครองส่วนท้องถ ่น 

ขั้นตอนที่ 3ิคณะกรรมการต ดตามและประเม นผลผลแผนพัฒนาท้องถ ่นด าเน นการต ดตามและ
ประเม นโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถ ่นสี่ปีตามกรอบแนวทางและว ธีการที่ก าหนดิโดยสามารถต ดตามและ
ประเม นผลได้ตั้งแต่ก่อนเร ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเน นงานจนส ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จา กการต ดตามและประเม นผลแผนพัฒนา
ท้องถ ่นสี่ ปีและผลการต ดตามและประเม นโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา ท้องถ ่นสี่ ปีต่อผู้บร หารท้องถ ่นิเพ่ือให้
ผู้บร หารท้องถ ่นเสนอต่อสภาท้องถ ่นิคณะกรรมการพัฒนาท้องถ ่นิิและคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถ ่น
ระดับจังหวัดิพร้อมประกาศผลการต ดตามและประเม นผลให้ประชาชนในท้องถ ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
สองครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการต ดตามและประเม นผลแผนพัฒนาท้องถ ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการต ดตามและประเม นผลแผนพัฒนา ท้องถ ่นสี่ปี และโครงการพัฒนาต่อผู้บร หารท้องถ ่นิ
เพ่ือให้ผู้บร หารท้องถ ่นเสนอต่อสภาท้องถ ่นิคณะกรรมการพัฒนาท้องถ ่นได ้
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ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิยทุธศาสตร ของเทศบาลเมืองนราธ วาสทีใ่ช้เป็นแนวทางการด าเน นงานิจ านวนิ๗ิยุทธศาสตร ิ
ประกอบด้วย 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิ๑.๑ิยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานิแยกเป็นิ12 แผนงานิคือิ 
                       ๑.๑.๑ แผนงานบร หารงานทั่วไป 
                       ๑.๑.๒ิแผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                       ๑.๑.๓ิแผนงานการศึกษา 
                       ๑.๑.๔ิแผนงานสาธารณสุข 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ๑.1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห  
                       1.1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
                       1.1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                       1.1.8 แผนงานการศาสนาิวัฒนธรรมิและนันทนาการ 
                       1.1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                       1.1.10 แผนงานการเกษตร 
                       1.1.11 แผนงานการพาณ ชย  
                       1.1.12 แผนงานงบกลาง 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิ๑.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสร มคุณภาพชีว ต  แยกเป็น 1ิ2 แผนงานิคือิ 
                          ๑.2.๑ แผนงานบร หารงานทั่วไป 
                       ๑.2.๒ิแผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                       ๑.2.๓ิแผนงานการศึกษา 
                       ๑.2.๔ิแผนงานสาธารณสุข 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ๑.2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห  
                       1.2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
                       1.2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                       1.2.8 แผนงานการศาสนาิวัฒนธรรมิและนันทนาการ 
                       1.2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                       1.2.10 แผนงานการเกษตร 
                       1.2.11 แผนงานการพาณ ชย  
                       1.2.12 แผนงานงบกลาง 
                     ๑.๓.ยุทธศาสตร การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อยิ 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิแยกเป็นิ12 แผนงานิคือ 
                       ๑.3.๑ แผนงานบร หารงานทั่วไป 
                       ๑.3.๒ิแผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                       ๑.3.๓ิแผนงานการศึกษา 
                       ๑.3.๔ิแผนงานสาธารณสุข 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ๑.3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห  
                       1.3.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
                       1.3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                       1.3.8 แผนงานการศาสนาิวัฒนธรรมิและนันทนาการ 
                       1.3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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                       1.3.10 แผนงานการเกษตร 
                       1.3.11 แผนงานการพาณ ชย  
                       1.3.12 แผนงานงบกลาง 
                1.๔.ยุทธศาสตร การพัฒนาด้านการวางแผนิการส่งเสร มการลงทุนพาณ ชยกรรมและการท่องเที่ยว  
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิแยกเป็นิ12 แผนงานิคือ 
                       ๑.4.๑ แผนงานบร หารงานทั่วไป 
                       ๑.4.๒ิแผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                       ๑.4.๓ิแผนงานการศึกษา 
                       ๑.4.๔ิแผนงานสาธารณสุข 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ๑.4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห  
                       1.4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
                       1.4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                       1.4.8 แผนงานการศาสนาิวัฒนธรรมิและนันทนาการ 
                       1.4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                       1.4.10 แผนงานการเกษตร 
                       1.4.11 แผนงานการพาณ ชย  
                       1.4.12 แผนงานงบกลางิ
                1.๕.ยุทธศาสตร การพัฒนาด้านการบร หารจัดการและการอนุรักษ ทรัพยากรธรรมชาต และ 
                      ส ่งแวดล้อมิแยกเป็นิ12 แผนงานิคือ 
                       ๑.5.๑ แผนงานบร หารงานทั่วไป 
                       ๑.5.๒ิแผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                       ๑.5.๓ิแผนงานการศึกษา 
                       ๑.5.๔ิแผนงานสาธารณสุข 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ๑.5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห  
                       1.5.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
                       1.5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                       1.5.8 แผนงานการศาสนาิวัฒนธรรมิและนันทนาการ 
                       1.5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                       1.5.10 แผนงานการเกษตร 
                       1.5.11 แผนงานการพาณ ชย  
                       1.5.12 แผนงานงบกลาง 
                1.๖.ยุทธศาสตร การพัฒนาด้านศ ลปะิวัฒนธรรมิจารีตประเพณีและภูม ปัญญาท้องถ ่นิแยกเป็นิ12 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิแผนงานิิคือ 
                      ิ๑.6.๑ แผนงานบร หารงานทั่วไป 
                       ๑.6.๒ิแผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                       ๑.6.๓ิแผนงานการศึกษา 
                       ๑.6.๔ิแผนงานสาธารณสุข 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ๑.6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห  
                       1.6.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
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                       1.6.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                       1.6.8 แผนงานการศาสนาิวัฒนธรรมิและนันทนาการ 
                       1.6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                       1.6.10 แผนงานการเกษตร 
                       1.6.11 แผนงานการพาณ ชย  
                       1.6.12 แผนงานงบกลาง 
                1.๗.ยุทธศาสตร การพัฒนาด้านการบร หารจัดการตามหลักธรรมาภ บาลิแยกเป็นิ12 แผนงานิคือ 
                           ๑.7.๑ แผนงานบร หารงานทั่วไป 
                       ๑.7.๒ิแผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                       ๑.7.๓ิแผนงานการศึกษา 
                       ๑.7.๔ิแผนงานสาธารณสุข 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิ๑.7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห  
                       1.7.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
                       1.7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                       1.7.8 แผนงานการศาสนาิวัฒนธรรมิและนันทนาการ 
                       1.7.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                       1.7.10 แผนงานการเกษตร 
                       1.7.11 แผนงานการพาณ ชย  
                       1.7.12 แผนงานงบกลาง 

             2.การติดตามและประเมินผลโครงการ มีความหมาย แยกเป็นิ2 อย่างิคือ 
                การติดตามผล 
                เป็นการต ดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเน นงานการจัดสรรทรัพยากริเป็นการพ จารณา
ความสัมพันธ ระหว่างการใช้ทรัพยากรในโครงการกับผลผล ติของโครงการร่วมกับปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
การด าเน นงานิิการต ดตามผลเป็นเครื่องมือในช่วงการปฏ บัต งานของโครงการเพ่ือให้เก ดความม่ันใจว่าการส่งมอบ
ปัจจัยการผล ติก าหนดการท างานิการผล ตผลผล ตและการด าเน นงานต่างิๆิได้ด าเน นงานไปตามแผนที่ก าหนดไว้  
               การประเมินผล 
               เป็นการศึกษาและว เคราะห ข้อมูลที่ได้จากการต ดตามการปฏ บัต งานิเพื่อประเม นความก้าวหน้าของ
โครงการหรือแผนงานว่ามีการใช้ทรัพยากริ/ ปัจจัยต่างิๆิอย่างไริมีการด าเน นงานเป็นไปตามแผนิตามขั้นตอนิ
ตามกฎเกณฑ ิและตามเวลาที่ก าหนดหรือไม่ตลอดจนมีผลงานเป็นไปตามแผนิวัตถุประสงค ิและเป้าหมายหรือไม่ิ  
อาจเป็นการประเม นผลระหว่างการด าเน นงานิิเป็นการประเม นถึงผลผล ติและผลลัพธ ิิหรือการประเม นผล
ภายหลังการด าเน นงาน 
             วัตถุประสงค์ 
              1.เพ่ือทราบผลความก้าวหน้าในการปฏ บัต งานของหน่วยงานต่างๆ 
              2. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคท่ีเก ดข้ึนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุเป้าหมาย   
              3. เพ่ือสนับสนุนโครงการที่มีประส ทธ ผลให้มีการขยายผลเพื่อการพัฒนาในอนาคตต่อไป 
              คุณประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
              1.ช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค และมาตรฐานของการด าเน นงานมีความชัดเจนขึ้นิิและสามารถ  
              ที่จะน าไปปฏ บัต ได้อย่างมีประส ทธ ภาพ 
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              2.ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเก ดประโยชน เต็มที่    
              3.ช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค  
              4.มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาอันเก ดจากผลกระทบของโครงการและท าให้โครงการมีข้อที่  
                 ท าให้เก ดความเสียหายลดน้อยลง       
               5.มีส่วนในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏ บัต ตามโครงการ   
               6.ช่วยในการตัดส นใจในการบร หารโครงการ   
                การประเมินโครงการที่ด ี
               1.โครงการบรรลุวัตถุประสงค ที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 
               2.ผลที่เก ดคุ้มค่าหรือไม่ิ            
              3. โครงการมีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการอะไรบ้างิ(ผลกระทบระยะยาวหรือหลังส ้นสุด 
                  โครงการ  ผลกระทบระหว่างด าเน นโครงการ 
               4.ควรตัดส นใจอย่างไรเกี่ยวกับโครงการ 
              วิธีการประเมินโครงการ 
             1. การศึกษาข้อมูลิเอกสาริหลักฐานต่างิๆิิได้แก่ 

             - บันทึกข้อความขออนุมัต โครงการ 
       - ภาพถ่ายก จกรรม 
       - จัดท าแบบสอบถาม 
       - จัดท าผลการประเม นโครงการ 

                  - การน าผลการจัดโครงการไปพัฒนาเป็นองค ความรู้ 
                  - รายงานการประชุม 
              2.การสัมภาษณ บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
                 - ผู้รับผ ดชอบโครงการิ
                 - ผู้ร่วมโครงการิ
                  - ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการิฯลฯ 
               3.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะท างานิเพื่อต ดตามประเม นผลโครงการต่างๆิโดยให้รายงานผลการ
ประเม นต่อคณะกรรมการิทุกๆิ๓ิเดือน 
ิิิิิิิิิิิิิิิส่วนส าคัญในการต ดตามและประเม นผลโครงการิคือิการต ดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ  
การต ดตามแผนก จกรรมประจ าทุก 3 เดือน  การประเม นผลสัมฤทธ ์ของโครงการ และการประเม นประโยชน ของ
แผนการด าเน นงาน 
            3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
            3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
                    เทศบาลเมืองนราธ วาสได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานิดังนี ้
                  3.1.1 การใช้เอกสาร โดยการก าหนดแบบฟอร มกรอกข้อมูลิรายงานผลโครงการ/ก จกรรมตาม
แบบฟอร มที่ก าหนดิประกอบด้วยิโครงการ/ก จกรรมิผลการด าเน นงานรายไตรมาสิตั้งแต่ไตรมาสที่ิ1 – 4  
งบประมาณที่ได้รับิผลการเบ กจ่ายงบประมาณิิิผลลัพธ ที่ได้รับิปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไขิและหน่วยงานที่
รับผ ดชอบิิ 
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                  3.1.2 การสัมภาษณ ิเป็นการสัมภาษณ เจ้าหน้าที่ผู้รับผ ดชอบโครงการโดยตรงิและผู้มีส่วนได้เสีย
เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อทราบถึงข้อมูลขั้นตอนการด าเน นงานิปัญหาิอุปสรรคิและแนวทางแก้ไขิให้โครงการ
ส าเร็จไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค ท่ีตั้งไว้ 
                  - ในอนาคตจะด าเน นการก าหนดเครื่องมือที่น ามาใช้เพ ่มเต มิดังนี้ 
                    1.แบบฟอร มเพ่ือต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานิในรูปแบบฟอร มการต ดตามและ 
ประเม นผลโครงการิแบบฟอร มส ารวจความพึงพอใจโครงการโดยใช้แผนการด าเน นงานเป็นเอกสารหลักในการ
ต ดตามโครงการและแผนพัฒนาท้องถ ่นสี่ปีเป็นเอกสารที่เชื่อมโยงในการต ดตามและประเม นผลโครงการิ 
                   2.การส ารวจิโดยคณะกรรมการต ดตามฯิก าหนดปฏ ท นคัดเลือกโครงการิก าหนดวันิเวลาิและ
สถานที่ที่ด าเน นการิรวมทั้งผู้รับผ ดชอบออกไปส ารวจต ดตามผลการด าเน นงานในพ้ืนที่จร งิเพ่ือต ดตามผลการ
ด าเน นงานิและประเม นทัศนคต ิความพึงพอใจของประชาชน  
                   3.การสังเกติคณะกรรมการต ดตามและประเม นผลแผนพัฒนาออกต ดตามโครงการน าร่องิ 
โดยใช้ว ธีการสังเกตสถานที่ท่ีด าเน นการิรายละเอียดของผลการด าเน นการจัดท าโครงการิส่วนที่มีปัญหาิอุปสรรค  
ส่วนที่สร้างสรรค ิแนวทางการแก้ไขิและบันทึกข้อมูลน ามาว เคราะห สรุปผลเพื่อเสนอผู้บร หารใช้ในการพัฒนาิ
ปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือน ามาปรับใช้ในการด าเน นการจัดท าโครงการอื่นๆิต่อไปิ  
                   การวัดผลเชิงปริมาณิจะท าให้ทราบรายละเอียดของโครงการ/ก จกรรมในแต่ละด้านว่ามีจ านวน
เท่าไหร่ิด าเน นการเสร็จเท่าไหร่ิอยู่ระหว่างด าเน นการเท่าไหร่ิิยังไม่ได้ด าเน นการเท่าไหร่ิยกเล กโครงการเท่าไหร่  
ผลการเบ กจ่ายงบประมาณค ดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของงบประมาณท่ีได้รับิิมีปัญหา/อุปสรรคอะไรในการด าเน นงานิและมี
แนวทางแก้ไขอย่างไริิซึ่งท าให้เราได้ข้อมูลจร งที่สามารถวัดออกมาเป็นค่าตัวเลขได้ิสามารถน าไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนาิปรับปรุงิแก้ไขการด าเน นงานให้ดีขึ้นิและประชาชนทราบรายละเอียดผลการด าเน นงานและสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมหรือให้ข้อเสนอแนะิแนวทางการด าเน นงานได้ิ 
                   การวัดผลเชิงคุณภาพิเป็นการสรุปผลการด าเน นงานที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นค่าได้ิแต่เป็นการ
สรุปที่วัดผลออกมาในภาพรวมว่าด าเน นการในลักษณะใดโดยอาศัยความรู้สึกจากข้อมูลผลการด าเน นงานในเช ง
ปร มาณิและข้อมูลประกอบอื่นๆิซึ่งเป็นส ่งที่จะบ่งบอกว่าการด าเน นงานของเราท าได้หรือไม่ หรือต้องมีการ
ปรับปรุงิแก้ไขอย่างไรเพื่อให้งานมีคุณภาพและมีประส ทธ ภาพสูงสุดิมีความคุ้มค่าหรือไม่ิประชาชนได้รับ
ประโยชน ในโครงการที่ด าเน นการหรือไม่ 

            4.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
            4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
                    4.1.1 จะส่งเสร มให้เป็นแผนที่มีโครงการ/ก จกรรมที่สอดคล้องกับว สัยทัศน ิและสามารถน าไป  
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิด าเน นการไดเ้ก นร้อยละิ70 
                     4.1.2 ส่งเสร มให้โครงการ/ก จกรรมิมากกว่าร้อยละิ70 มาจากแผนชุมชน 
                     4.1.3 จะปรับแก้ไขิว สัยทัศน ิพันธก จและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาิเป็นไปตามสถานการณ  
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิการพัฒนาิณิปจัจบุนัิรวมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของเทศบาล 
                     4.1.4  ส่งเสร มให้โครงการ/ก จกรรมที่บรรจุในแผนเป็นโครงการที่สามารถด าเน นการได้จร ง 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิสอดคล้องกับแผนพัฒนาจงัหวัด 
                     4.1.5 ส่งเสร มให้หน่วยงานที่ด าเน นการจัดท าแผนศึกษาระเบียบิกฎหมายิหนังสือสั่งการ 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิแผนพัฒนาต่างๆิตั้งแตร่ะดบัชาต ิจนถึงระดบัิอปท.ให้ละเอียดิและพ จารณาตีความให้ 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิถูกตอ้งก่อนจดัท าโครงการ/ก จกรรม 
                     4.1.6 ส่งเสร มให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาิโดยสนับสนุนให้น าปัญหาิ 
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ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิความตอ้งการของประชาชนมาด าเน นการจัดท าเป็นโครงการ/ก จกรรม 
                     4.1.7 จะพัฒนาแบบฟอร มการต ดตามและประเม นผลแผนพัฒนาให้มีประส ทธ ภาพิสามารถ 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิน าไปเปน็แนวทางในการพัฒนาิปรับปรงุิแก้ไขการด าเน นงาน 

              4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

                    4.1.1 ควรมีโครงการ/ก จกรรมมารองรับทุกแนวทางการพัฒนาิเพื่อให้การพัฒนาครอบคลุม  
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิทุกดา้น 
                     4.1.2 สรุปผลจากการด าเน นงานยังไม่ชัดเจนิใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาิปรับปรุงการ 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิด าเน นงานให้ดีข้ึนไดน้อ้ย 
                     4.1.3 ควรจัดท าแบบประเม นความพึงพอใจของประชาชนในโครงการที่ส่งผลกระทบต่อ 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิประชาชน 
                     4.1.4 จ านวนโครงการในแผนพัฒนามีจ านวนมากิคัดเลือกมาด าเน นการได้น้อยิเนื่องจาก 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิงบประมาณมีจ ากัดิควรน าโครงการ/ก จกรรมที่ด าเน นการจร งในปีงบประมาณนั้นๆิ 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิมาบรรจใุนแผนพัฒนา 
                    4.1.5  การส่งเสร มอาชีพิควรส่งเสร มให้ประชาชนสามารถต่อยอดสร้างอาชีพและมีรายได้ที่ 
ิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิิมัน่คงิต้ังแตก่ารจัดอบรมจนถึงการหาตลาดมารองรับ 
                    4.1.6  ส่งเสร มและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีว ตพนักงานและลูกจ้างิ 
                    4.1.7  จัดตั้งตลาดขายส นค้าปลอดสารพ ษ 
                    4.1.8  จัดท าโครงการที่ลดภาวะโลกร้อน 
                    4.1.9  จัดท าฐานข้อมูลของเทศบาล 
                   4.1.10 จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
                   4.1.11 การพัฒนาควรเน้นให้สอดคล้องกับว สัยทัศน  
                      
                     

                    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                         


