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ส่วนที่  ส่วนที่  4 4 
การตดิตามและประเมินผลการตดิตามและประเมินผล  

        1. การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ 

            การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดในการพัฒนาท้องถิ่น ตลอดจนน าไปสู่การตัดสินใจ  
ปรับปรุง แก้ไข ปัญหาจากการด าเนินงาน และตรวจสอบว่ามีการใช้ทรัพยากรคุ้มค่าต่อการลงทุนหรือเกิดประโยชน์
ต่อประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ ซึ่งในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของท้องถิ่นก าหนดให้มีองค์ประกอบการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ดังนี้ 
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
                   การติดตาม (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมาเพ่ือให้ข้อมูลป้อนกลับ 
(feedback) เกี่ยวกับการด าเนินโครงการ ปัญหาที่ก าลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของการด าเนินงาน  
                   การประเมินผล หมายถึง การน าข้อมูลที่ได้จากการติดตาม (ข้อมูลย้อนกลับ) มาประเมินว่าแผนงาน    
ที่ก าหนดไว้มีการปฏิบัติหรือไม่ ผลเป็นอย่างไร มีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด    
                 ๑.๑ องค์ประกอบของระบบการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย องค์ประกอบ 3 ส่วนหลัก  
ดังต่อไปนี้  
                      - ส่วนปัจจัยน าเข้า (Input) คือ ปัจจัยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง“มี”เพ่ือน าเข้าสู่
ระบบติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่  แผนพัฒนาท้องถิ่นสีป่ี แผนการด าเนินงาน   
ผู้ประเมิน  ผู้ถูกประเมิน และเครื่องมือในการประเมิน  ฯลฯ  เป็นการทบทวนว่าการจัดท าแผนได้ใช้กระบวนการ
ครบทุกขั้นตอนหรือไม่อย่างไร 
                      - ส่วนของกระบวนการติดตาม (Process) คือ ช่วงด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ท้องถิ่น ทั้ง
ในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลและองค์การบริหารส่วนต าบล  ซึ่งได้ก าหนดเป็นการติดตามรายไตรมาส 
คือ ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม)   ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) และไตร
มาสที่ 4 (กรกฏาคม –  กันยายน) ในแต่ละปี เป็นการติดตามผลของแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่                                                                                                      
                  - ส่วนของการประเมินผลลัพธ์  (Output, Goal) เป็นการติดตามผลช่วงสุดท้ายหรืออาจ  
เรียกว่า “การประเมินแผน พัฒนา” ซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า เมื่อสิ้นสุดการด าเนินงานขอ งแผนพัฒนาที่ผ่านมาใน  
แต่ละปี ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งจัดท ารายงานผลการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานพร้อมทั้งประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน  โดยใช้ข้อมูลจากการบันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศ อย่างน้อยปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี 
                  ๑.2. องค์กรที่รับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล 
  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก าหนดให้เทศบาลด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลและให้ผู้บริหารด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งคณะกรรมการฯอาจ
แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานขึ้น  เพ่ือช่วยในการติดตามและประเมินผลได้ตามความเหมาะสม 
 
            1.3. การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
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         การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ  
ตามยุทธศาสตร์ โดยการก าหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผลเพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม
ตามโครงการอยูภ่ายใต้ระยะเวลา  และงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่  และผลของการด าเนินโครงการ  บรรลุวัตถุประสงค์ที่
วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการ ในขณะที่การประเมินผลเป็นการ
ตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินการโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  

             ๑.4 การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
          คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการ  โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  ทั้งนี้ควรก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยโครงการ
ละ 2 ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 2 ครั้งภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกป ี 

ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล 
                  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 
หมวด 6 ข้อ 28 ก าหนดให้ผู้บริหารเทศบาลด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล                    
โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการ 
ของคณะกรรมการฯ  กรรมการล าดับที่ 1 –  11 ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่ง  2 ปี และอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 
โดยมีอ านาจหน้าที่ ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา   แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  และตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒ ) พ.ศ.2559  
ให้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ
ผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปี
ละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี รวมทั้ง ก าหนดให้คณะกรรมการติดตาม และ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ด าเนินการให้คะแนนตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่าย ตามแบบแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี และแนวทางการพิจารณาการติดตามและ
ประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี   
               เทศบาลเมืองนราธิวาสได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงาน 
เป็นรายไตรมาส จ านวน ๔ ไตรมาส คือ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม –  ธันวาคม ) ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม –  มีนาคม ) 
ไตรมาสที่ ๓ (เมษายน – มิถุนายน ) ไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม – กันยายน )  ซึ่งผลการติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานในแต่ละด้าน ดังนี้  

             การติดตามและประเมินผลยทุธศาสตร์  คือ การติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
                  ขั้นตอนที่ 1  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 



แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) หน้า 362 
 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการ ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอาจ
ก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ดังนี้ 

(1) ความสอดคล้อง (Relevance) ของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด 
(2) ความเพียงพอ (Adequacy) ของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
(3) ความก้าวหน้า ( Progress) กิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผน โดยมีการติดตามผล               

( Monitoring)  
(4) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้

โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ (Efficiency Evaluation) 
(5) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ (Effect) 
(6) ผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจาก

การท ากิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้น
จากกิจกรรม 

(7) การประเมินผลกระทบเป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด (Overall Effect)        
          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางท้ังหมดที่ก าหนดมาใช้
หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปีได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
คณะกรรมการฯจะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาสี่ปี อาจก าหนดแนวทางดังนี้ 

(1) การประเมินผลกระบวนการ ( Process Evaluation) หรือ การประเมินประสิทธิภาพ 
(Efficiency Evaluation) 

(2) การประเมินผลโครงการ ( Project Evaluation) หรือการประเมินประสิทธิผล 
(Effectiveness  Evaluation) 

(3) การประเมินผลกระทบ ( Impact Evaluation) 
ขั้นตอนที่ 2  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและ
ประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ 

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จา กการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ ปีและผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ ปีต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
ระดับจังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ
สองครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่นสี่ปี และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นได ้
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                        ยทุธศาสตรข์องเทศบาลเมืองนราธวิาสทีใ่ช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน จ านวน ๗ ยุทธศาสตร์ 
ประกอบด้วย 
                 ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน แยกเป็น 12 แผนงาน คือ  
                       ๑.๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                       ๑.๑.๒ แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                       ๑.๑.๓ แผนงานการศึกษา 
                       ๑.๑.๔ แผนงานสาธารณสุข 
                       ๑.1.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                       1.1.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
                       1.1.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                       1.1.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
                       1.1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                       1.1.10 แผนงานการเกษตร 
                       1.1.11 แผนงานการพาณิชย ์
                       1.1.12 แผนงานงบกลาง 
                  ๑.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต  แยกเป็น 12 แผนงาน คือ  
                          ๑.2.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                       ๑.2.๒ แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                       ๑.2.๓ แผนงานการศึกษา 
                       ๑.2.๔ แผนงานสาธารณสุข 
                       ๑.2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                       1.2.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
                       1.2.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                       1.2.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
                       1.2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                       1.2.10 แผนงานการเกษตร 
                       1.2.11 แผนงานการพาณิชย ์
                       1.2.12 แผนงานงบกลาง 
                     ๑.๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย  
                      แยกเป็น 12 แผนงาน คือ 
                       ๑.3.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                       ๑.3.๒ แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                       ๑.3.๓ แผนงานการศึกษา 
                       ๑.3.๔ แผนงานสาธารณสุข 
                       ๑.3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                       1.3.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
                       1.3.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                       1.3.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
                       1.3.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
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                       1.3.10 แผนงานการเกษตร 
                       1.3.11 แผนงานการพาณิชย ์
                       1.3.12 แผนงานงบกลาง 
                1.๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว  
                      แยกเป็น 12 แผนงาน คือ 
                       ๑.4.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                       ๑.4.๒ แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                       ๑.4.๓ แผนงานการศึกษา 
                       ๑.4.๔ แผนงานสาธารณสุข 
                       ๑.4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                       1.4.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
                       1.4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                       1.4.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
                       1.4.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                       1.4.10 แผนงานการเกษตร 
                       1.4.11 แผนงานการพาณิชย ์
                       1.4.12 แผนงานงบกลาง 
                1.๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ 
                      สิ่งแวดล้อม แยกเป็น 12 แผนงาน คือ 
                       ๑.5.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                       ๑.5.๒ แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                       ๑.5.๓ แผนงานการศึกษา 
                       ๑.5.๔ แผนงานสาธารณสุข 
                       ๑.5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                       1.5.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
                       1.5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                       1.5.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
                       1.5.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                       1.5.10 แผนงานการเกษตร 
                       1.5.11 แผนงานการพาณิชย ์
                       1.5.12 แผนงานงบกลาง 
                1.๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น แยกเป็น 12 
                      แผนงาน  คือ 
                       ๑.6.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                       ๑.6.๒ แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                       ๑.6.๓ แผนงานการศึกษา 
                       ๑.6.๔ แผนงานสาธารณสุข 
                       ๑.6.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                       1.6.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
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                       1.6.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                       1.6.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
                       1.6.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                       1.6.10 แผนงานการเกษตร 
                       1.6.11 แผนงานการพาณิชย ์
                       1.6.12 แผนงานงบกลาง 
                1.๗.ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล แยกเป็น 12 แผนงาน คือ 
                           ๑.7.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป 
                       ๑.7.๒ แผนงานการรักษาความสงบเรียบร้อย 
                       ๑.7.๓ แผนงานการศึกษา 
                       ๑.7.๔ แผนงานสาธารณสุข 
                       ๑.7.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
                       1.7.6 แผนงานเคหะและชุมชน 
                       1.7.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
                       1.7.8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 
                       1.7.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
                       1.7.10 แผนงานการเกษตร 
                       1.7.11 แผนงานการพาณิชย ์
                       1.7.12 แผนงานงบกลาง 

             2.การติดตามและประเมินผลโครงการ มีความหมาย แยกเป็น 2 อย่าง คือ 
                การติดตามผล 
                เป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าในการด าเนินงานการจัดสรรทรัพยากร เป็นการพิจารณา
ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ทรัพยากรในโครงการกับผลผลิต ของโครงการร่วมกับปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อ
การด าเนินงาน  การติดตามผลเป็นเครื่องมือในช่วงการปฏิบัติงานของโครงการเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการส่งมอบ
ปัจจัยการผลิต ก าหนดการท างาน การผลิตผลผลิตและการด าเนินงานต่าง ๆ ได้ด าเนินงานไปตามแผนที่ก าหนดไว้  
               การประเมินผล 
               เป็นการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการติดตามการปฏิบัติงาน เพื่อประเมินความก้าวหน้าของ
โครงการหรือแผนงานว่ามีการใช้ทรัพยากร / ปัจจัยต่าง ๆ อย่างไร มีการด าเนินงานเป็นไปตามแผน ตามขั้นตอน 
ตามกฎเกณฑ์ และตามเวลาที่ก าหนดหรือไม่ตลอดจนมีผลงานเป็นไปตามแผน วัตถุประสงค์ และเป้าหมายหรือไม่  
อาจเป็นการประเมินผลระหว่างการด าเนินงาน  เป็นการประเมินถึงผลผลิต และผลลัพธ์  หรือการประเมินผล
ภายหลังการด าเนินงาน 
             วัตถุประสงค์ 
              1.เพ่ือทราบผลความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ 
              2. เพ่ือทราบปัญหาอุปสรรคท่ีเกิดข้ึนและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้งานบรรลุเป้าหมาย   
              3. เพ่ือสนับสนุนโครงการที่มีประสิทธิผลให้มีการขยายผลเพื่อการพัฒนาในอนาคตต่อไป 
              คุณประโยชน์ของการประเมินโครงการ 
              1.ช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมีความชัดเจนขึ้น  และสามารถ  
              ที่จะน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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              2.ช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์เต็มที่    
              3.ช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ 
              4.มีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบของโครงการและท าให้โครงการมีข้อที่  
                 ท าให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง       
               5.มีส่วนในการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติตามโครงการ   
               6.ช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ   
                การประเมินโครงการที่ด ี
               1.โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้มากน้อยเพียงใด 
               2.ผลที่เกิดคุ้มค่าหรือไม่             
              3. โครงการมีผลกระทบต่อกลุ่มเป้าหมายผู้ร่วมโครงการอะไรบ้าง (ผลกระทบระยะยาวหรือหลังสิ้นสุด 
                  โครงการ  ผลกระทบระหว่างด าเนินโครงการ 
               4.ควรตัดสินใจอย่างไรเกี่ยวกับโครงการ 
              วิธีการประเมินโครงการ 
             1. การศึกษาข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ  ได้แก่ 

             - บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ 
       - ภาพถ่ายกิจกรรม 
       - จัดท าแบบสอบถาม 
       - จัดท าผลการประเมินโครงการ 

                  - การน าผลการจัดโครงการไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ 
                  - รายงานการประชุม 
              2.การสัมภาษณ์บุคคลที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
                 - ผู้รับผิดชอบโครงการ 
                 - ผู้ร่วมโครงการ 
                  - ผู้ได้รับผลกระทบจากโครงการ ฯลฯ 
               3.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/คณะท างาน เพื่อติดตามประเมินผลโครงการต่างๆ โดยให้รายงานผลการ
ประเมินต่อคณะกรรมการ ทุกๆ ๓ เดือน 
               ส่วนส าคัญในการติดตามและประเมินผลโครงการ คือ การติดตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ  
การติดตามแผนกิจกรรมประจ าทุก 3 เดือน  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการ และการประเมินประโยชน์ของ
แผนการด าเนินงาน 

            3.สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม 
            3.1 การวัดผลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
                    เทศบาลเมืองนราธิวาสได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี ้
                  3.1.1 การใช้เอกสาร โดยการก าหนดแบบฟอร์มกรอกข้อมูล รายงานผลโครงการ/กิจกรรมตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 – 4  
งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ   ผลลัพธ์ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข และหน่วยงานที่
รับผิดชอบ   
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                  3.1.2 การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง และผู้มีส่วนได้เสีย
เกี่ยวข้องกับโครงการเพื่อทราบถึงข้อมูลขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้โครงการ
ส าเร็จไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
                  - ในอนาคตจะด าเนินการก าหนดเครื่องมือที่น ามาใช้เพ่ิมเติม ดังนี้ 
                    1.แบบฟอร์มเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ในรูปแบบฟอร์มการติดตามและ 
ประเมินผลโครงการ แบบฟอร์มส ารวจความพึงพอใจโครงการโดยใช้แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารหลักในการ
ติดตามโครงการและแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเป็นเอกสารที่เชื่อมโยงในการติดตามและประเมินผลโครงการ  
                   2.การส ารวจ โดยคณะกรรมการติดตามฯ ก าหนดปฏิทินคัดเลือกโครงการ ก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่ที่ด าเนินการ รวมทั้งผู้รับผิดชอบออกไปส ารวจติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนที่จริง เพ่ือติดตามผลการ
ด าเนินงาน และประเมินทัศนคติ ความพึงพอใจของประชาชน  
                   3.การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาออกติดตามโครงการน าร่อง  
โดยใช้วิธีการสังเกตสถานที่ท่ีด าเนินการ รายละเอียดของผลการด าเนินการจัดท าโครงการ ส่วนที่มีปัญหา อุปสรรค  
ส่วนที่สร้างสรรค์ แนวทางการแก้ไข และบันทึกข้อมูลน ามาวิเคราะห์สรุปผลเพื่อเสนอผู้บริหารใช้ในการพัฒนา 
ปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือน ามาปรับใช้ในการด าเนินการจัดท าโครงการอื่นๆ ต่อไป  
                   การวัดผลเชิงปริมาณ จะท าให้ทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมในแต่ละด้านว่ามีจ านวน
เท่าไหร่ ด าเนินการเสร็จเท่าไหร่ อยู่ระหว่างด าเนินการเท่าไหร่  ยังไม่ได้ด าเนินการเท่าไหร่ ยกเลิกโครงการเท่าไหร่  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของงบประมาณท่ีได้รับ  มีปัญหา/อุปสรรคอะไรในการด าเนินงาน และมี
แนวทางแก้ไขอย่างไร  ซึ่งท าให้เราได้ข้อมูลจริงที่สามารถวัดออกมาเป็นค่าตัวเลขได้ สามารถน าไปเป็นแนวทางใน
การพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานให้ดีขึ้น และประชาชนทราบรายละเอียดผลการด าเนินงานและสามารถ
เข้ามามีส่วนร่วมหรือให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการด าเนินงานได้  
                   การวัดผลเชิงคุณภาพ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นค่าได้ แต่เป็นการ
สรุปที่วัดผลออกมาในภาพรวมว่าด าเนินการในลักษณะใดโดยอาศัยความรู้สึกจากข้อมูลผลการด าเนินงานในเชิง
ปริมาณ และข้อมูลประกอบอื่นๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าการด าเนินงานของเราท าได้หรือไม่ หรือต้องมีการ
ปรับปรุง แก้ไขอย่างไรเพื่อให้งานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความคุ้มค่าหรือไม่ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในโครงการที่ด าเนินการหรือไม่ 

            4.ข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต 
            4.1 ผลกระทบน าไปสู่อนาคต 
                    4.1.1 จะส่งเสริมให้เป็นแผนที่มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และสามารถน าไป  
                              ด าเนนิการไดเ้กินร้อยละ 70 
                     4.1.2 ส่งเสริมให้โครงการ/กิจกรรม มากกว่าร้อยละ 70 มาจากแผนชุมชน 
                     4.1.3 จะปรับแก้ไข วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา เป็นไปตามสถานการณ์ 
                              การพัฒนา ณ ปจัจบุนั รวมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของเทศบาล 
                     4.1.4  ส่งเสริมให้โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนเป็นโครงการที่สามารถด าเนินการได้จริง 
                               สอดคล้องกับแผนพัฒนาจงัหวัด 
                     4.1.5 ส่งเสริมให้หน่วยงานที่ด าเนินการจัดท าแผนศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ 
                              แผนพัฒนาต่างๆ ตั้งแตร่ะดบัชาติ จนถึงระดบั อปท.ให้ละเอียด และพิจารณาตีความให้ 
                              ถูกตอ้งก่อนจดัท าโครงการ/กิจกรรม 
                     4.1.6 ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา โดยสนับสนุนให้น าปัญหา  
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                              ความตอ้งการของประชาชนมาด าเนินการจัดท าเป็นโครงการ/กิจกรรม 
                     4.1.7 จะพัฒนาแบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ สามารถ 
                              น าไปเปน็แนวทางในการพัฒนา ปรับปรงุ แก้ไขการด าเนินงาน 

              4.2 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา 

                    4.1.1 ควรมีโครงการ/กิจกรรมมารองรับทุกแนวทางการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนาครอบคลุม  
                              ทุกดา้น 
                     4.1.2 สรุปผลจากการด าเนินงานยังไม่ชัดเจน ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการ 
                              ด าเนนิงานให้ดีข้ึนไดน้อ้ย 
                     4.1.3 ควรจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในโครงการที่ส่งผลกระทบต่อ 
                              ประชาชน 
                     4.1.4 จ านวนโครงการในแผนพัฒนามีจ านวนมาก คัดเลือกมาด าเนินการได้น้อย เนื่องจาก 
                              งบประมาณมีจ ากัด ควรน าโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณนั้นๆ  
                              มาบรรจใุนแผนพัฒนา 
                    4.1.5  การส่งเสริมอาชีพ ควรส่งเสริมให้ประชาชนสามารถต่อยอดสร้างอาชีพและมีรายได้ที่ 
                              มัน่คง ต้ังแตก่ารจัดอบรมจนถึงการหาตลาดมารองรับ 
                    4.1.6  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานและลูกจ้าง  
                    4.1.7  จัดตั้งตลาดขายสินค้าปลอดสารพิษ 
                    4.1.8  จัดท าโครงการที่ลดภาวะโลกร้อน 
                    4.1.9  จัดท าฐานข้อมูลของเทศบาล 
                   4.1.10 จัดตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน 
                   4.1.11 การพัฒนาควรเน้นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน ์
                      
                     

                    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                           


