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ค าน า 
 

 ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2561     หมวด 6  ข้อ 29  ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิ นผล
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ด าเนินการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้า
วันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน
โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม  

 ดังนั้น  เพ่ือให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส จึงได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น  เพ่ือรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกเทศมนตรี
ทราบ  คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการ
พัฒนาท้องถิ่น  สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้  และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด   
 

 
          คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 
 

  ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๘   แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2561  หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้ก าหนดให้มีการด าเนินการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมิน ผล
แผนพัฒนามีหน้าที่ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
คณะกรรมการจะต้องด าเนินการก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  รายงานผล
และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น  เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่น
เสนอต่อสภาท้องถิ่น  พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่น
ทราบในที่เปิดเผยภายใน   สิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้
เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกปี     

  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น
เพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถน าไปใช้ให้เกิดการพัฒนา
ที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายหรือไม่ และท าให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน เพ่ือจะได้น าข้อมูล
ดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป  

  เทศบาลเมืองนราธิวาส ได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖5  
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 7 ด้าน ดังนี้     

๑.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
๒.การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 
๓.การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย 
๔.การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
๕.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
๖.การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๗.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

  ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส    
  ๑. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ด าเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพ่ิมใน
ภายหลัง  เพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการ
วิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง 
  ๒.โครงการ / กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดด าเนินโครงการ/
กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้นๆ 
  ๓. โครงการ/กิจกรรมที่มีการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปีงบประมาณ ควรมีการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นส าคัญ  



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  หน้า 2 

 

  ๔. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรค านึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความ
พร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงิน       
การคลังของท้องถิ่นเป็นส าคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก 
  ๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของเทศบาลเมืองนราธิวาส ให้มาก
ขึ้น ทั้งก่อนการด าเนินโครงการ  ระหว่างด าเนินโครงการ  และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้
เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการด าเนินโครงการของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการด าเนินโครงการให้มากข้ึน  
  ๖. ควรมีการส ารวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองนราธิวาส และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
เพ่ือสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพ่ือน าไปสู่แนวทางการก าหนด        
ทิศทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
                    ๗. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การด าเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่าง
ทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากท่ีสุด 
                   ๘. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนด าเนินการโครงการพัฒนาให้
ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง  
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บทน ำ 
 
๑.  ควำมส ำคัญของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมี
จุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น  
พนักงานเทศบาล  พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตาม
แผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาล
เมืองนราธิวาส จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส
หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ด าเนินการหรือไม่ได้ด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ก าหนดไว้หรือไม่ รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาสตรวจสอบดูว่า
แผนงาน โครงการเพ่ือการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไว้หรือไม่อย่างไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา
อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และข้ันตอนต่าง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่ ท าให้
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา
ท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น 
ปลัด/รองปลัดเทศบาลเมืองนราธิวาส ผู้บริหารระดับหัวหน้าส านัก/ผู้อ านวยการกอง บุคลากรของเทศบาลเมือง
นราธิวาส สภาพพ้ืนที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความ
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองนราธิวาส 
  บทสรุปของควำมส ำคัญก็คือ  ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบด าเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็จะต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ด าเนินการปรับปรุงให้ดี
ขึ้นตั้งรับให้มั่น เพ่ือรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมือง
นราธิวาสให้เกิดประโยชน์เพ่ือด าเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบด าเนินการ 
สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพ่ือให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้
เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง 
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๒. วัตถุประสงค์ของกำรติดตำมและประเมินผล 
      การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ว่าสิ่งใดควรด าเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างด าเนินการตามโครงการ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน 
โครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้ก าหนดเป็น
วัตถุประสงค์ได้ดังนี้ 
  1. เพ่ือเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองนราธิวาสซึ่งจะช่วยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้ก าหนดไว้ 
  3. เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจ าเป็นของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
  5. เพ่ือสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น  ปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ของเทศบาลเมืองนราธิวาสที่จะต้องผลักดันให้การด าเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองนราธิวาสหรือสังคมส่วนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

๓. ขั้นตอนกำรติดตำมและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ข้อ 29 ก าหนดว่า คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  
  (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 
  1. กำรด ำเนินกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบด้วย  
   1)  สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
   2)  ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นท่ีประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
   3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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   4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
   5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองนราธิวาส ต้อง
ด าเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับเทศบาลเมืองนราธิวาส 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือด าเนินการต่อไป 
  2. กำรก ำหนดแนวทำงและวิธีกำร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองนราธิวาส  ได้
ก าหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลเมืองนราธิวาส ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์
และโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี
วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถ้าก าหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า
ผู้ใช้ผล การน าผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มี
ข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วน าผลที่ได้มา
ก าหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก  ข้อ 
2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล 
เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
แบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการด าเนินการตามวัตถุประสงค์และ
ขั้นตอนที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งสิ่งส าคัญที่ต้องการในชั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพ่ิมจนกว่าจะได้ครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่ก าหนดไว้   แต่ละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เช่น การแจงนับ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย   ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะ
ก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองนราธิวาส ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงาน
เชิงเทคนิคประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2  และส่วนที่ 3  
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองนราธิวาสต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองนราธิวาส โดยอย่างน้อย 
ปีละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การน าเสนอเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองนราธิวาสหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพ่ือแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
  3. กำรรำยงำนผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองนราธิวาส มีอ านาจหน้าที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลเมืองนราธิวาสโดยอย่างน้อยปีละ    
หนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

 
ขั้นตอนการรายงานผล 
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ดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
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4. เครื่องมือกำรติดตำมและประเมินผล         

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ   อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาสใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพ่ือ ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผล  เช่น  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการ
สร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ์  (Interview) และแบบสังเกตการณ์  (Observation) เป็นต้น  โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หน้าที่ ภารกิจของเทศบาลเมืองนราธิวาสรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ  ที่ได้
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใช้เพ่ือปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม  ด าเนินการส ารวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่
เป็นจริงต่อไป  

  1. กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองนราธิวาสก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมือง
นราธิวาสอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ
ผู้บริหารท้องถิ่นภายในก าหนดเวลา เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ได้ก าหนดขึ้นมีความสอดคล้องและน าไปก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
  1.3 ความเพียงพอ  (Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยู่จริง
ในเทศบาลเมืองนราธิวาสมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจาก
รายการที่ เป็นโครงการในรอบ 4 ปี  วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจาก
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิต
หรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองนราธิวาสซึ่งสามารถวัดได้ในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เป็นต้น 
  1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพท าให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น 
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  ก าหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเป็นที่จะต้อง
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองนราธิวาสทั้งในชุมชนและอาจรวมถึงเขตติดต่อและใกล้เคียงด้วย 
เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2. ระเบียบ วิธีในกำรติดตำมและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองนราธิวาสก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ 
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพ่ือการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเป้าหมายเพ่ือมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนได้ 
    2) การส ารวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน
เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลเมืองนราธิวาส ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่ง
ศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้ 
  3. ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองนราธิวาสก าหนด
เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น  
  3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็น
การยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ์ และการ
สัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง   ไม่
เคร่งครัดในขั้นตอน 
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   3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมืองนราธิวาสใช้การสังเกตเพ่ือเฝ้าดูว่าก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองนราธิวาสมีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับ
ประชาชนในชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือ
การสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ
ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองนราธิวาส   
  3.4 การส ารวจ (surveys) ในที่นี่  หมายถึง การส ารวจเพ่ือประเมินความคิดเห็น การรับรู้  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเป็น ความต้องการของประชาชนในชุมชนของเทศบาลเมืองนราธิวาส
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาสจะมีการบันทึกการส ารวจ และ         
ทิศทางการส ารวจไว้เป็นหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่า
เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

๕. ประโยชน์ของกำรติดตำมและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใช้แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ระหว่างด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใช้ส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อ
ได้ ดังนี้ 
  1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าให้วิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ท าให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ท าให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต 
  3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ้มค่าไม่ เสียประโยชน์  ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเป็นโครงการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ท าให้ได้รับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ 
  5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของ
เทศบาลเมืองนราธิวาสสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผล ในการพัฒนาท้องถิ่นให้
สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอ านาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการต่าง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้  
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  7. ท าให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองนราธิวาสแต่ละคน แต่ละส านัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มี
ความสอดคล้องกัน ประสานการท างานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ท าให้เป้าหมายของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
เกิดความส าเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 
กิจกรรมงานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจ เมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตชุมชนเทศบาลเมืองนราธิวาส  
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1. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ   พ.ศ. 2565       

1.1 ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น       
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาสเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดระยะเวลา ๕ ปี 
พ.ศ. ๒๕๖๑- ๒๕๖๕ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเทศบาลเมืองนราธิวาสที่ก าหนดยุทธศาสตร์ ซึ่ง
แสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนราธิวาสและแผนชุมชนของ
เทศบาลเมืองนราธิวาส  
    แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาสมีรายละเอียด ดังนี้ 
     1) ยุทธศำสตร์ ประกอบด้วย 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
      ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

  ยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษา 
       ความสงบเรียบร้อย 
                   ยุทธศาสตร์ที่ ๔  การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 

        และการท่องเที่ยว 
                            ยุทธศาสตร์ที่ ๕  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร - 

       ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                            ยุทธศาสตร์ที่ ๖  การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                            ยุทธศาสตร์ที่ ๗  การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
     2) พันธกิจ    ประกอบด้วย 

    พันธกิจที่  1    จัดให้มีและบ ารุงรักษาถนน ทางเท้า ทางระบายน้ า เขื่อน คู คลอง แม่น้ า  
                 ทะเล  

      พันธกิจที่  2    ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ 
                    ที่จ าเป็น  
  พันธกิจที่  3    จัดให้มีและปรับปรุงสัญญาณการจราจรทางบก 
          พันธกิจที่  4    จัดใหม้ีและปรับปรุงผังเมืองรวม ภูมิทัศน์ และการควบคุมอาคารของ 
                                                ของเทศบาล 
          พันธกิจที่  5    จัดให้มีการรักษาความสะอาด การสร้างจิตส านึก และความเป็นระเบียบ 
            เรียบร้อยของบ้านเมือง 
                             พันธกิจที่  6    ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
                             พันธกิจที่  7    จัดให้มีและบ ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
                             พันธกิจที่  8    จัดให้มีการก าจัดมูลฝอย สิ่งปฎิกูล และน้ าเสีย 
                             พันธกิจที่  9    จัดให้มีการเสริมสร้างท านุบ ารุงศาสนา บ ารุงรักษาศิลปะ โบราณสถาน  
                                                โบราณวัตถุ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงาม 

      ของท้องถิ่น 
          พันธกิจที่  10  พัฒนา ปรับปรุง เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานระบบการบริหาร 
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           งานที่ทันสมัยและการให้บริการประชาชน  
 
          พันธกิจที่  11  จัดให้มีการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล                                                    
   พันธกิจที่  12  จัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน 
 พันธกิจที่  13  จัดให้มีและควบคุมสถานประกอบการค้า การฆ่าสัตว์และกิจการอ่ืน ๆ 
                             พันธกิจที่  14  จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตร ีคนชรา  
                                                         และผู้ด้อยโอกาส 
          พันธกิจที่  15  จัดให้มีการดูแลและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
 พันธกิจที่  16  ส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 
          พันธกิจที่  17  จัดให้มีการศึกษา 

        พันธกิจที่  18  ส่งเสรมิและสนับสนุนการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย เสมอภาค 
          สิทธิเสรีภาพของประชาชน และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
        พันธกิจที่ 19   ส่งเสรมิและสนับสนุนการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การฝึกอบรม  
                  และการประกอบอาชีพ เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

                  พันธกิจที่  ๒๐  จัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ และท่ีจอดรถ 
          พันธกิจที่  21  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน 
          พันธกิจที่  22 ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคม 
          อาเซียน 
     3) จุดมุ่งหมำยเพื่อกำรพัฒนำในอนำคต    ประกอบด้วย 
    1. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ระบบการคมนาคม 
                                   ระบบจราจรผังเมืองที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
    2. ส่งเสริมและสนับสนุนการตลาด การค้า  การลงทุน และผู้ประกอบการในท้องถิ่น  

      พัฒนาระบบเศรษฐกิจชุมชนและการท่องเที่ยวให้เข้มแข็งและ 
      แข่งขันได้เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

   3. ประชาชนได้รับการพัฒนาและส่งเสริมให้มีอาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน โดยยึดหลัก 
                                   เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริ 
   4. มุ่งพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และส่งเสริมการศึกษา ท านุบ ารุงศาสนาอนุรักษ์    
                                   ฟ้ืนฟูจารีตประเพณ ีศิลปวัฒนธรรม ปูชนียบุคคล โบราณสถาน โบราณวัตถุ และ 

    ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
   5. พัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นเพ่ือรองรับการเข้าสู่ 
                                     ประชาคมอาเซียน โดยส่งเสริมด้านสุขภาพ การสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ 
                                   ป้องกันและบ าบัดผู้ติดยาเสพติด การกีฬา นันทนาการ และการจัดการศึกษา 

6. ประชาชนมีส่วนรว่มในการเฝ้าระวัง ป้องกันฟ้ืนฟูและอนุรักษท์รัพยากร - 
        ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
   7. การบริหารจัดการขององค์กรมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ส่งเสริม 

    ประชาธิปไตยการมีส่วนร่วมของประชาชน และตอบสนองความต้องการของ 
    ประชาชน 
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   8. ประชาชนมีจิตส านึกและมีส่วนร่วมในการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย รักษา 
                                   ความสงบเรียบร้อย เสริมสร้างความเข้มแข็ง และสันติสุขในชุมชนและเมือง 
 
     วิสัยทัศน์  
              พัฒนำมุ่งสู่ควำมเป็นเมืองน่ำอยู่อย่ำงยั่งยืนและสมดุล 
                       ภำยใต้หลัก “เศรษฐกิจพอเพียง” 
 
1.2 โครงกำรพัฒนำท้องถิ่น           
      แผนพัฒนำท้องถิ่น  พ.ศ. 2561-2565  (เฉพำะปี พ.ศ. 2565) 
      ยุทธศำสตร์ แผนงำนโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 

ยุทธศำสตร์ 
 
     แผนงำน 

โครงกำรตำมแผนพัฒนำ ด ำเนินกำรจริง 
  จ ำนวน 
 โครงกำร 

จ ำนวนเงิน 
 จ ำนวน
โครงกำร 

 จ ำนวนเงิน 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.อุตสาหกรรมและการ
โยธา 
2.เคหะและชุมชน 

 
     41 

 
243,443,000 

    
     4 

 
  13,140,995 

2.การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

1.บริหารงานท่ัวไป 
2.การศึกษา 
3.สาธารณสุข 
4.การสังคมสงเคราะห ์
5.สร้างความเขม้แข็ง ฯ 
6.การศาสนา ฯ 
7.งบกลาง 

 
 
 
   143 

 
 
 
 260,235,250 

    
 
 
   102 

 
 
 

  47,578,350 

3.การพัฒนาด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความ     
สงบเรียบร้อย 

1.การรักษาความสงบ
ภายใน 
 

 
     8 

       
    1,160,000 

 
     3 

 
510,000 

4.การพัฒนาด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย-  
กรรม และการท่องเที่ยว 

1.การศึกษา 
2.เคหะและชุมชน 
3.การศาสนา ฯ 

 
      2 

      
     600,000 

 
      - 

 
            - 

5.การพัฒนาด้านการบริหาร 
จัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

1.การศึกษา 
2.เคหะและชุมชน 

      
      4 

 
  16,653,400 

 
      - 

 
- 

6.การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตีประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.การศึกษา 
2.การศาสนา ฯ 

      
     17 

   
    4,453,500 

 
9 

 

 
2,370,000 

7.การพัฒนาด้านการบริหาร 
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

1.บริหารงานท่ัวไป 
2.การศึกษา 
3.งานสาธารณสุข 
4.เคหะและชุมชน 

 
      
     35 

   
    
   40,611,830 

 
 

10 
 

 
 

19,517,300 
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5.อุตสาหกรรมการโยธา 
6.การพาณิชย ์

รวม      250  567,156,980 124 81,116,645 

 
1.3 ผลกำรด ำเนินงำนตำมงบประมำณที่ได้รับและกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ          
       ผลการด าเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
    

ยุทธศำสตร์ 
 

แผนงำน 
 

จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวนเงินที่ได้รับ 
จ ำนวนเงิน      
เบิกจ่ำย 

1.การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 1.อุตสาหกรรมและ 
การโยธา 

4 13,140,995 - 

2.การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

1.บริหารงานท่ัวไป 
2.การศึกษา 
3.สาธารณสุข 
4.การสังคมสงเคราะห ์
5.สร้างความเขม้แข็ง 
ของชุมชน 
6.การศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 
 
 
 

102 

 
 
 
 

47,578,350 

 
 
 
 

38,598,149.04 

3.การพัฒนาด้านการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

การรักษาความสงบ 
ภายใน 

 
3 

 
510,000 

  
446,761 

4.การพัฒนาด้านการวางแผน  
การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย –กรรม 
และการท่องเที่ยว 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

5.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
และการอนรุักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

6.การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตีประเพณีและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 
9 

 
2,370,000 

 
2,061,951.08 

7.การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ
ตามหลักธรรมาภิบาล 

1.บริหารงานท่ัวไป 
2.รักษาความสงบภายใน 
3.การศึกษา 
3.สาธารณสุข 
4.การสังคมสงเคราะห ์
5.สร้างความเขม้แข็ง 
ของชุมชน 
6.การศาสนาวัฒนธรรม 
และนันทนาการ 

 
 
 

9 
 

 
 
 

19,517,300 

  
 
 

481,405 
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 รวม 124 81,116,645 41,588,266.12 
 
 
 
1.4 ผลที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน  
 

ยุทธศำสตร์ 
จ ำนวน 
โครงกำร 

จ ำนวนเงินที่ได้รับ 
จ ำนวนเงิน      
เบิกจ่ำย 

ผลที่ได้จำกกำรด ำเนินงำน 

1.การพัฒนาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

     4 13,140,995 - ตัดปีไปด าเนินการและเบิกจ่ายในปี 2567 
ทั้ง 4 โครงการ 

2.การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคณุภาพชีวิต 

   102 47,578,350 38,598,149.04 ด าเนินการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชน  
ทั้งด้านการบริหารงานท่ัวไป , ด้านการศึกษา
,ด้านสังคมสงเคราะห์ , ความเข้มแข็งของ 
ชุมชน และด้านศาสนาวัฒนธรรม ประเพณี 
ด าเนินการแล้วเสร็จตามโครงการ จ านวน 83 
โครงการ ยกเลิกโครงการ จ านวน 10 โครง 
และตดัปีไปด าเนินการในปี 2567 จ านวน 9 
โครงการ 

3.การพัฒนาด้านการจดั
ระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

3 510,000 446,761 ด าเนินการด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบเรยีบร้อย โดยจัดท า
โครงการเกีย่วกับการรักษาความสงบเรียบร้อย
ดูแลความปลอดภัยบรเิวณหาดนราทัศน์ ใน 
ในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรีและอัฎฮา และฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ด าเนินการแล้วเสร็จทุกโครงการ 

4.การพัฒนาด้านการวาง
แผนการส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรม และการ
ท่องเทีย่ว 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

5.การพัฒนาด้านการ 
บริหารจดัการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

6.การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารตีประเพณี
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

 
9 

 
2,370,000 

 
2,061,951.08 

ด าเนินการพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  
จารึตประเพณี  เช่น โครงการวันส าคัญทาง
ศาสนาต่าง ๆ จดังานประชันเสียงนกเขาชวา
เสียงประจ าปี จ านวนแล้วเสร็จ จ านวน 8 
โครงการ ยกเลิกโครงการ จ านวน 1 โครงการ 

7.การพัฒนาด้านการ 
บริหารจดัการตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

 
9 
 

 
19,517,300 

 
481,405 

ด าเนินการพัฒนาด้านบริหารจดัการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ด าเนินการโครงการเกี่ยวกับการ
จัดงาน การฝึกอบรม/ดูงาน การกอ่สร้างอาคาร
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เรียน ปรับปรุงอาคารส านักงาน/บา้นพัก เป็น
ต้น ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 4 โครงการ 
อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ  
และตดัปีไปด าเนินการในปี 2567 จ านวน  
1 โครงการ 

1.๖  ปัญหำ อุปสรรคกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำและแนวทำงกำรแก้ไข  
 
ล าดับ ยุทธศาสตร์ ปัญหาหรืออุปสรรค แนวทางการแก้ไข 

1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน เนื่องจากด าเนินการในขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้าง ไม่มีผู้เสนอราคา ยื่น
เสนอราคา และต้องด าเนินการใหม่ 
และบางโครงการได้ด าเนินการก่อหนี้
ผูกพันแล้ว แต่ไม่สามารถด าเนินการ
เบิกจ่ายได้ทัน ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการแล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ 2565  

กันเงินและด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2567 

2 การพัฒนาด้านงานส่งเสรมิคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการบางโครงการ ด าเนินการ
ไม่ได้เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเช้ือ
ไวรัสโคโรน่า (2019)  

ยกเลิกโครงการและบางโครงการ
โอนงบประมาณดังกลา่ว น าไป
เพิ่มงบประมาณในโครงการที่

งบประมาณไม่เพียงพอ 
3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/

สังคมและการรักษาความสงบ 
เรียบร้อย 

ไม่มีปัญหาและอุปสรรค - 

4 การพัฒนาด้านการวางแผนการ
ส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม 
และการท่องเที่ยว 

- - 

5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 
และการอนรุักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- - 

6 การพัฒนาด้านศลิปะ วัฒนธรรม  
จารีตประเพณีและภูมิปญัญาท้องถิ่น 

โครงการที่ยกเลิก เนื่องจาก
สถานการณ์โรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 
(2019)  

ยกเลิกโครงการและบางโครงการ
โอนงบประมาณดังกลา่ว น าไป
เพิ่มงบประมาณในโครงการที่

งบประมาณไม่เพียงพอ 
7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ 

ตามหลักธรรมาภิบาล 
โครงการที่ด าเนินการยังไม่แล้วเสร็จ 
เป็นโครงการที่ได้ตั้งจ่ายเป็นรายการ
ใหม่ ซึ่งได้ด าเนินการขออ านาจสภา
ตั้งจ่าย เดือนสิงหาคม ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณได้ 
 

กันเงินและด าเนินการใน
ปีงบประมาณ 2567 
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2. แนวทำงกำรติดตำมและประเมินผล ปีงบประมำณ   พ.ศ. 2566        
    2.1 กำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์  

ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ได้ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอ านาจและหน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนา
ท้องถิ่นของตนเอง  โดยในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น จะต้องด าเนินการตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑  ทั้งนี้  แผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาภาค 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ( พ.ศ.2561 -2580)   อันมี
ลักษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงาน  ดังนั้น  จึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดขึ้น ตามกระบวนการพิจารณาจากประชาคมชุมชนเมืองร่วมกันจัดท า  
ทบทวน  หรือเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด  เพ่ือให้การ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  โดยน ายุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเองได้ต่อไป และ
เพ่ือให้สามารถบูรณาการกับแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภาค และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัด
และตอบสนองความต้องการของประชาชนอันจะน าไปสู่การจัดท างบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพในท้องถิ่นได้
อย่างแท้จริง  เป็นเครื่องมือในการพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในท้องถิ่น   

 

   ดังนั้น  เทศบาลเมืองนราธิวาส จึงต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้สอดคล้องยุทธศาสตร์การพัฒนาตามท่ีก าหนด เพ่ือน าไปสู่การบูรณาการร่วมกัน ให้เกิดความ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด สามารถเชื่อมโยงไปสู่แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด  แผนพัฒนาภาค  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ ๑๒  แผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ไทยแลนด์ ๔.๐  และในการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)   จะต้องมีการติดตามและติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อ
ความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย
การจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  
โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น จะต้องด ำเนินกำรให้คะแนนตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  โดยด ำเนินกำรให้แล้วเสร็จภำยใน
หกสิบวัน นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย  รายละเอียดแนวทางการพิจารณาตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  ซักซ้อม
แนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนว          
ทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะ  
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    2.2 กำรติดตำมและประเมินผลโครงกำร 

   การติดตามและประเมินผลโครงการขององค์กรปกครองสวนท้องถิ่น ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมถึง 
(ฉบับที่  ๓)  พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยคณะกรรมกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น ด ำเนินกำรให้
คะแนนตำมเกณฑ์ที่ก ำหนดไว้  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำ  โดยด ำเนินกำร
ให้แล้วเสร็จภำยในหกสิบวัน นับแต่วันที่ประกำศใช้งบประมำณรำยจ่ำย รายละเอียดแนวทางการพิจารณา
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด  ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เรื่อง  
ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2565 เรื่อง ซักซ้อมแนวทาง
ปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะหรือกิจกรรม
สาธารณะ  

   2.3 กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล          
  กรอบและแนวทำงในกำรติดตำมและประเมินผล การติดตามและประเมินผล  การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความส าเร็จของแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตามและประเมินผล
โครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงานว่าเป็นไปตามเป้าหมาย
การพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด
หรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด   
  กำรติดตำม (Monitoring) การติดตามนั้น จะท าให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant 
Chart ที่จะท าให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีการด าเนินการช่วงใด 
ตรงก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดไว้ หรือไม่ แผนด าเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดตามผลการ
ด าเนินงาน   
  กำรประเมินผล ( Evaluation ) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จ าเป็นต้องมีเกณฑ์
มาตรฐาน ( Standard criteria ) และตัวชี้วัด ( indicators ) เพ่ือใช้เป็นกรอบในการประเมินเพ่ือให้เกิดความ
ชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่ส าคัญ ใน 2 ระดับ คือเกณฑ์การ
ประเมินหน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาบ่งชี้ให้ทราบทั้งจุดเด่นหรือจุดด้อยของงาน/
โครงการอย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพ่ือการด าเนินการต่อไปหรือยุติการ
ด าเนินงานโครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการ
โดยก าหนดรูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินกิจกรรม /โครงการ
อยู่ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลการด าเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้
หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการด าเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่    
ท าการประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดข้ึนจริงเมื่อด าเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้
ตั้งไว้  
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  กำรติดตำมและประเมินผลแผนพัฒนำท้องถิ่น  มีขั้นตอนในกำรด ำเนินกำรดังนี้     
  ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพ่ือก าหนด
กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนา
ท้องถิ่น ดังนี้     
   1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
อาจก าหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้   
    1. ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์  แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  
    2. ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน  
    3. ความก้าวหน้ากิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
(Monitoring)  
    4. ประสิทธิภาพ  เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากร
ที่ใช้โดยมีการประเมินประสิทธิภาพ     

5. ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้รับ     
6. ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท า  

กิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดข้ึนจากกิจกรรม  
    7 . ก า รป ระ เมิ น ผ ล ก ระท บ เป็ น ก ารศึ ก ษ าผ ล ที่ ได้ รั บ ร วม ย อ ด   
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนดมาใช้หรืออาจ
เลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ 
ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ 
คณะกรรมการฯ จะพิจารณา 
   1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอาจก าหนดแนวทาง ดังนี้   
    1. การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ  
    2. การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน  
    3. การประเมินผลกระทบ    
  ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้
ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น   

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม
และประเมินผลได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ   

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้
ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง   
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ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็น หรือ
ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

     2.4 ก ำหนดเครื่องมือที่ใช้ในกำรติดตำมและประเมินผล           
   ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้    
  1. การใช้แบบสอบถาม  
  2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม  
  3. การสังเกต หรือการสนทนากลุ่ม 

    2.5 แบบส ำหรับกำรติดตำมและประเมินผล      
  แบบท่ี 1   
  เรื่องที่  1 แบบช่วยก ากับการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแบบ
ประเมินตนเองในการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  เรื่องท่ี 2 แบบประเมินผลยุทธศาสตร์เพ่ือความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น 
  เรื่องท่ี 3 แบบประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น  

แบบประเมินทั้ง 3 เรื่องจะท าการประเมินหลังจากท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้ 
แผนพัฒนาท้องถิ่นแล้ว 
  แบบที่ 2 แบบติดตามผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมีก าหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน  ทุกๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่สิ้นสุด            
การด าเนินงานในเดือนตุลาคม-ธันวาคม ไตรมาสที่ 1 , (เดือนมกราคม - มีนาคม) ไตรมาสที่ 2 , (เดือนเมษายน 
- มิถุนายน) ไตรมาสที่ 3 และ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน) ไตรมาสที่ 4 
  แบบที่ 3  แบบที่ 3/1แบบประเมินผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เป็นแบบประเมิน
ตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้ประเมินผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์ ที่
ก าหนดไว้  และมีก าหนดระยะเวลาในการรายงานปีละ 1 ครั้ง  หลังจากสิ้นสุดปีงบประมาณ 
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1 ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลยุทธศำสตร์เพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น 
   1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศำสตร์ 
        ผลการให้คะแนนยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ 7  ธันวาคม  2565 ดังนี้ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเฉลี่ย 

1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมลูพืน้ฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (20คะแนน) 17.45 

2. การวิเคราะห์สภาวการณ์และศกัยภาพ (20คะแนน) 16.91 

3. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  

    3.1 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (10คะแนน) 9.18 

    3.2 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด (10คะแนน) 9.09 

    3.3 ยุทธศาสตร์จังหวัด (10คะแนน) 8.91 

    3.4 วิสัยทัศน ์(5คะแนน) 4.55 

    3.5 กลยุทธ์ (5คะแนน) 4.36 

    3.6 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ (5คะแนน) 4.09 

    3.7 จุดยืนทางยุทธศาสตร ์(5คะแนน) 4.55 

    3.8 แผนงาน (5คะแนน) 4.55 

    3.9 ความเช่ือมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม(5คะแนน) 4.18 

รวมคะแนน 87.82 

 
   1.2 ข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำน 
         ผลการให้คะแนนข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ 7  ธันวาคม  
2565 ดังนี้ 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ข้อมูลสภำพ
ทั่วไปและ
ข้อมูลพื้นฐำน
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 (๑) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของ
หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะ
ภูมิอากาศ ลักษณะของที่ดิน ลักษณะของแหล่งน้ า 
ลักษณะของป่าไม้  
(๒) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น 
เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น 
ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนประชากร และช่วงอายุและ
จ านวนประชากร ฯลฯ 

๒๐ 
(5) 

 
5 
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

 (๓) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา 
สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคม 
สงเคราะห์ 
(4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น 
การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจ าปี ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพ้ืนเมืองและของที่
ระลึก ฯลฯ และอ่ืน ๆ 

(5) 5 

 (5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริหารพื้นฐาน เช่น การ
คมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
(6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร 
การประมง การประศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว 
อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพแรงงาน ฯลฯ 

(5) 4 

 (๗) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ า ป่า
ไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 
(๘) การส ารวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการ
มีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคม
ท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการด าเนินการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นโดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วม
แก้ไขปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาส าหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจ
หน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(brainstorming) 

(5) 4 

 รวม 20 18 
 
  สรุปควำมเห็นและข้อเสนอแนะในภำพรวมของข้อมูลสภำพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐำนของ
เทศบำลเมืองนรำธิวำส  
  ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้คะแนน 18.00 คะแนน 
จากคะแนนเต็ม 20 ในภาพรวมข้อมูลพ้ืนฐานทั่วไปยังไม่สมบูรณ์ และข้อมูลยังล้าสมัยไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจาก
เทศบาลเมืองนราธิวาสยังไม่มีระบบและแหล่งรวบรวมการจัดเก็บฐานข้อมูลที่น ามาใช้ในการวิเคราะห์ เพ่ือน าไปสู่
การพัฒนาเมืองนราธิวาส ซึ่งในการจัดท าข้อมูลพ้ืนฐานในแต่ละครั้งที่น ามาบรรจุในแผนพัฒนาด าเนินการขอ –           
ความอนุเคราะห์/ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งจะได้รับความร่วมมือในการส่งข้อมูล
กลับไม่ได้ทั้งหมดและข้อมูลบางส่วนที่ได้รับจะเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นปัจจุบัน ประกอบกับระยะเวลาในการด าเนินการ
จัดท าแผนค่อนข้างจ ากัด  
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    1.3 กำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ  
        ผลการให้คะแนนข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองนราธิวาส เมื่อวันที่ 7  ธันวาคม  
2565 ดังนี้ 
 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
กำรวิเครำะห์
สภำวกำรณ์และ
ศักยภำพ 
 
 

(๑) การวิเคราะห์ที่ควบคลุมความเชื่อมโยง ความ 
สอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบาย
ของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ และ  SDGS (Bottom-up / 
Top-down)  

๒๐ 
(๕) 

 
4.75 

 

(2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน 
การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม 
ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี 
วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 

 (5) 4.75 

 

(3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ธรรมชาติ
ต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดข้ึน 
การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 
(4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้
ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทาง
สังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทาง
เศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น 

(5) 4 

 

(5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต 
ทิศทางแนวโน้มที่จะเกิดข้ึนหรือผลที่จะเกิดข้ึนในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค 
Demand (Demand Analysis) Global Demand 
และ Trend Analysis  หรืออ่ืน ๆ  

(5) 4.28 

 รวม 20 17.78 
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 สรุปควำมเห็นและข้อเสนอแนะในภำพรวมของกำรวิเครำะห์สภำวกำรณ์และศักยภำพ 
  การวิเคราะห์สภาวการณ์และศักยภาพ เป็นการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงและความสอดคล้องของ
แผนพัฒนาจากหลาย ๆ ด้าน เช่น ยุทธศาสตร์ต่างๆ  สังคม เศรษฐกิจ  สิ่งแวดล้อม  SWOT เป็นต้น ซึ่งข้อมูลต่าง ๆ  
จะน าวิเคราะห์เพ่ือก าหนดทิศทางในการพัฒนาท้องถิ่นตามสภาวการณ์และศักยภาพ  ก าหนดโครงการ/กิจกรรม
ในการพัฒนาท้องถิ่น ตามอ านาจหน้าที่และตามศักยภาพของท้องถิ่น เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่นด้วยงบประมาณท่ีจ ากัด ท าให้ไม่สามารถน าโครงการ/กิจกรรมที่บรรจุใน
แผนพัฒนามาด าเนินการได้ทั้งหมด จะต้องคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมที่เป็นปัญหาความเดือดร้อนหรือเป็นความ
ต้องการของประชาชนมาด าเนินการก่อนตามล าดับความส าคัญ โดยให้ความส าคัญกับงานส่งเสริมการพัฒนา
คุณภาพชีวิต โครงสร้างพ้ืนฐาน  เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว  ประเพณี วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม ฯลฯ  ซึ่งปัจจุบันในเขต
เทศบาลเมืองนราธิวาส มีปัญหาใหญ่ที่ต้องด าเนินการแก้ไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น  ซึ่งท้องถิ่นไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จได้จะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายฝ่ายจากหน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ เอกชน และประชาชนทั่วไป ร่วมแรงร่วมใจกันแก้ไขปัญหา จึงจะสามารถแก้ไขปัญหาให้ส าเร็จ
ลุล่วงได้ 
   1.4   ยุทธศำสตร์ 
 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 
ที่ได้ 

ยุทธศำสตร์ 
    1. ยุทธศำสตร์
ชำติ 20 ปี (พ.ศ.
2561-2580) 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

60 
(5) 

 
4.44 

   2. แผนพัฒนำ
เศรษฐกิจและสังคม
แห่งชำติ ฉบับที่ 
12 

การก าหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือ
หมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
 

(5) 4.44 

   3. เป้ำหมำยกำร
พัฒนำที่ยั่งยืน 
(Sustainable 
Development 
SDGS 

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGS 
ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGS  และประเด็น
ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.22 

   4.  ยุทธศำสตร์
จังหวัด 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
 

(5) 4.56 
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
   5.  ยุทธศำสตร์
กำรพัฒนำของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขต
จังหวัด 

การก าหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่
จัดท าขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือ
เชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด 
 

(5) 4.33 

   6. ยุทธศำสตร์
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

การก าหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและ
ข้อมูลพ้ืนฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่
สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และ
อ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

(5) 4.22 

  7. วิสัยทัศน์ การก าหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดง
สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือ
บรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคต และศักยภาพท่ีเป็นลักษณะเฉพาะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับ
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 
 

(5) 4.67 

  8.  กลยุทธ์ การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง  วิธีการ 
ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องท าตามอ านาจหน้าที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ
แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะด าเนินการให้บรรลุ
วิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นค าถามท่ีส าคัญว่า ปัจจุบันเรายืน
อยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเราก าลังท าอะไรอยู่แล้วในอนาคต
จะพัฒนาอะไร 
 

(5) 4.44 

  9. เป้ำประสงค์
ของแต่ละประเด็น
กลยุทธ์ 

การก าหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละ
ประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ที่
จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะท าสิ่งใด เป้าหมาย
การพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร 
 

(5) 4.56 
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ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

   10. จุดยืนทำง
ยุทธศำสตร์ 
(Positioning) 

การก าหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพ้ืนที่จริงที่จะน าไปสู่
ผลส าเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคืออะไร
ที่พัฒนาให้เกิดผลส าเร็จได้ 

(5) 4.44 

  11. แผนงำน การก าหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจ าแนก
แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจ าแนกแผนงานการ
จัดท างบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการ
พัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดข้ึนซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพ่ือการ
พัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตาม
แผนงานหรือไม่ 

(5) 4.22 

  12. ควำม
เชื่อมโยงของ
ยุทธศำสตร์ใน
ภำพรวม 

การก าหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่
น าไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  SDGS 
แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
เขตจังหวัดและยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพ่ือให้การพัฒนา
ท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค 
 

(5) 4.44 

 รวม 60 53 
 
   สรุปควำมเห็นและข้อเสนอแนะในภำพรวมของยุทธศำสตร์ 

  ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนราธิวาส และของเทศบาลเมือง -
นราธิวาส ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ 44  กลยุทธ์ แต่ละยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 12 แผนงาน  คลอบคลุม
ภารกิจการพัฒนาทุกด้าน และมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับต่างๆ  เช่นยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี หลักประชารัฐ  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  นโยบายรฐับาล  แผนพัฒนาภาค แผนพัฒนา
กลุ่มจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาอ าเภอ และ นโยบายของผู้บริหาร
ท้องถิ่น ฯลฯ  
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2. ผลกำรพิจำรณำกำรติดตำมและประเมินผลโครงกำรเพื่อควำมสอดคล้องแผนพัฒนำท้องถิ่น          

 2.1 สรุปผลกำรให้คะแนนโครงกำรของเทศบำลเมืองนรำธิวำส เมื่อวันที่  7 ธันวำคม  2565  เป็นดังนี้ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ ค่ำเฉลี่ย 
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา  (10 คะแนน) 8.91 
2. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  (10 คะแนน) 8.91 
3. การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  (10 คะแนน) 8.82 
4. แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา  (10 คะแนน) 8.36 
5. โครงการพัฒนา  ประกอบด้วย 52.09 
    5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5 คะแนน) 4.36 
    5.2 ก าหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5 คะแนน) 4.27 
    5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนน าไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5 
คะแนน) 4.36 
    5.4 โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (5 คะแนน) 4.36 
    5.5 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (5 คะแนน) 4.36 
    5.6 โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand 4.0 (5 คะแนน) 4.36 
    5.7 โครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด (5 คะแนน) 4.36 
    5.8 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการเสริมสร้างให้ประเทศชาติมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน (5 
คะแนน) 4.36 
    5.9 งบประมาณ มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)  (5 คะแนน) 4.36 
    5.10 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5 คะแนน) 4.09 
    5.11 มีการก าหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5 
คะแนน) 4.27 
    5.12 ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ (5คะแนน) 4.55 

รวมคะแนน 87.09 
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 2.2 กำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
  รายละเอียดการให้คะแนนโครงการของเทศบาลเมืองนราธิวาส ในแต่ละประเด็นเป็นดังนี้ 
 

ประเด็นกำรพิจำรณำ รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
กำรสรุปสถำนกำรณ์
กำรพัฒนำ 

(1) เป็นการวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้
ด าเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนอง
ความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand  หรืออ่ืน ๆ เป็น
การวิเคราะห์โครงการเพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๑๐ 
(5) 

 
4.29 

 (2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพ่ือ
ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต 
ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดข้ึนหรือผลที่จะเกิดข้ึนในการ
พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand 
(Demand Analysis)/Global Demand  หรืออ่ืน ๆ เป็น
การวิเคราะห์โครงการเพ่ือสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(5) 4.27 

 รวม 10 8.56 
 
สรุปควำมเห็นและข้อเสนอแนะในภำพรวมของกำรสรุปสถำนกำรณ์กำรพัฒนำ 
                 ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 - 2565) ของเทศบาลเมืองนราธิวาสได้ใช้การ
วิเคราะห์ SWOT Analysis / Demand (Demand  Analysis) / Global Demand และ Trend ปัจจัยและ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาอย่างน้อยต้องประกอบด้วย การวิเคราะห์เป็นการวิเคราะห์
ด้วยระบบ SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์สภาพการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรหลักในการพัฒนา
ท้องถิ่นเพ่ือค้นหาจุดแข็ง จุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงานประเด็นที่ต้องวิเคราะห์ 
ได้แก่ S-Strength (จุดแข็ง) W-Weakness (จุดอ่อน) O-Opportunity (โอกาส)และ T-Threat (อุปสรรค) 
หลักการส าคัญ คือ การวิเคราะห์โดยการส ารวจจากสภาพการณ์ ๒ ด้าน คือ สภาพการณ์ภายในและสภาพการณ์
ภายนอก เพ่ือให้รู้จักตนเองและรู้จักสภาพแวดล้อมในการบริหารจัดการและการบริการกิจการสาธารณะในด้านต่างๆ 
เช่น เศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
เป็นต้น การวิเคราะห์สถานการณ์จากสภาพการณท์ี่เป็นจริงที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน  จากสภาพปัญหาทีต่้องด าเนินการ
แก้ไขเร่งด่วน และจากความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น จดัเรียงล าดบัความส าคัญ น ามาพิจารณาจัดท า
โครงการ/กิจกรรมบรรจุในแผนพัฒนาแยกตามยุทธศาสตร์ แผนงาน และพิจารณาคัดเลือกโครงการ/กิจกรรม      
ที่บรรจุในแผนพัฒนามาด าเนินการตามศักยภาพการคลังของท้องถิ่น 
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                    จากการด าเนินโครงการ/กิจกรรมที่ผ่านมาของเทศบาลเมืองนราธิวาส จะเน้นให้ความส าคัญ
ทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น เช่น การศึกษา การสาธารณสุข การกีฬา 
ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาชุมชน สังคมสงเคราะห์ ฯลฯ การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การรักษาความสงบเรียบร้อยของท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น การปรับปรุงและพัฒนา
เครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
จุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา ซึ่งรายละเอียดหลักเกณฑ์ของข้อมูลที่พิจารณาให้คะแนน  
 
2.3 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 

 
ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
กำรประเมินผลกำร
น ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงปริมำณ 

(1) การก าหนดและการวิเคราะห์การควบคุมท่ีมีการใช้
ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัด
จ านวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือ
ผลผลิตเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่
ด าเนินการจริงตามที่ได้ก าหนดไว้ จ านวนที่ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ 
(Efficiency)  

10 
(5) 

 
4.49 

 (2) การก าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงปริมาณ 
(Qualitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิง
ปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็น
ต้น 

(5) 4.40 

 รวม 10 8.89 

 
  สรุปควำมเห็นและข้อเสนอแนะในภำพรวมของกำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่น                
ไปปฏิบัติในเชิงปริมำณ 
 การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  
 1) การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลขต่างๆ เพ่ือน ามาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจ านวน
โครงการ กิจกรรมงานต่างๆ ก็คือ ผลผลิตนั่นเอง ว่าเป็นไปตามท่ีตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จ านวนที่ด าเนินการ
จริงตามที่ได้ก าหนดไว้เท่าไหร่จ านวนที่ไม่สามารถด าเนินการได้มีจ านวนเท่าไหร่ สามารถอธิบายได้ตามหลัก
ประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่นตามอ านาจหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้  
 2) วิเคราะห์ผลกระทบ /สิ่งที่กระทบ (impact) โครงการที่ด าเนนิการในเชิงปริมาณ (Quanlitative)   
คะแนนเต็ม 10 ได้คะแนนในภาพรวม 8.89 คะแนน   
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   2.4 กำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ  
 

ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ 
คะแนน

เต็ม 
คะแนน 

ที่ได้ 
กำรประเมินผลกำร
น ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่นไปปฏิบัติใน
เชิงคุณภำพ 

(๑) การก าหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผล
ของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการน าเอาเทคนิคๆ มาใช้
เพ่ือวัดค่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน
ต่างๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ ตรงต่อความต้องการของ
ประชาชน  และเป็นไปตามหน้าที่และอ านาจ ประชาชน    
พึงพอใจ มีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา 
ครุภัณฑ์ วัสดุ การด าเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะ
ถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์
หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมา
ด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานได้ 

10 
(5) 

 
5 

 (2) การก าหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ 
(Impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ 
(Qualitative) ที่เกิดจากการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การ
วัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วย
รูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น 

(5) 4.11 

 รวม 10 9.11 

 
สรุปควำมเห็นและข้อเสนอแนะในภำพรวมของกำรประเมินผลกำรน ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 
ไปปฏิบัติในเชิงคุณภำพ 
  การประเมินผลการน าแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  

1) การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การน าเอาเทคนิคต่างๆมาใช้ เพ่ือวดั 
ภารกิจโครงการ กิจกรรม งานตา่ง ๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่นั้นๆ ตรงต่อความต้องการของประชาชนหรือไม่ และ
เป็นไปตามอ านาจหน้าที่หรือไม่ ประชาชนพึงพอใจหรือไม่ สิ่งของ วัสดุครุภัณฑ์ การด าเนินการต่าง ๆ มีสภาพ
หรือลักษณะถูกต้อง คนทนถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล
(Effectiveness) ผลการปฏิบตัิราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ ตามท่ี
ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงาน  

2)  วิเคราะห์ผลกระทบ /สิ่งที่กระทบ (impact) โครงการที่ด าเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative)  
คะแนนเต็ม 10 ได้คะแนนในภาพรวม 9.11 คะแนน   
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2.5 แผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ กลยุทธ์ และแผนงำนพัฒนำ 

 
ประเด็นกำร
พิจำรณำ 

รำยละเอียดหลักเกณฑ์ คะแนน
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

ยุทธศำสตร์       
กลยุทธ์ แผนงำน
กำรพัฒนำ 

(1)การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่าน
การวิเคราะห์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการ
วิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global 
Demand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) 
หรืออ่ืน ๆ โดยน าไปจัดท าเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่
เป็นรูปธรรม 
(2)การก าหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น น าไปสู่การจัดท าโครงการ 
กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดท าบริการสาธารณะหรือ
กิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม 

(5) 4.33 

 รวม 5 4.33 

 
              สรุปควำมเห็นและข้อเสนอแนะในภำพรวมของแผนงำนและยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ กลยุทธ์ 
และแผนงำนพัฒนำ 
 1) วิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่าง ๆ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ขององค์กร-
ปกครองส่วนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ  จนน าไปสู่การจัดท าโครงการพัฒนาท้องถิ่นโดยใช้  SWOT Analysis/ 
Demand (Demand Analysis)/Global Demand / Trend หรือหลักการบูรณาการ (integration) กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพ้ืนที่ติดต่อกัน  
 2)  การวิเคราะห์แผนงาน งานที่เกิดจากด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาความ
ยากจน หลักประชารัฐ และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และโดยเฉพาะเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้าน
การเกษตรและแหล่งน้ า) (Local Sufficiency Economy Plan : LSEP) คะแนนเต็ม 5 ได้คะแนนใน
ภาพรวม 4.33 คะแนน   
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3. กำรวิเครำะห์เชิงปริมำณ          
     3.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
หมู่ที่/ชุมชน 

(ถ้ำมีหลำยต ำบล 
ระบุต ำบลด้วย) 

จ ำนวน 
กลุ่มตัวอย่ำง 

(คน) 
ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย  92 45.5 

- หญิง  110 54.5 
2 อายุ    
 - 20-30 ปี  29 14.40 

- 31-40 ปี  41 20.30 
- 41-50 ปี  62 30.70 
- 51-60 ปี  48 23.80 

3 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษา  12 5.90 

- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า   53 26.20 
- อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  42 20.80 
- ปริญญาตร ี  84 41.80 
- สูงกว่าปริญญาตร ี  8 4.00 

4 อาชีพหลัก    
 - รับราชการ  32 15.8 

- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  22 10.90 
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  73 36.10 
- รับจ้าง  35 17.30 
- นักเรียน/นักศึกษา   17 8.40 
- เกษตรกร   8 4.00 
-แม่บ้าน  4 2.00 
-ข้าราชการบ านาญ  3 1.50 
-ว่างงาน  2 1.00 
- ประมง  2 1.00 
    

                     เทศบาลเมืองนราธิวาส  ได้ด าเนินการขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลให้คะแนนประเมิน 
ความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองนราธิวาสในภาพรวม และในแต่ละยุทธศาสตร์ โดยก าหนด 
กลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนตามชุมชนต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส จ านวน 202 คน มีผู้ด าเนินการ
กรอกข้อมูลตอบแบบสอบถาม ดังนี้ 
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                     จำกตำรำงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
                      1.เป็นเพศหญิง จ านวน 110 คน เป็นเพศชาย จ านวน 92 คน 
                      2.อายุต่ ากว่า 20-30 ปี  จ านวน 29 คน  อายุระหว่าง 31 – 40 ปี จ านวน 41 คน อายุ 
ระหว่าง 41 – 50 ป ีจ านวน 62 คน อายุระหว่าง 51 – 60 ปี จ านวน 48 คน  
                      3.การศึกษา ระดับประถมศึกษา จ านวน 12 คน มัธยมศึกษา จ านวน 53 คน อนุปริญญา
หรือเทียบเท่า จ านวน 42 คน ปริญญาตรี จ านวน 84 คน สูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 8 คน  
                      4.อาชีพหลัก รับราชการ จ านวน 32 คน  ท างานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 22 คน  
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว จ านวน 73 คน รับจ้าง จ านวน 35 คน และอ่ืนๆ  
                      จากการสุ่มแบบประเมินความพึงพอใจตามชุมชนต่างๆ จ านวน 202 คน  จ านวน 35 
ชุมชน จ านวนไม่เท่ากัน  บุคลากรในส านักงานอีก จ านวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 0.51 ของจ านวน
ประชากรในเขตเทศบาล 40,000 กว่าคน ผู้ตอบแบบสอบถามจะมีจ านวนผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย ร้อยละ 54.46 
อายุระหว่าง 41 - 50 มากท่ีสุด ร้อยละ 30.70  การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด ร้อยละ 73.20 อาชีพ
หลักของผู้กรอกแบบสอบถามเป็นกลุ่มผู้รับราชการมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.58 และอาชีพค้าขาย/ธุรกิจ
ส่วนตัว รองลงมาร้อยละ  36.10 
 
     3.2  ควำมพึงพอใจต่อผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำลเมืองนรำธิวำส  
                    จากการส่งแบบสอบถามส ารวจความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส
ในภาพรวม จ านวน 202 คน มี ผลการพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานสรุปได้ดังตาราง ดังนี้      
   
  

ควำมพึงพอใจ 
พอใจมำก 
(ร้อยละ) 

พอใจ 
(ร้อยละ) 

ไม่พอใจ 
(ร้อยละ) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 32.70 66.80 0.50 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 32.00 66.80 0.50 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 30.20 68.30 1.50 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ 28.70 69.30 2.00 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 27.20 71.80 1.00 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 27.20 71.80 1.00 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของ 
    ประชาชนในท้องถิ่น 

27.20 71.80 2.00 

8) การแก้ไขปญัหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 28.70 68.30 3.00 
9) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 29.70 68.30 1.00 

ควำมพึงพอใจภำพรวม 29.37 69.25 1.38 

     ควำมพึงพอใจ 
ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำน 

คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  หน้า 34 

 

3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

รวม 8.00 

 
 

ควำมพึงพอใจ 
ด้ำนงำนส่งเสริมกำรพัฒนำคุณภำพชีวิต 

คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 9 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 7 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

รวม 8.00 

 
 

ควำมพึงพอใจ 
ด้ำนกำรจัดระเบียบชมุชน/สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย 

คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

รวม 8.00 
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ควำมพึงพอใจ 

ด้ำนกำรวำงแผนกำรส่งเสรมิกำรลงทุนพำณิชยกรรมและกำรท่องเท่ียว 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม  
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

รวม 8.00 

 
 

ควำมพึงพอใจ 
ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 

คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

รวม 8.00 

 
 

ควำมพึงพอใจ 
ด้ำนศิลปะ วัฒนธรรม จำรีตประเพณีและภูมิปัญญำท้องถิ่น 

คะแนน 
(10 คะแนน) 

1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

รวม 8.00 

 



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  หน้า 36 

 

 
ควำมพึงพอใจ 

ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
คะแนน 

(10 คะแนน) 
1) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 8 
2) มีการประชาสมัพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 8 
3) มีการเปดิโอกาสให้ประชาชนแสดงความคดิเห็นในโครงการ/กิจกรรม 8 
4) มีการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรมให้ประชาชนทราบ 8 
5) การเปดิโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 
6) การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 8 
7) ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแกไ้ขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 8 
8) ประโยชน์ที่ประชาชนไดร้ับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 8 

รวม 8.00 

                       

   
ผลความพึงพอใจในภาพรวม มีความพอใจมาก ร้อยละ 29.37  พอใจ ร้อยละ 69.25 และ 

ไม่พอใจ ร้อยละ 1.38   
                        ผลการประเมินความพึงพอใจในต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลเมืองนราธิวาส ในแต่ละ
ยุทธศาสตร์ในรูปแบบการให้คะแนน  ดังนี้  
                         ยุทศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน น้ าประปา  ไฟฟ้า ผังเมือง 
เขื่อน คลอง คูระบายน้ า  คะแนนเต็ม 10  ได้คะแนนในภาพรวม 8.00 คะแนน  
                         ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น การสาธารณสุข การศึกษา 
การสังคมสงเคราะห์ การกีฬา นันทนาการ ยาเสพติด เป็นต้น คะแนนเต็ม 10  ได้คะแนนในภาพรวม 8.00 คะแนน  
                         ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย คะแนนเต็ม 10  ได้คะแนนในภาพรวม 8.00 คะแนน  
                         ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการ
ท่องเที่ยว คะแนนเต็ม 10  ได้คะแนนในภาพรวม  8.00  คะแนน 
                         ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม คะแนนเต็ม 10  ได้คะแนนในภาพรวม 8.00  คะแนน  
                        ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น  
คะแนนเต็ม 10  ได้คะแนนในภาพรวม 8.00  คะแนน  
                        ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล คะแนนเต็ม 10  
ได้คะแนนในภาพรวม 8.00  คะแนน  
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3.3 แผนงำนที่ด ำเนินกำร 
  

ล ำดับ ยุทธศำสตร ์

เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ทีด่ ำเนนิกำร 

ตามแผนพัฒนา 
ด าเนินการ

จริง 
ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนิน 
การจริง 

1 การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

41 4 243,443,000 13,140,995 9.76 5.40 

2 การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

143 102 260,235,250 47,578,350 71.33 18.28 

3 การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

8 3 1,160,000 510,000 37.50 43.97 

4 การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

2 - - - - - 

5 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

4 - - - - - 

6 การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรมจารีตประเพณี

17 9 4,453,500 2,370,000 52.94 53.22 
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และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

7 การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

35 10 40,611,830 19,517,300 28.57 48.06 

 

     
4. กำรวิเครำะห์เชิงคุณภำพ          
     4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถำม 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่ำง 
หมู่ที่/ชุมชน 

(ถ้ำมีหลำยต ำบล 
ระบุต ำบลด้วย) 

จ ำนวน 
กลุ่มตัวอย่ำง 

(คน) 
ร้อยละ 

1 เพศ    
 - ชาย  92 46.70 

- หญิง  105 53.30 
2 อายุ    
 - 20-30 ปี  31 15.70 

- 31-40 ปี  33 16.80 
- 41-50 ปี  58 29.40 
- 51-60 ปี  53 26.90 
- มากกว่า 60 ป ี  22 11.20 

3 ระดับการศึกษา    
 - ประถมศึกษา  10 5.10 

- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  50 25.40 
- อนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่า  41 20.80 
- ปริญญาตร ี  86 43070 
- สูงกว่าปริญญาตร ี  7 3.60 

4 อาชีพหลัก    
 - รับราชการ  35 17.80 

- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ  19 9.60 
- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว  68 34.50 
- รับจ้าง  36 18.30 
- นักเรียน/นักศึกษา   16 8.10 
- เกษตรกร   8 4.10 
-แม่บ้าน  4 2.00 
-ข้าราชการบ านาญ  3 1.50 
-ว่างงาน  2 1.00 
-ประมง  2 1.00 
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4.2 ควำมพึงพอใจต่อกำรด ำเนินงำน 
                       เทศบาลได้ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และได้คัดเลือกโครงการ/
กิจกรรมจากแผนพัฒนาท้องถิ่นมาด าเนินการบรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี โดยจัดท าเป็นแผนการ
ด าเนินงานประจ าปี ซึ่งการจัดท าโครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ  2565  ผู้บริหารคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมใน
ยุทธศาสตร์ที่มีโครงการ/กิจกรรมมาด าเนินการได้ครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ ตามศักยภาพการคลัง เพ่ือพัฒนาและ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรม เป็นไปตามวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนาขององค์กร สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาระดับต่างๆ 
                    จากข้อมูลประเมินความพึงพอใจในรูปแบบระดับความพอใจ และการให้คะแนนอาจ   
ประเมินได้ว่าระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของเทศบาลอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี แต่จะต้องพัฒนายกระดับ 
การท างานทุก ๆ ด้านใน 8 หวัข้อ ให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจในระดับพึงพอใจเกินร้อยละ 50 และระดับ 
ความไม่พอใจเป็นร้อยละ 1.38  สิ่งที่ต้องปรับปรุงยกระดับความพึงพอใจเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย 
 ดังนี้ 

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
2. ผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น 
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม 
4. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน 
5. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 

                       6.  การด าเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 
                       7.  การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม 
                          8. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม 
                       ส าหรับความพึงพอใจในผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ในรูปแบบการให้คะแนน จ านวน 8 หวัข้อ 
7  ยุทธศาสตร์ คะแนนเต็ม 10  คะแนนเฉลี่ยโดยรวม 8.00 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ยุทธศาสตร์ที่ได้รับคะแนนความ           
พึงพอใจโดยภาพรวมสูงสุดทุกยทุธศาสตร ์คะแนน  8.00   

4.3 แผนกำรด ำเนินงำน 
  

ยุทธศำสตร ์

เป้ำหมำย 
(ผลผลติของโครงกำร) 

งบประมำณ 
ร้อยละ 

ทีด่ ำเนนิกำร 
ผลที่ไดร้ับจำกำร
ด ำเนนิกำรจริง 

ตาม
แผนพัฒนา 

ด าเนินการ
จริง 

ตามแผนพัฒนา ด าเนินการจริง 
ตาม

แผนพัฒนา 
ด าเนิน 
การจริง 

 

การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

41 4 243,443,000 13,140,995 9.76 5.40 ตัดปีไปด าเนินการและ
เบิกจ่ายในปี 2567 
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ทั้ง 4 โครงการ 
การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิต 

143 102 260,235,250 47,578,350 71.33 18.28 ด าเนินการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  
ทั้งด้านการบริหารงาน
ทั่วไป , ด้านการศึกษา
,ด้านสังคมสงเคราะห์ , 
ความเข้มแข็งของ 
ชุมชน และด้าน
ศาสนาวัฒนธรรม 
ประเพณี ด าเนินการ
แล้วเสร็จตาม
โครงการ จ านวน 83 
โครงการ ยกเลิก
โครงการ จ านวน 10 
โครง และตัดปไีป
ด าเนินการในปี 
2567 จ านวน 9 
โครงการ 

การพัฒนาด้านการ
จัดระเบียบชุมชน/
สังคม และการ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

8 3 1,160,000 510,000 37.50 43.97 ด าเนินการด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคม 
และการรักษาความสงบ
เรียบร้อย โดยจัดท า
โครงการเกีย่วกับการ
รักษาความสงบเรียบร้อย
ดูแลความปลอดภัย
บริเวณหาดนราทัศน์  
ในในวันตรุษอีดิ้ลฟิตรี
และอัฎฮา และฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกันฝ่าย
พลเรือน (อปพร.) 
ด าเนินการแล้วเสร็จทุก
โครงการ 

การพัฒนาด้านการ
วางแผน การ
ส่งเสริมการลงทุน
พาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

2 - - - - -  
- 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

4 - - - - -  
- 

การพัฒนาด้าน 17 9 4,453,500 2,370,000 52.94 53.22 ด าเนินการพัฒนาด้าน
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ศิลปะ วัฒนธรรม
จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ศิลปะ วัฒนธรรม  
จารึตประเพณี  เช่น 
โครงการวันส าคัญ
ทางศาสนาต่าง ๆ จัด
งานประชันเสียง
นกเขาชวาเสียง
ประจ าปี จ านวนแล้ว
เสร็จ จ านวน 8 
โครงการ ยกเลิก
โครงการ จ านวน 1 
โครงการ 

การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล 

35 10 40,611,830 19,517,300 28.57 48.06 ด าเนินการพัฒนาด้าน
บริหารจดัการตามหลัก
ธรรมาภิบาล ด าเนินการ
โครงการเกีย่วกับการจดั
งาน การฝึกอบรม/ดูงาน 
การก่อสร้างอาคารเรียน 
ปรับปรุงอาคาร
ส านักงาน/บ้านพัก เป็น
ต้น ด าเนินการแล้วเสร็จ 
จ านวน 4 โครงการ อยู่
ระหว่างด าเนินการ 
จ านวน 4 โครงการ  
และตดัปีไปด าเนินการใน
ปี 2567 จ านวน  
1 โครงการ 

 

 
 
5. สรุปผลกำรวิเครำะห์กำรติดตำมและประเมินผล      
   5.1 เชิงปริมำณ (Quantity)  
        1) โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 2565 มี
จ านวนทั้งสิ้น 250  โครงการ  เทศบาลเมืองนราธิวาสได้น าโครงการตามแผนมาด าเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ ที่ก าหนดในแผนพัฒนาท้องถิ่น จ านวน   124  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 49.60 ของจ านวนโครงการที่
ปรากฏตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  

2) จ านวนโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวนทั้งสิ้น 98 โครงการ คิดเป็นร้อยละ   
79.03 

 3) จ านวนโครงการที่ไม่สามารถด าเนินการได้ และด าเนินการไม่แล้วเสร็จ (ไปด าเนินการ  
ในปีงบประมาณถัดไป )  รวมทั้งสิ้น 18  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.52 

4) งบประมาณท่ีตั้งไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ  2565   จ านวนเงิน  
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567,156,980  บาท  น าไปบรรจุในเทศบัญญัติเพ่ือด าเนินการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 81,116,645  บาท  
คิดเป็นร้อยละ 14.30 ของโครงการทั้งหมด 

5) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ด าเนินการเบิกจ่ายทั้งสิ้น  41,588,266.12 บาท   
คิดเป็นร้อยละ 52.57 ของงบประมาณจากโครงการที่ด าเนินการ 
   5.2 คุณภำพ (Quality)  
                        จากการด าเนินการโครงการ/กิจกรรม จะเห็นได้ว่าโครงการต่าง ๆ ที่ด าเนินการสามารถ
สนองตอบความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีด้านคุณภาพชีวิต และด้านอื่น ๆ และเนื่องจากด้วยติดสถานการณ์
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) ท าให้การสนองตอบความต้องการและการแก้ไขปัญหาไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ก าหนด  
  5.3 ค่ำใช้จ่ำย (Cost)  
     1. ในภาพรวมของการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม อยู่ในเกณฑ์พอสมควร
(พอใจ 52.57 )  
     2. ด าเนินการเบิกจ่ายเป็นไปตามที่ก าหนดไว้เทศบัญญัติ และบางโครงการด าเนินการต่ ากว่า
งบประมาณท่ีตั้งไว้ และบางโครงการได้ด าเนินการโอนงบประมาณเพ่ิมขึ้น เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 
   5.4 เวลำ (Time)  
     โครงการ/กิจกรรมมีการก าหนดยะเวลาด าเนินการไว้ในแผนด าเนินงาน และท าการประเมินผล
ว่าได้ด าเนินการเป็นไปตามช่วยระยะเวลาที่ก าหนดไว้หรือไม่  
    ไตรมาสที่ 1 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมในปีงบประมาณนั้น ๆ  
    ไตรมาสที่ 2 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมในปีงบประมาณนั้น ๆ  
    ไตรมาสที่ 3 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนในปีงบประมาณนั้น ๆ  
    ไตรมาสที่ 4 ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในปีงบประมาณนั้น ๆ  

   5.5  กำรได้รับประโยชน์ 
     จากการพัฒนาที่ผ่านมาเทศบาลเมืองนราธิวาสได้ด าเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับ
ประชาชนได้ในหลายเรื่องและครอบคลุมเกือบทุกด้านตามศักยภาพการคลัง และมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี
ประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไข ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาดังกล่าว  
ดังนี้ 

1. เด็ก เยาวชนในเขตเทศบาลได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง ตั้งแต่ระดับเตรียม 
อนุบาล- มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดของเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

2. ประชาชนได้รับการบริการและความรู้ด้านสาธารณสุขข้ันพ้ืนฐาน ตามพระราชด าริทั้งการ 
ส่งเสริมสุขภาพ การรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค การทันตกรรม มีศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล คลินิก
เทศบาล ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง โดยด าเนินการควบคุมป้องกันโรคต่าง ๆ ที่เกิดจาก
สัตว์สู่คน เช่น โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ การให้บริการโรงฆ่าสัตว์สามารถควบคุมโรคที่มากับสัตว์ที่ถูกฆ่าน าไปเป็น
อาหาร 

3.  ประชาชนได้รับด้านการสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม  การช่วยเหลือผู้พิการ     -  
ทุพลภาพ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล  ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนตามอัตภาพ       
จ่ายเบี้ยยังชีพ แจกถุงยังชีพให้ผู้ได้รับผลกระทบ จัดอบรมการประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้แก่ผู้สนใจเพื่อลดรายจ่าย
เสริมสร้างรายได้ในครัวเรือน  
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4. เยาวชนได้รับการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด สร้างแกนน าในชุมชนต่าง ๆ  
เพ่ือเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในด้านการป้องกัน 
และบรรเทาสาธารรณภัย โดยให้บริการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยต่าง ๆ เช่น ไฟไหม้ เด็กจมน้ า 
น้ าท่วม ฯลฯ  มีศูนย์ที่ให้บริการเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนการอ านวยความสะดวกด้านจราจร
การจัดระเบียบตลาด ทางเท้า ถนน  
   5.6 ผลกระทบ (Impact) 
        1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้าเพราะการด าเนินงานต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองนราธิวาสต้องผ่าน 
กระบวนการหลายขั้นตอนสลับซับซ้อน 

    2. ระเบียบ กฎหมายในการบริหารงานมีหลายขั้นตอนและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหา 
ให้ประชาชนได้ทันท่วงที ส่งผลให้การบริหารงานไม่คล่องตัวเกิดความล่าช้า 

 
    3. จ านวนโครงการที่บรรจุในแผนมีจ านวนมาก แต่งบประมาณมีจ านวนจ ากัดท าให้การ 

คัดเลือกโครงการ/กิจกรรมมาด าเนินการได้น้อย 
     4. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) ท าให้การด าเนินการโครงการ/
กิจกรรม ไม่สามารถด าเนินการได้ ส่งผลให้การพัฒนาหยุดชะงัก 

    5. ประชาชนไม่ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
๑. สรุปผลกำรพัฒนำท้องถิ่นในภำพรวม 
      1.1 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์                      
                   ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เทศบาลเมืองนราธิวาสคัดเลือกโครงการ/กิจกรรมจาก
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) และ เพ่ิมเติม มาด าเนินการทั้งสิ้น จ านวน  124 โครงการ 
งบประมาณ 81,116,645  บาท ตามยุทธศาสตร์ จ านวน 7 ยุทธศาสตร์ 11 แผนงาน สรุปได้ตามยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
                   ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ด าเนินการพัฒนาด้านนี้อย่างต่อเนื่องให้       
ครอบคลุมเกือบทุกพ้ืนที่ภายในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส เพ่ือให้การคมนาคมมีความสะดวก สบาย คล่องตัว 
มีความปลอดภัยในการสัญจรไปมา ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คัดเลือกมาด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ 
งบประมาณ 13,140,995 บาท อยู่ในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา โครงการที่ด าเนินการไม่แล้ว
เสร็จภายในปีงบประมาณ 2565 จ านวน 4  โครงการ (กันเงินไปด าเนินการในปีถัดไป ) ใช้งบประมาณจากเงิน
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รายได ้เงินอุดหนุนทั่วไป เป็นการก่อสร้าง ปรับปรุงซ่อมแซมถนนพร้อมระบบระบายน้ า ซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่าง
การด าเนินการขั้นตอนพัสดุ เมื่อด าเนินการเสร็จแล้วผลลัพธ์ที่ได้รับ การคมนาคมทางบกในท้องถิ่นได้รับการพัฒนา 
ประชาชนมีความสะดวก สบาย ปลอดภัยในการสัญจรไป- มา  
                    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต เป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณมากท่ีสุด โครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้ผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและ
สามารถต่อยอดได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทั้งทางด้านการศึกษา การ
สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์ การกีฬา ยาเสพติด และนันทนาการ ในปีงบประมาณ 2565 คัดเลือกโครงการมา
ด าเนินการ จ านวน 102 โครงการ งบประมาณ 47,578,350 บาท ด าเนินการเสร็จแล้ว จ านวน 83 
โครงการ  และยกเลิกโครงการ จ านวน 10 โครงการ ใช้งบประมาณจากเงินรายได้ เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการ
ส่วนใหญ่เป็นโครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุขที่รัฐบาลจัดสรรงบประมาณอุดหนุน ให้กับชุมชน โดยให้ชุมชน
ด าเนินการจัดท าโครงการภายใต้งบประมาณ 20,000 บาท/ชุมชน จ านวน 35 ชุมชน และโครงการที่
ด าเนินการประชาชนได้รับการบริการขั้นพ้ืนฐานทางด้านสาธารณสุข การบริการและพัฒนาด้านการศึกษา
ระดับอนุบาล – มัธยมศึกษา การสังคมสงเคราะห์ช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ อุทกภัย วาตภัย 
ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิด ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ ส่งเสริมอาชีพโดยจัดฝึกอบรมให้
ประชาชนมีอาชีพสร้างรายได้ เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน ตลอดจนการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเพ่ือ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  
                     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  คัดเลือกโครงการมาด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 510,000 บาท   
และน ามาตราในเทศบัญญัติเพ่ือด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ ด าเนินการแล้วเสร็จทั้ง 3 โครงการ  
                     ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่ไดค้ัดเลือกโครงการมาด าเนินการแต่อย่างใด 
                     ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการบริการจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 คัดเลือกโครงการมาด าเนินการ จ านวน 9 โครงการ งบประมาณ 2,370,000 บาท  
ด าเนินการเสร็จแล้ว จ านวน 8 โครงการ  งบประมาณ 2,061,951.08 บาท  ใช้งบประมาณจากเงินรายได้ 
และอุดหนุนทั่วไป เป็นลักษณะกิจกรรมงานประเพณีท้องถิ่น  
                     ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาธิบาล  ปีงบประมาณ             
พ.ศ.2565 คัดเลือกโครงการมาด าเนินการ จ านวน 10 โครงการ งบประมาณ 19,517,300 บาท  
ด าเนินการเสร็จแล้ว จ านวน 4 โครงการ งบประมาณ 481,405 บาท   ใช้งบประมาณจากเงินรายได้  เงิน
อุดหนุนทั่วไป เป็นลักษณะการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรในสังกัด และปรับปรุงอาคารสถานที่ปฏิบัติงาน และ
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานเทศบาล 

1.2 กำรวัดผลในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ                      
                              กำรวัดผลเชิงปริมำณ  จะท าให้ทราบรายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมในแต่ละด้านว่า      
มีจ านวนเท่าไหร่ ด าเนินการเสร็จเท่าไหร่ อยู่ระหว่างด าเนินการเท่าไหร่  ยังไม่ได้ด าเนินการเท่าไหร่ ยกเลิก
โครงการเท่าไหร่ผลการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของงบประมาณที่ได้รับ  มีปัญหา/อุปสรรคอะไรใน 
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การด าเนินงาน และมีแนวทางแก้ไขอย่างไร โดยการก าหนดแบบฟอร์มกรอกข้อมูล รายงานผลโครงการ/
กิจกรรมตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ซึ่งท าให้เราได้ข้อมูลจริงที่สามารถวัดออกมาเป็นค่าตัวเลขได้ สามารถ 
น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงานให้ดีขึ้น และประชาชนทราบรายละเอียดผลการ
ด าเนินงานและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมหรือให้ข้อเสนอแนะ แนวทางการด าเนินงานได้  
                       กำรวัดผลเชิงคุณภำพ เป็นการสรุปผลการด าเนินงานที่ไม่สามารถวัดออกมาเป็นค่าได้ แต่
เป็นการสรุปที่วัดผลออกมาในภาพรวมว่าด าเนินการในลักษณะใดโดยอาศัยความรู้สึกจากข้อมูลผลการด าเนินงาน
ในเชิงปริมาณ และข้อมูลประกอบอ่ืนๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่จะบ่งบอกว่าการด าเนินงานของเราท าได้หรือไม่ หรือต้องมี
การปรับปรุง แก้ไขอย่างไรเพื่อให้งานมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความคุ้มค่าหรือไม่ ประชาชนได้รับ
ประโยชน์ในโครงการที่ด าเนินการหรือไม่ ใช้แบบฟอร์มประเมินส ารวจความพึงพอใจของประชาชนในภาพรวม 
และการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 
                       เทศบาลเมอืงนราธวิาสได้ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
                       1.การใช้เอกสาร โดยการก าหนดแบบฟอร์มกรอกข้อมูล รายงานผลโครงการ/กิจกรรมตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่ไตรมาสที่ 1 – 
4  งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ   ผลลัพธ์ที่ได้รับ ปัญหา/อุปสรรค/แนวทางแก้ไข และ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ   
                        2.การสัมภาษณ์ เป็นการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง และผู้มีส่วน 
ไดเ้สียเกี่ยวข้องกับโครงการเพ่ือทราบถึงข้อมูลขั้นตอนการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ให้
โครงการส าเร็จไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้                         
                        3.แบบฟอร์มเพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ในรูปแบบฟอร์มการติดตามและ 
ประเมินผลโครงการ แบบฟอร์มส ารวจความพึงพอใจโครงการโดยใช้แผนการด าเนินงานเป็นเอกสารหลักในการ
ติดตามโครงการและแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นเอกสารที่เชื่อมโยงในการติดตามและประเมินผลโครงการ  
                        4.ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาแต่ละท่านรับผิดชอบรายงาน
ผล ข้อเสนอแนะ ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไขโครงการ/กิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ 
                        - ในอนาคตจะด าเนินการก าหนดเครื่องมือที่น ามาใช้เพ่ิมเติม ดังนี้ 
                        1.การส ารวจ โดยคณะกรรมการติดตามฯ ก าหนดปฏิทินคัดเลือกโครงการ ก าหนดวัน เวลา 
และสถานที่ที่ด าเนินการ รวมทั้งผู้รับผิดชอบออกไปส ารวจติดตามผลการด าเนินงานในพ้ืนที่จริง เพ่ือติดตามผล
การด าเนินงาน และประเมินทัศนคติ ความพึงพอใจของประชาชน 
                        2.การสังเกต คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาออกติดตามโครงการน าร่อง  
โดยใช้วิธีการสังเกตสถานที่ที่ด าเนินการ รายละเอียดของผลการด าเนินการจัดท าโครงการ ส่วนที่มีปัญหา  
อุปสรรค ส่วนที่สร้างสรรค์ แนวทางการแก้ไข และบันทึกข้อมูลน ามาวิเคราะห์สรุปผลเพื่อเสนอผู้บริหารใช้ใน
การพัฒนา ปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือน ามาปรับใช้ในการด าเนินการจัดท าโครงการอ่ืนๆ ต่อไป  

1.3 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมเป้ำหมำย         
                      ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 การด าเนินโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นทุกโครงการ/
กิจกรรมที่บรรจุในแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมาย/ผลผลิตโครงการในการด าเนินโครงการให้สอดคล้องเป็นไป 
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ซึ่งการสร้างความส าเร็จให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กรต้องประกอบด้วย 
                   1. มีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 
                   2. มีการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจและประสบการณ์ให้กันภายในระหว่างบุคลากรของ 
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                       องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
                     3. มีกลไกในการส่งเสริมการท างานร่วมกันที่เป็นระบบ 
                   4. ผู้บริหารมีภาวะความเป็นผู้น าสูง 
                   5. บุคลากรในองค์กรมีความรู้ความสามารถและมีความรับผิดชอบ 
                   6. การบริหารงานมีการรับฟังความคิดเห็นจากภายนอก และมีความคล่องตัว 
                   7. มีการแปลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ ขององค์กรมาสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริง 
                   8. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีสว่นริเริ่มกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                            
                   9. มีการติดตามและประเมินผลโครงการดังกล่าวอย่างใกล้ชิด 
                  10.มีความเพียงพอของงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ควำมส ำเร็จค่ำเป้ำหมำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 

ยุทธศำสตร์ ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละควำมส ำเร็จ กำรบรรลุผล 

1.การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

1.ร้อยละ ๙๐ ของจ านวน
ประชากรในเขตเทศบาล
และพ้ืนที่ใกล้เคียงได้รับ
ความสะดวกสบายในการสัญจร  
และความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

10.00 

 

ไม่บรรลุผล 

 
 
 

 

2.การพัฒนาด้านงาน
ส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

๑.จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
การลงทุน การอบรมอาชีพ 
๒.จ านวนการให้ความช่วยเหลือ

20.00 
 

100.00 

ไมบ่รรลุผล 
 

บรรลุผล 
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สงเคราะห์และให้สวัสดิการ
แก่ประชาชนผู้เดือดร้อน 
ผู้ยากไร้  ผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคมและผู้สูงอายุ 
3.ร้อยละ ๘๐ ของระดับ
คุณภาพ ของครู บุคลากร
ทางการศึกษาและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษา 
4.จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนรณรงค์การ
ต่อต้านยาเสพติด 
5.จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริม
การกีฬาและนันทนาการ 
6.จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยกับประชาชน 

 
 
 
 

90.00 
 
 
  

 0.00 
 
 

30.00 
 

30.00 
 

 
 
 
 

บรรลุผล 
 
 
 

ไม่บรรลุผล 
 
 

ไมบ่รรลุผล 
 

ไม่บรรลุผล 

3.การพัฒนาด้านการจัด
ระเบียบชุมชน/สังคมและ
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

1.จ านวนโครงการที่จัด
ระเบียบชุมชน/สังคมใน
การรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

2.จ านวนโครงการที่
พัฒนาบุคลากรและ
ประชาชนทั่วไปในการ 

ป้องกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

 

0.00 
 
 
 
 

0.00 

ไม่บรรลุผล 

 
 
 
 

ไม่บรรลุผล 

 
 

 

ยุทธศำสตร์ ค่ำเป้ำหมำย ร้อยละควำมส ำเร็จ กำรบรรลุผล 

4.การพัฒนาด้านการ
วางแผน การส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและ
การท่องเที่ยว 

- 
 

 - - 
 

5.การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม    

- 
 

 - - 
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6.การพัฒนาด้านศิลปะ 
วัฒนธรรม จารีต ประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.จ านวนกิจกรรมที่
ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู
ประเพณีวัฒนธรรม 
2.จ านวนกิจกรรมส่งเสริม
พัฒนาคุณธรรม จรยิธรรม   

40.00 
 
 

0.00 

บรรลุผล 

 
 

ไม่บรรลุผล 
 

7.การพัฒนาด้านบริหาร
จัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

 

1.จ านวนกิจกรรมพัฒนา
ความรู้ คุณธรรม
จริยธรรม แก่บุคลากร 
2.จ านวนการปรับปรุง
และพัฒนาสถานที่
ปฏิบัติงาน 
 

70.00 
 
 
 
 
 
 

บรรลุผล 
 
 
 
 

 

1.4 ควำมส ำเร็จกำรพัฒนำตำมโครงกำรพัฒนำท้องถิ่น 
                    ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารจัดการโครงการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 
                     1)  การให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ โครงการที่ประสบความส าเร็จ 
จะต้องเป็นโครงการที่ได้รับความสนใจและความร่วมมือจากประชาชน การที่จะท าให้ประชาชนสนใจและ
ร่วมมือได้ ประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการก าหนดและด าเนินโครงการ เพ่ือให้ได้โครงการที่ประชาชนต้องการ
และพึงพอใจมากท่ีสุด ดังนั้นก่อนที่จะเริ่มโครงการใดใดผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจะต้องสอบถามและรับฟัง
ความคิดเห็นหรือความต้องการของประชาชน เช่น โครงการเสริมสร้างสุขภาพดีถ้วนหน้า โครงการส่งเสริม 
และพัฒนาคุณภาพชีวิต และโครงการส่งเสริมสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น 
                     2)  การร่วมมือกันท างานอย่างใกล้ชิดระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชน 
ในการด าเนินโครงการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ หรือให้ประชาชนจัดท า
โครงการเพ่ือของบประมาณอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระยะเริ่มแรกประชาชนอาจจะยัง
ไม่มีความรู้ความสามารถในการน าเสนอโครงการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้
เป็นผู้รับผิดชอบในการเป็นพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนในการเขียนโครงการที่ถูกต้องตามระเบียบของทาง
ราชการ นอกจากนั้นยังต้องท าหน้าที่ประสานงาน เสนอแนะ และอ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการให้แก่
ประชาชน เช่น การติดต่อวิทยากรมาให้ความรู้แก่ประชาชน และการสนับสนุนให้ชุมชนหันมาช่วยเหลือและ
ร่วมมือกันมากขึ้น เป็นต้น 
                     3)  การแปลงวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริงในการ
ขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของหน่วยงานเพื่อน ามาสู่การปฏิบัติเป็นสิ่งส าคัญและจ าเป็น  
โดยการจัดท าและด าเนินโครงการให้เป็นรูปธรรม เพ่ือก่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
และการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ในการด าเนินโครงการใดใดจะต้องค านึงถึงการ
บรรลุวิสัยทัศน์ นโยบาย ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ก าหนดไว้ ซึ่งจะต้อง
สอดคล้องไปในทิศทางเดียว ดังนั้น การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ขององค์กรและนโยบายของผู้บริหารให้แก่บุคลากร 
ผู้ด าเนินงานเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้โครงการประสบความส าเร็จประการหนึ่ง 
                     4) การติดตามและประเมินผลโครงการในการด าเนินโครงการจะต้องมีการติดตามและประเมินผล 
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 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงการท างาน และเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นยังท าให้ทราบถึง
ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ ซึ่งจะช่วยให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รับทราบถึงปัญหา อุปสรรคของการด าเนินโครงการ และสามารถประเมินได้ว่าโครงการที่จัดท าขึ้นประสบ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใด นอกจากนั้นแล้ว ควรมีการประเมินผลถึงความคุ้มค่าของงบประมาณที่ใช้ในการ
ด าเนินโครงการก็จะเป็นประโยชน์ต่อการจัดสรรงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน 
                     5)  ความเพียงพอของงบประมาณ งบประมาณเป็นปัจจัยหลักในการด าเนินโครงการ ซ่ึง 
การด าเนินการให้ส าเร็จจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณท่ีเหมาะสมและเพียงพอ นอกจากนั้นจะต้องค านึงถึง
การใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยต้องพิจารณาถึง
ผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และคุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดี
ขึ้น หากเป็นโครงการที่มีผลให้ประชาชนมีความสุขเพ่ิมขึ้น โดยไม่สามารถวัดออกมาในเชิงปริมาณก็ตาม ก็ถือว่า
โครงการมีความคุ้มค่าเช่นกัน 
 

2. ข้อเสนอแนะในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่นในอนำคต 

          2.1 ผลกระทบน ำไปสู่อนำคต 
                   1. ส่งเสริมให้เป็นแผนที่มีโครงการ/กิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และสามารถน าไป
ด าเนินการได้เกินร้อยละ 70 
                    2. ส่งเสริมให้โครงการ/กิจกรรม มากกว่าร้อยละ 70 มาจากแผนชุมชน 
                    3. ปรับแก้ไข วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา เป็นไปตามสถานการณ์ 
การพัฒนา ณ ปัจจุบัน รวมกับสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกของเทศบาล 
                    4. ส่งเสริมให้โครงการ/กิจกรรมที่บรรจุในแผนเป็นโครงการที่สามารถด าเนินการได้จริง 
สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด 
                    5. ส่งเสริมให้หน่วยงานที่ด าเนินการจัดท าแผน ศึกษาระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ 
แผนพัฒนาต่างๆ ตั้งแต่ระดับชาติ จนถึงระดับ อปท.ให้ละเอียด และพิจารณาตีความให้ถูกต้องก่อนจัดท า
โครงการ/กิจกรรม 
                     6. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนา โดยสนับสนุนให้น า 
ปัญหา ความต้องการของประชาชนมาด าเนินการจัดท าเป็นโครงการ/กิจกรรม 
                     7. พัฒนาแบบฟอร์มการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ สามารถ 
น าไปเป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุง แก้ไขการด าเนินงาน 
                     8. พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวให้น่าอยู่ น่าท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับประชาชนใน 
ท้องถิ่น โดยขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอ่ืน 
                     9. ด าเนินการ ป้องกัน แก้ไขปัญหาที่เกิดจากภัยต่างๆ เช่น วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย  
เด็กจมน้ า โรคระบาด ฯลฯ ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ให้เป็นอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที  
โดยการวิเคราะห์และพิจารณาจัดท าเป็นโครงการ/กิจกรรมบรรจุในแผนพัฒนา เพ่ือด าเนินการในแนวเชิงรุก
และเชิงรับ 
                     10. ในพ้ืนที่มีเยาวชนติดยาเสพติดและขายยาเสพติดจ านวนมาก ควรประสานกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องด าเนินการรณรงค์ป้องกัน  การให้ความรู้กับประชาชนได้ทราบถึงโทษของ ยาเสพติด โดยเน้น
เป้าหมายเด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไปในชุมชนต่างๆ 
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                     11. ในพ้ืนที่ตามชุมชนต่างๆประชาชนส่วนใหญ่มีความยากจน มีรายได้น้อย มีลูกมาก มี
การศึกษาต่ า  ให้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง การประกอบอาชีพแบบครบ
วงจร รวมทั้งจัดหาตลาด ออกแบบผลิตภัณฑ์ สร้างอัตลักษณ์เพ่ือเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เพื่อสร้างอาชีพ 
สร้างรายได้ให้สามารถด ารงชีวิตมีคุณภาพที่ดีข้ึน ยกระดับเศรษฐกิจภายในพ้ืนที่ 

           12. ปัญหาเด็กระดับปฐมศึกษาอ่านหนังสือไม่ออก เขียนไม่ได้ และมีเด็กบางส่วนไม่ได้รับ 
การศึกษาเนื่องจากยากจน ควรหามาตรการพัฒนาระบบการศึกษา ให้เด็กอ่านออก เขียนได้ และเด็กทุกคน
ได้รับการศึกษา 

           13. ปัญหาระบบการจราจร เช่น  การจราจรติดขัดในช่วงเช้าช่วงเย็น และในช่วงเทศกาล 
การจัดงานต่างๆ การจอดรถไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย ควรหามาตรการแก้ไขปัญหา   ระบบการจราจรโดย
ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

           14. ปัญหาขยะมีปริมาณเพ่ิมข้ึนและการทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง  การทิ้งขยะในทะเล แม่น้ า 
และล าคลองควรมีมาตรการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาขยะ เช่น จัดอบรม  การรณรงค์ การน ากฎหมายมาใช้  

           15. การสร้างบ้านตามชุมชนบางชุมชนอยู่กันอย่างแออัด ภูมิทัศน์ไม่สวยงาม ไม่เป็น 
ระเบียบเรียบร้อย ไม่ถูกสุขลักษณะ ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง มีบ้านสร้างลุกล้ าพื้นที่ของกรมเจ้าท่า สร้างลงไป
ในแม่น้ า ควรส ารวจพื้นที่และหามาตรการแนวทางแก้ไข  เช่น จัดประกวดบ้านน่าอยู่ น่ามอง ตามชุมชนต่างๆ 
รณรงค์ให้เจ้าของบ้านปรับภูมิทัศน์รอบบ้านให้สะอาด สวยงาม ปลูกพืชที่ใช้ในครัวเรือนใช้พ้ืนที่น้อย ประสาน
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือแก้ไขปัญหาผู้ที่ไม่มีที่อยู่อาศัย หรือมีบ้านแต่สร้างในพ้ืนที่สาธารณะ ไม่มีไฟฟ้า 
น้ าประปา ไม่มีบ้านเลขที่ มีน้ าสกปรก มีกลิ่นเหม็นท่วมขังเป็นแหล่งเพาะพันธ์ยุง 

          16. การด าเนินการภายในองค์การที่ เข้มงวดเกินไปในเรื่องต่าง ๆ จะเป็นอุปสรรคในการ                   
น าความคิดริเริ่มและแนวความคิดใหม่ ๆ เข้ามาสู่องค์การ ฉะนั้นผู้วางแผนจ าเป็นต้อง มีการยึดหยุ่นการด าเนินการ
ในบางกรณีบ้าง ซึ่งจะน าผลดีมาสู่องค์การ 

           17. ประสิทธิภาพในการวางแผนอาจมีข้อจ ากัดมาจากปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุม 
ได้เพราะปัจจัยภายนอกบางอย่างยากแก่การท านายและคาดการณ์ เช่น การเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ โรค
ระบาด การควบคุมของรัฐบาล หรือภัยธรรมชาติต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ผู้วางแผนไม่สามารถควบคุมได้ ก็อาจท าให้
การด าเนินงานตามแผนประสบปัญหายุ่งยากได้ 

 

 

 

          2.2 ข้อสังเกต  
                    1. จ านวนโครงการในแผนพัฒนามีจ านวนมาก คัดเลือกมาด าเนินการได้น้อย เนื่องจาก 
งบประมาณมีจ ากัด ควรน าโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการจริงในปีงบประมาณนั้นๆ มาบรรจุในแผนพัฒนา 
                     2. ในรอบปีงบประมาณมีการจัดท าแผนพัฒนาเพิ่มเติมหลายครั้งและอยู่ในช่วงระยะเวลา 
ที่ถ่ีติดกัน การวางแผนยังไม่มีการส ารวจปัญหา ความต้องการ วิเคราะห์ จัดล าดับความส าคัญล่วงหน้า แสดงถึง
การจัดท าแผนพัฒนาไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากการวางแผนเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาและสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่าย                          
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                     3. โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการส่วนใหญ่ไม่มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชน 
เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาการจัดท าโครงการ/กิจกรรม แก้ไขปัญหา ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง 

           4. การขาดฐานข้อมูล เป็นแหล่งรวบรวมจัดเก็บข้อมูลที่เชื่อถือได้ เป็นปัจจุบัน ซึ่งในการ
วางแผนจ าเป็นต้องอาศัยข้อมูลต่าง ๆ  เพ่ือน ามาพิจารณาก าหนดจุดมุ่งหมายและกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะ
ด าเนินงาน แต่ถ้าขณะที่มีการวางแผนนั้นได้ข้อมูลที่มาจากแหล่งที่เชื่อถือไม่ได้ จะท าให้การวางแผนนั้นเกิด      
การผิดพลาด ฉะนั้นข้อมูลนับว่าเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดแผนงานเป็นอย่างยิ่งการวางแผนเป็นกระบวนการ
มองไปข้างหน้า ถ้าผู้บริหารมีแนวโน้มที่จะท างานในเชิงรับมากกว่าเชิงรุก จะไม่สามารถท าการวางแผนที่ดีได้
เลย ฉะนั้นผู้วางแผนจะต้องเป็นบุคคลที่มีความคิดริเริ่ม และเป็นคนที่มีความกระตือรือร้นจะได้สามารถมองหา
มาตรการประเมินและติดตามแผนที่วางไว้ได้อย่างเหมาะสมและเข้าใจการด าเนินงานตามแผนอย่างถูกต้อง 
                    5. โครงการ/กิจกรรมด้านโครงสร้างพ้ืนฐานที่บรรจุในแผนส่วนใหญ่มีข้อมูลที่ไม่ตรงกับ 
ความเป็นจริง มีการประมาณการ ท าให้ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อน เนื่องจากไม่ได้ส ารวจ วิเคราะห์ วางแผน
ล่วงหน้า ด าเนินการในช่วงเวลากระชั้นชิด บรรจุในแผนจ านวนมากโดยไม่ได้ค านึงถึงสถานะการคลัง  ไม่ได้
จัดล าดับความส าคัญ  และเมื่อคัดเลือกน ามาด าเนินการ ท าให้ต้องปรับเปลี่ยนแก้ไขแผนให้ตรงตามความเป็นจริง 
                     6. การพัฒนายังไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ เนื่องจากบางยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับ 
วิสัยทัศน์ไม่มีโครงการ/กิจกรรมรองรับ 
                     7. เจ้าหน้าที่บางหน่วยงานยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดท าแผนพัฒนา 
                     8. ประชาชนในพื้นท่ีส่วนใหญ่มีฐานะ ความเป็นอยู่ค่อนข้างยากจน มีรายได้น้อย มี 
อาชีพที่ไม่มั่นคง  
                     9. การท างานของเจ้าหน้าที่ยังมีความเสี่ยง ยังขาดความรู้ ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมาย 
ค าสั่ง ตีความผิดไป เนื่องจากไม่มีหน่วยตรวจสอบภายใน 
                     10. ในพ้ืนที่ยังไม่มีจุดที่เป็นแหล่งแลนด์มาร์คดึงดูดนักท่องเที่ยว 
                     11. การแก้ไขปัญหาการทิ้งขยะเรี่ยราด ไม่เป็นที่เป็นทางยังไม่ประสบความส าเร็จ 
เนื่องจากตามแหล่งท่องเที่ยว ตามบ้านเรือน ยังมีการทิ้งขยะเรี่ยราด ไม่เป็นที่เป็นทาง                                  
                     12. การจัดระเบียบตลาดยังไม่มีมาตรฐาน  
                     13. สินค้าจ าพวกประมง พืชผัก ผลไม้ ยังไม่มีแหล่งตรวจสอบสารพิษที่มีมาตรฐาน 
ท าให้ผู้บริโภคมีความสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรค ส่งผลต่อคุณภาพชีวิต 

 

 

               2.3 ข้อเสนอแนะ  
           1. วิเคราะห์ปัญหาในพ้ืนที่ที่จะเกิดในอนาคตหรือที่ยังไม่ได้แก้ไข โดยจัดเรียงล าดับ

ความส าคัญ 
                      2. ควรมีโครงการ/กิจกรรมมารองรับทุกแนวทางการพัฒนา เพ่ือให้การพัฒนาครอบคลุม 
ทุกด้าน                               



การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาท้องถิ่น  หน้า 52 

 

                      3. สรุปผลจากการด าเนินงานยังไม่ชัดเจน ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา ปรับปรุงการ
ด าเนินงานให้ดีขึ้นได้น้อย 
                      4. ควรจัดท าแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนในโครงการที่ส่งผลกระทบต่อ 
ประชาชน                     
                      5. การส่งเสริมอาชีพ ควรส่งเสริมให้ประชาชนสามารถต่อยอดสร้างอาชีพและมีรายได้ 
ที่มั่นคง ตั้งแต่การจัดอบรมจนถึงการหาตลาดมารองรับ 
                      6. ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตพนักงานและลูกจ้าง  
                      7. จัดท าโครงการที่ลดภาวะโลกร้อน 
                      8. จัดท าฐานข้อมูลของเทศบาล 
                      9.จัดตั้งหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 
                     10.การพัฒนาควรเน้นให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
                     11.จัดท าแลนด์มาร์คในแหล่งท่องเที่ยว เพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว 
                     12.หลักสูตรในการจัดฝึกอบรม ไม่ควรเน้นเพียงแต่เฉพาะประเด็นเรื่องระเบียบปฏิบัติ 
ทางราชการอย่างที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นด าเนินการอยู่เท่านั้น เทคนิคการบริหารจัดการองค์กร การ
บริหารองค์กรเชิงธุรกิจ การวางแผนการตลาดตามความต้องการของประชาชน จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเกิดข้ึน
ควบคู่ไปด้วยกับประเด็นเรื่องกฎระเบียบทางราชการ 
                     13. การจัดท าแผนกลยุทธ์ ต้องเกิดจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น มิใช่เกิดจากการร่างของ 
ส านัก/กองหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น จะต้องจัดให้มี “สัปดาห์แห่งการจัดท าแผนกลยุทธ์” ของ
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นการระดมสมองของบุคลกรจากทุกภาคส่วนในท้องถิ่น และประชาชนเข้ามาร่วมด าเนินการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีผลส าคัญที่จะท าให้แผนกลยุทธ์มีผลใน 
ทางปฏิบัติมากข้ึน 
                     14. การก าหนดสัดส่วนของโครงการต่างๆ ควรให้มีสัดส่วนของโครงการที่มาจากประชาชน 
ร่วมอยู่ด้วย มิใช่เป็นโครงการที่เกิดจากฝ่ายบริหารเทศบาลแต่เพียงอย่างเดียวและจะต้องจัดล าดับความส าคัญ
ของการใช้งบประมาณไปยังโครงการที่มาจากประชาชนเป็นล าดับต้นๆ 
                     15. เทศบาลจะต้องมอบหมายเจ้าหน้าที่ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการเป็นพ่ีเลี้ยงเพ่ือให้ 
ความรู้แก่ประชาชนในการเขียนโครงการที่ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ นอกจากนั้นยังต้องท าหน้าที่
ประสานงาน เสนอแนะ และอ านวยความสะดวกในการด าเนินโครงการให้แก่ประชาชน เชน่ การติดต่อวิทยากรมา
ให้ความรู้แก่ประชาชน และการสนับสนุนให้ชุมชนหันมาช่วยเหลือและร่วมมือกันมากขึ้น 
                     18. จัดให้มีการสร้างดัชนีชี้วัดความส าเร็จ (KPI) ด้านต่างๆ ในการบริหารจัดการและมีการ 
ประเมินผลทุกๆ 1 ป ี 
                     19. จัดให้มีการช าระระเบียบปฏิบัติทางราชการภายในองค์กรเพ่ือลดขั้นตอนการท างานให้ 
ให้สั้นลง 
                     20. จัดให้มีองค์กรภาคประชาชนในท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ เช่น สภาที่ปรึกษาประชาชน 
ในท้องถิ่น เวทีรับฟังความคิดเห็น การจัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้น าท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรเหล่านั้นเสนอแนะ
แนวทางในการด าเนินงานให้แก่เทศบาลสามารถบริหารงานและเสนอโครงการได้ตรงตามความต้องการของ
ประชาชนและให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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           2.4  ผลจำกกำรพัฒนำ 
                    จากการพัฒนาที่ผ่านมาเทศบาลเมืองนราธิวาสได้ด าเนินการพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้กับ 
ประชาชนได้ในหลายเรื่องและครอบคลุมเกือบทุกด้านตามศักยภาพการคลัง มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี  
ประชาชนมีความพึงพอใจ  แต่ก็ยังมีปัญหาที่จะต้องด าเนินการแก้ไขต่อไป การจัดท าโครงการ/กิจกรรมส่วน
ใหญ่อันดับแรกเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง อันดับสองเป็นโครงการ/กิจกรรมท่ีแก้ไข
ปัญหาอย่างเร่งด่วน อันดับที่สามเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ซึ่งทุก
โครงการ/กิจกรรมต้องอาศัยความร่วมมือ การเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่น ท าให้การด าเนินการ
พัฒนาเป็นไปด้วยความราบรื่น ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ดัชนีชี้วัดของแต่ละโครงการ/กิจกรรม จึงขอสรุปผล 
จากการพัฒนาที่ผ่านมา ดังนี้ 

1. โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน รางระบายน้ า ซึ่งเกี่ยวข้องกับการคมนาคมสัญจรไป มา 
ทางบก ยังคงใช้ถนน และรางระบายน้ าของเดิม  ซึ่งโครงการที่ตั้งเป้าจะด าเนินการ ไม่สามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
ปีงบประมาณ ได้ ท าให้การแก้ไขปัญหา เกี่ยวกับการใช้ถนนและปัญหาที่เชื่อมโยงกัน เช่น การจอดไม่เป็นระเบียบ  การระบาย
น้ า ทางเท้า  ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข เท่าที่ควร  
 2.  เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างท่ัวถึง ตั้งแต่ระดับ 
เตรียมอนุบาล – มัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดของเทศบาล จ านวน 6 โรงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
จ านวน 6 แห่ง รองรับเด็กให้ได้รับการศึกษาอย่างเพียงพอต่อความต้องการ  ทั้งได้รับเงินอุดหนุนทั่วไปจาก
รัฐบาล การบริหารจัดการโรงเรียนในสังกัดด าเนินการภายใต้ระเบียบ ฯ ที่เก่ียวข้อง เช่น วิธีการด าเนินการ  
การเบิกจ่าย และการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันแก่โรงเรียนนอกสังกัด 
 3. ประชาชนได้รับการบริการและความรู้ด้านสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน ทั้งการส่งเสริมสุขภาพ  
การรักษา ป้องกัน ควบคุมโรค การทันตกรรม โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาล คลินิกเทศบาล 
ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง รองรับการบริการ  และการด าเนินการสาธารณสุขตามพระราชด าริร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องด าเนินการควบคุมป้องกันโรคต่างๆที่เกิดจากสัตวส์ู่คน เช่น  โรคพิษสุนัขบ้า ฯลฯ การให้บริการ         
โรงฆ่าสัตว์สามารถควบคุมโรคที่มากับสัตว์ที่ถูกฆ่าน าไปเป็นอาหาร  
 4. เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) ท าให้โครงการ 
จ านวนมากไม่สามารถด าเนินการได้  จ าเป็นต้องยกเลิกเพ่ือป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว  

5. โครงการตามพระราชด าริด้านสาธารณสุข ซึ่งเป็นโครงการที่ต้องเบิกจ่ายให้แก่ชุมชน            
ไม่สามารถด าเนินการได้  เนื่องจากเกิดสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) งไม่ได้ด าเนินการ
เบิกจ่ายให้แก่ชุมชน   
                           6. การบริหารจัดการขยะ ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการทิ้งขยะ การทิ้งขยะไม่ถูกที่ ไม่ถูก
ประเภท ทิ้งเรี่ยราด ไม่มีการคัดแยกขยะหรือเมื่อคัดแยกขยะแล้วเวลามาเก็บจะรวมกันทั้งหมด การร้องเรียนขยะ
ตกค้าง  การเข้าไม่ถึงข่าวสาร ไม่มีความรู้ในวิธีการบริหารจัดการขยะ 
                           7. การสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม เทศบาลด าเนินการช่วยเหลือผู้พิการ   
ทุพลภาพ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาล ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามอัตภาพ จัดท า
โรงเรียนผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพ จัดตั้งศูนย์ผู้สูงอายุตามนโยบายของรัฐบาล แจกถุงยังชีพ ให้ผู้ยากไร้ จัดอบรมการ
ประกอบอาชีพต่างๆ ส่งเสริมสนับสนุนเครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาชีพ เพ่ือลดรายจ่ายเสริมสร้างรายได้ใน
การประกอบอาชีพ ประชาชนที่เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ มีแนวทางในการประกอบอาชีพ ต่อยอดน าความรู้ 
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ที่ได้ไปประกอบอาชีพสามารถพ่ึงพาตนเองได้ สงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติฉุกเฉิน กรณีประสบสาธารณ
ภยั/ภัยพิบัติ เช่น อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย และภัยธรรมชาติอ่ืนๆ  
                         8. การรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในด้านการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้บริการให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุสาธารณภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ เด็ก
จมน้ า น้ าท่วม ฯลฯ มีศูนย์ที่ให้บริการเตรียมความพร้อมตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดจนการอ านวยความสะดวก
ด้านจราจร การจัดระเบียบตลาด ป้องกันไม่ให้ลุกล้ าที่สาธารณะ ทางเท้า ถนน ควบคุมการก่อเหตุเดือดร้อน
ร าคาญ ช่วยเหลืออ านวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยว ควบคุม บังคับให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมายที่อยู่ใน
อ านาจหน้าที่ ปัญหาที่ประสบอยู่  
                        9. การส่งเสริมการค้าและการลงทุน เทศบาลจะมีโครงการ/กิจกรรมด้านนี้น้อยหรือไม่มี
เลย จะเป็นการให้บริการเก็บภาษี จดทะเบียนการเปิดร้านค้า เนื่องจากการพัฒนาด้านนี้มีหลายหน่วยงานที่
รับผิดชอบโดยตรงอยู่แล้ว ส าหรับการท่องเที่ยวจะมีการพัฒนาสวนสาธารณะ หาดนราทัศน์ แม่น้ า ล าคลอง เขื่อน 
ตลาดน้ า ให้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและสถานที่ท่องเที่ยวของประชาชนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวภายใน
จังหวัดและจังหวัดอ่ืนๆ การพัฒนาจะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่อง ใช้งบประมาณจ านวนมาก ต้องขอรับการ 
สนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น ท าให้การพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า ไม่ประสบผลส าเร็จตามที่วางแผนไว้   
                        10. ทรัพยากรธรรมชาติในเขตเทศบาลประกอบด้วย ทะเล แม่น้ า ล าคลอง ต้นไม้ ได้รับ     
การดูแล รักษา อนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพที่ดี มีความสะอาด ไม่มีมลพิษ ทั้งทางอากาศ ทางน้ า ไม่มีปัญหา
สิ่งแวดล้อม มีการประดับตกแต่งสวนหย่อม ต้นไม้ ปลูกดอกไม้ตามสถานที่ราชการ ถนน ทางเท้า เกาะกลาง
ถนน สถานที่ท่องเที่ยว สวนสาธารณะ เพ่ือความสวยงามเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ  
 11. ปัญหาการบุกรุกในที่สาธารณะยังเป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข รวมไปถึงการ
แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้พื้นที่สาธารณะเพ่ือท าประโยชน์ ยังไม่มีมาตรการที่ชัดเจนในการแก้ไขปัญหา   
                        12. เทศบาลส่งเสริมสนับสนุน อนุรักษ์ ฟ้ืนฟูสืบทอดและสร้างจิตส านึกในด้านศิลปะ 
ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และท านุบ ารุงศาสนาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ าทุกปี ให้อยู่อย่างยั่งยืนสืบ
ทอดไปจนถึงรุ่นลูก รุ่นหลาน เช่น จัดงานประเพณีวันปีใหม่ ชักพระ ลอยกระทง สงกรานต์ ฮารีรายอ ตรุษจีน 
ซึ่งทุกโครงการ/กิจกรรมประชาชนในพ้ืนที่ให้ความร่วมมือเข้ามามีส่วนร่วมเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี อยู่
กันอย่างสันติสุข ภายใต้ความหลากหลายทางด้านศาสนา  ศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรม ถึงแม้จะมีเหตุการณ์
ความไม่สงบเกิดขึ้นในพ้ืนที่บ้าง แต่จะเกิดจากบุคคลจ านวนน้อย แต่ส าหรับในปีงบประมาณ 2564 เนื่องจากเกิด
สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID-19) ท าให้หลายโครงการ/กิจกรรม ไม่สามารถด าเนินการได้ 
ทั้งนี้ เพ่ือลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว                               
                          13. การบริหารจัดการภายในองค์กรใช้หลักธรรมาภิบาลด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
มีคุณธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา การบริหารจัดการเป็นไปอย่างรวดเร็ว
ขึ้น ลดขั้นตอนในการบริการเพ่ือความสะดวก รวดเร็วในการมารับบริการให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด มีการ 
พัฒนาความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรมแก่บุคลากร จัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์เครื่องมือ เครื่องใช้เพียงพอแก่
การปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการบริการประชาชน  มีระบบบริหารจัดการ
องค์กร โดยจัดท าโครงการที่เอ้ือต่อการท างานและการบริการประชาชนให้เป็นระบบ ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง 
รวดเร็ว อ านวยความสะดวก สบายแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการและผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร เช่น การจ้างเหมา
บุคคลภายนอกเข้ามาปฏิบัติงานตามส านัก/กอง/โรงเรียน สถานที่ต่างๆที่อยู่ภายใต้ความดูแลของเทศบาล การ
ให้บริการด้านทะเบียนราษฎร์ การจัดท าแผนพัฒนาส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
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การรับเรื่องราวร้องทุกข์ ออกประชาสัมพันธ์ตามชุมชนต่างๆ ประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของเทศบาลทางสื่อด้าน
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของเทศบาล วารสาร แผ่นพับ สื่อไร้สาย รายการวิทยุ หนังสือ สื่อมวลชน และป้ายแสดงผล 
เพ่ือให้ประชาชนรับทราบข่าวสาร เข้าใจการท างานเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรให้ความร่วมมือและเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา ท าให้ท้องถิ่นพัฒนาเป็นไปในทิศทางตอบสนองตามความต้องการของประชาชนและสามารถ
แก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็นอย่างแท้จริง ส่งเสริมความรัก ความสามัคคีของประชาชนกับหน่วยงานราชการ  
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