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บทนํา 
 
๑.  ความสําคัญของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตาม ( Monitoring) และ การประเมิน ( Evaluation) เปนกระบวนการที่แตกตางกันมี
จุดหมายไมเหมือนกัน แตกระบวนการทั้งสองมีความเก่ียวของสัมพันธกัน และเม่ือน าแนวคิดและหลักการติดตามและ
ประเมินผล (Monitoringand Evaluation) มาประสานใชดวยกันอยางเหมาะสม จะชวยใหผูบริหารทองถิ่น  พนักงาน
เทศบาล  พนักงานจาง สมาชิกสภาทองถิ่น  สามารถก ากับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาทองถิ่นตามแผนงาน 
โครงการไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลเมือง
นราธิวาส จึงเปนการติดตามผลที่ใหความส าคัญ ดังนี้ 
  1. ผลการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบแตละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนา เทศบาลเมืองนราธิวาส
หรือกิจกรรมตาง ๆ ที่ด าเนินการหรือไมไดด าเนินการตามแผนพัฒนาทองถิ่นท่ีไดก าหนดไวหรือไม รวมทั้ง
งบประมาณในการด าเนินงาน 
  2. ผลการใชปจจัยหรือทรัพยากรตาง ๆ ในการพัฒนา เทศบาลเมืองนราธิวาส ตรวจสอบดูวา
แผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาไดรับปจจัยหรือทรัพยากรทั้งดานปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่ก าหนด
ไวหรือไมอยางไร 
  3. ผลการด าเนินงาน ตรวจสอบดูวาไดผลตรงตามเปาหมายที่ก าหนดไวหรือไมเพียงใด มีปญหา
อุปสรรคอะไรบาง ทั้งในดานการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่น การด าเนินการตามแผนงานและโครงการเพ่ือการ
พัฒนาทองถิ่น และข้ันตอนตาง ๆ ในการด าเนินการตามโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น 
  4. ความส าคัญของการติดตามและประเมินแผนเปนเครื่องมือส าคัญในการทดสอบผลการ
ด าเนินงานตามภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวาด าเนินการไดตามเปาหมายที่ก าหนดไวหรือไม ท าให
ทราบและก าหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะท าใหทราบถึงจุดแข็ง 
(strengths) จุดออน ( weaknesses) โอกาส ( opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค ( threats) ของแผนพัฒนา
ทองถิ่น (พ.ศ. 2561-256 5) โครงการ กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอาจเกิดจาก ผูบริหารทองถิ่น สมาชิกสภาทองถิ่น 
ปลัด/รองปลัด เทศบาลเมืองนราธิวาส  ผูบริหารระดับหัวหนาส านัก/ผูอ านวยการกอง บุคลากรของ เทศบาลเมือง
นราธิวาสสภาพพ้ืนที่และผูมีสวนเกี่ยวของเพ่ือน าไปสูการปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาใหเกิดความสอดคลอง
กับสภาพพ้ืนแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส 
  บทสรุปของความสําคัญก็คือ ในการไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไปเพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์
เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบด าเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบ
ในการด าเนินการขยายโครงการ งานตาง ๆ ที่เปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และ
เมื่อพบปญหาและอุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหมั่น รอโอกาสที่จะด าเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายาม
ลดถอยสิ่งที่เปนปญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดออนตองหยุดและถดถอยปญหาลงใหได ด าเนินการปรับปรุงใหดี
ขึ้นตั้งรับใหมั่นเพ่ือรอโอกาสและสุดทายเมื่อมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรหรือผูมีสวนไดเสียใน เทศบาลเมือง
นราธิวาสใหเกิดประโยชนเพื่อด าเนินการขยายแผน โครงการ งานตาง ๆ พรอมการปรับปรุงและเรงรีบด าเนินการ 
สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งสงผลให
เกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตามเปาประสงคที่ตั้งไวไดอยางดียิ่ง 
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๒. วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นมุงคนหาแผนงาน โครงการที่ไดด าเนินการไปแลววา
สิ่งใดควรด าเนินการตอไปตามวัตถุประสงคของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหวางด าเนินการตามโครงการเพ่ือ
การพัฒนาทองถิ่นนั้นวามีปญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเปาหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการ
เพ่ือการพัฒนาทองถิ่นที่ไมไดด าเนินการเปนเพราะเหตุใด เกิดปญหาจากเรื่องใด จึงไดก าหนดเปนวัตถุประสงคได
ดังนี้ 
  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการบริหารราชการทองถิ่นของ เทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งจะชวยตอบสนอง
ภารกิจตามอ านาจหนาที่ของหนวยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานใหดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  2. เพ่ือใหทราบความกาวหนาการด าเนินงานตามระยะเวลาและเปาหมายที่ก าหนดไว สภาพผลการ
ด าเนินงาน ตลอดจนปญหา อุปสรรคในการพัฒนาทองถิ่นตามภารกิจที่ไดก าหนดไว 
  3. เพ่ือเปนขอมูลส าหรับเรงรัด ปรับปรุง แกไข ขอบกพรองของการด าเนินงาน โครงการ  การ
ยกเลิกโครงการที่ไมเหมาะสมหรือหมดความจ าเปนของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
  4. เพ่ือทราบถึงสถานภาพการบริหารการใชจายงบประมาณของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
  5. เพ่ือสรางความรับผิดชอบของ ผูบริหารทองถิ่น  ปลัด/รองปลัดผูบริหารระดับส านัก/กองทุกระดับ
ของ เทศบาลเมืองนราธิวาส ที่จะตองผลักดันใหการด าเนินการตามแผนงาน โครงการตาง ๆ  เปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงคกับใหเกิดประโยชนกับผูมีสวนไดเสีย ผูมีสวนเกี่ยวของ ประชาชนใน เขตเทศบาล
เมืองนราธิวาสหรือสังคมสวนรวมมากท่ีสุด 
  6. เพ่ือติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดรอยละความส าเร็จของปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการของส านัก/กอง/ฝายตาง ๆ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดท าแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 
และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561   ขอ 29 ก าหนดวา คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอ านาจหนาที่ ดังนี้ 
  (1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา    
  (2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา      
  (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
ทองถิ่นเพ่ือใหผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพรอมทั้งประกาศผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบในที่เปดเผยภายในสิบหาวันนับแตวันรายงานผล
และเสนอความเห็นดังกลาวและตองปดประกาศไวเปนระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวันโดยอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
  (4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร  
  1. การดําเนินการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีจ านวน 11 คน ประกอบดวย  
   1)  สมาชิกสภาทองถิ่นท่ีสภาทองถิ่นคัดเลือก จ านวน 3 คน  
   2)  ผูแทนประชาคมทองถิ่นท่ีประชาคมทองถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน   
   3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
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   4) หัวหนาสวนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จ านวน 2 คน  
   5) ผูทรงคุณวุฒิที่ ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของ เทศบาลเมืองนราธิวาส  ตอง
ด าเนินการใหการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาทองถิ่น ดังนี้ 
  1. ประชุมเพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น โดย
การก าหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และหวงเวลาใหเหมาะสมกับเทศบาลเมืองนราธิวาส 
  2. ด าเนินการติดตามและประเมิน ผลพัฒนาทองถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และหวงเวลาที่
ก าหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลไดตลอดระยะเวลา 
  3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นตอ
ผูบริหารทองถิ่นเพ่ือด าเนินการตอไป 
  2. การกําหนดแนวทางและวิธีการ 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของ เทศบาลเมืองนราธิวาส   ได
ก าหนดการแบงข้ันตอนเพ่ือเปนการก าหนดแนวทางและวิธีการส าหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ
เทศบาลเมืองนราธิวาส ดังนี้ 
  2.1 การก าหนดวัตถุประสงคและขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร
และโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น จะเริ่มด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอมูลของโครงการที่จะติดตามวามี
วัตถุประสงคหลักอะไร มีการก าหนดการติดตามและประเมินผลไวหรือไม (ซึ่งดูไดจากการก าหนดตัวชี้วัด : KPI) 
ถาก าหนดไวแลวมีความชัดเจนเพียงใด ใครเปนผูรับผิดชอบ ใครเปนผูใชผลการติดตาม เปนตน จากนั้นศึกษาวา
ผูใชผล การน าผลไปใชประโยชนอยางไร เมื่อใด ขอมูลหลัก ๆ ที่ตองการคืออะไร ตองการใหรายงานผลอยางไร มี
ขอเสนอแนะในการติดตามผลอยางไร ซึ่งการศึกษาดังกลาวอาจใชวิธีสัมภาษณและ/หรือสังเกตแลวน าผลที่ไดมา
ก าหนดเปนวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตาม 
  2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะน าวัตถุประสงคและขอบเขตในการติดตามงานจาก  ขอ 
2.1 มาวิเคราะห แลวเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบดวย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงคการติดตามแหลงขอมูล 
เวลาที่เก็บขอมูล วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการวิเคราะหขอมูล จากนั้นสรางเครื่องมือซึ่งสวนใหญจะเปน
แบบสัมภาษณหรือแบบสอบถาม ก าหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ 
  2.3 ด าเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการด าเนินการตามวัตถุประสงคและ
ขั้นตอนที่ไดก าหนดไว ซึ่งสิ่งส าคัญที่ตองการในชั้นนี้ คือ ขอมูลจากแหลงตาง ๆ ดังนั้น แมจะวางแผนพัฒนา
ทองถิ่นไวดีและไดขอมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แตถาในเชิงปริมาณไดนอยก็ตองติดตามเพ่ิมจนกวาจะไดครบ
ขั้นต่ าตามท่ีก าหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น 
  2.4 การวิเคราะหขอมูลเปนการวิเคราะหตามวัตถุประสงคของการติดตามที่ก าหนดไว   แตละ
โครงการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว โดยอาจใชวิธีการทางสถิติพ้ืนฐาน เชน การแจงนับ คารอยละ คาเฉลี่ย   คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน จ านวน เปนตน หรืออาจใชการวิเคราะหแบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียนFlow 
Chart การแสดงแผนภูมิแกนท ( Gantt Chart) หรืออาจใชหลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพ้ืนที่
เทศบาลเมืองนราธิวาส 
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  2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาทองถิ่นเปนการรายงานใหผูเกี่ยวของทราบโดยรายงานตามแบบ
ที่ก าหนดไวตามแผนพัฒนาทองถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลายลักษณะก็
ไดตามความเหมาะสมของเทศบาลเมืองนราธิวาสในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเปนรายงานเชิง
เทคนิคประกอบดวยก็ไดความเปนมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงคและประโยชนที่คาดวาจะ
ไดรับจากการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในสวนที่ 2และสวนที่ 3 
  2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น รายงานผลและเสนอ
ความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลเมืองนราธิวาส ตอผูบริหารทองถิ่น เพ่ือให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลเมืองนราธิวาส  โดยอยางนอยป
ละสองครั้งภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกป 
  2.7 การวินิจฉัยสั่งการการน าเสนอเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แกไขท่ีดี หลังจาก
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลเมืองนราธิวาส หรือผูเกี่ยวของหรือผูมีอ านาจใน
ส านัก กอง ฝายตาง ๆ ไดรับรายงานสรุปแลวจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแกไขปญหาที่ไดจากรายงานสรุป ซึ่งอาจ
กระท าโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ไดตามความเหมาะสมตอผูบริหารทองถิ่น 
  3. การรายงานผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ เทศบาลเมืองนราธิวาส มีอ านาจหนาที่ใน
การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ ผูบริหารทองถิ่น เพ่ือให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาของ เทศบาลเมืองนราธิวาส โดยอยางนอยปละหนึ่ง
ครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกป  

ขั้นตอนการรายงานผล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูบริหารทองถิ่น 
 

คณะกรรมการ
พัฒนาของ
เทศบาลเมือง
นราธิวาส 

ธันวาคม 

คณะกรรมการ
ติดตามและ
ประเมินผล 

ผูบริหารทองถิ่น สภาทองถิ่น รายงานผล เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

ผูบริหารทองถิ่น 
 

ประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองนราธิวาส. ทราบ
ในท่ีเปดเผยภายในสิบหาวัน นับแต
วันรายงานผลและเสนอความเห็น
ดังกลาวและตองปดประกาศไวเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาสามสิบวัน 

เสนอ เสนอ 

ตั้งขอสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็น 

เสนอ 
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4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล         

  เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ( Monitoring and evaluation tools for 
local development plans) เปนสิ่งของ วัสดุ   อุปกรณหรือเทคนิควิธีการที่ คณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองนราธิวาส ใชในการเก็บขอมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช
เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดคิดสรางไวเพื่อ ใชในการ
ติดตามและประเมินผล  เชน  แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตราสวนประมาณคา และวิธีการ เปนตน และหรือโดยการ
สรางเครื่อง มือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นไดแก แบบสอบถาม ( Questionnaires)  แบบ
สัมภาษณ   ( Interview) และแบบสังเกตการณ   (Observation) เปนตน   โดยอาศัยสภาพพ้ืนที่ทั่วไป อ านาจ
หนาที่ ภารกิจของเทศบาลเมืองนราธิวาสรวมถึงผูมีสวนไดเสียในทองถิ่นรวมทั้งเกณฑมาตรฐาน แบบตาง ๆ  ที่ได
ก าหนดขึ้นหรือการน าไปทดลองใชเพื่อปรับปรุงแกไขแลว   จึงน าเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถิ่นไปใชในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม   ด าเนินการส ารวจและเก็บขอมูล วิเคราะหขอมูล สรุปขอมูลที่
เปนจริงตอไป  

  1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลเมืองนราธิวาสก าหนด
กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 

  1.1 ก าหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยก าหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้ 
    1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของ เทศบาลเมือง
นราธิวาสอยางนอยไตรมาสละ 1 ครั้ง  
    2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผานมา
ทุกครั้ง 
    3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ
ผูบริหารทองถิ่น ภายในก าหนดเวลา เพ่ือให ผูบริหารทองถิ่น เสนอสภาทองถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น  
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
  1.2 ความสอดคลอง ( Relevance) เปนความสอดคลองของยุทธศาสตร แผนงาน โครงการ 
(หรือผลผลิต) ที่ไดก าหนดขึ้นมีความสอดคลองและน าไปก าหนดเปนวิสัยทัศนของเทศบาลเมืองนราธิวาส 
  1.3 ความเพียงพอ  ( Adequacy) ก าหนดทรัพยากรส าหรับการด าเนินการติดตามและ
ประเมินผลประกอบดวยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยน าเครื่องมือที่มีอยูจริง
ในเทศบาลเมืองนราธิวาสมาปฏิบัติงาน 
  1.4 ความกาวหนา ( Progress) กรอบของความกาวหนาแผนงาน โครงการตาง ๆ จะวัดจาก
รายการที่เปนโครงการในรอบ 4 ป วัดไดจากชองปงบประมาณและท่ีผานมา โครงการที่ตอเนื่องจาก
ปงบประมาณท่ีผานมา 
  1.5 ประสิทธิภาพ ( Efficiency) เปนการติดตามและประเมินผลความสัมพันธกันระหวางผลผลิต
หรือผลที่ไดรับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใชไปในการพัฒนาทองถิ่นของ เทศบาลเมืองนราธิวาส ซึ่งสามารถวัดไดในเชิง
ปริมาณ ขนาด ความจุ พ้ืนที่ จ านวน ระยะเวลา เปนตน 
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  1.6 ประสิทธิผล ( Effectiveness) เปนผลที่ไดจากประสิทธิภาพท าใหเกิดผลลัพธและผลผลิต 
(Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดไดในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดไดเฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเปน
ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เปนตน 
  ก าหนดแนวทางการวิเคราะหสภาพแวดลอมการติดตามและประเมินผลมีความจ าเปนที่จะตอง
วิเคราะหสภาพแวดลอมของ เทศบาลเมืองนราธิวาส ทั้งใน ชุมชน และอาจรวมถึง เขตติดตอและใกลเคียง ดวย 
เพราะวามีความสัมพันธและปฏิสัมพันธในเชิงการพัฒนาทองถิ่นแบบองครวมของจังหวัดเดียวกัน  
  2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของ เทศบาลเมืองนราธิวาส ก าหนด
ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
  2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผล
มีองคประกอบใหญ ๆ ที่ส าคัญ 3 ประการ คือ  
    1) ผูเขารวมติดตามและประเมินผล  
    2) เครื่องมือ  
    3) กรรมวิธีหรือวิธีการตาง ๆ  
  2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
    1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนามีเปาหมายเพื่อมุงตอบปญหาการติดตามและประเมินผลไดอยางตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม
ความผันแปรของโครงการเพ่ือการพัฒนาทองถิ่นที่จะเกิดข้ึนได 
    2) การส ารวจ ( survey) เปนการรวบรวมขอมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผูรับผิดชอบ
โครงการจัดท าไวแลว หรืออาจเปนขอมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลตองจดบันทึก ( record) สังเกต
(observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะด าเนินการในพื้นที่จากผูมีสวน
เกี่ยวของ เจาหนาที่ บุคลากรของเทศบาลเมืองนราธิวาส ขอมูลที่มีอยูตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความตองการ ซึ่ง
ศึกษาไดโดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได 
  3. กําหนดเครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผล  
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นของ เทศบาลเมืองนราธิวาส ก าหนด
เครื่องมือที่ใชในการติดตามและประเมินผลดังนี้ 
  3.1 การทดสอบและการวัด ( Tests & Measurements) วิธีการนี้จะท าการทดสอบและวัดผล 
เพ่ือดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบตาง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช
เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเปนไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาทองถิ่น  
  3.2 การสัมภาษณ ( Interviews) อาจเปนการสัมภาษณเดี่ยว หรือกลุมก็ได การสัมภาษณเปน
การยืนยันวา ผูมีสวนเกี่ยวของ ผูไดรับผลกระทบมีความเก่ียวของและไดรับผลกระทบในระดับใด  โดยทั่วไปการ
สัมภาษณถูกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ การสัมภาษณแบบเปนทางการหรือกึ่งทางการ ( formal or semi-
formal interview) ซึ่งใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (structure interviews) ด าเนินการสัมภาษณ และการ
สัมภาษณแบบไมเปนทางการ ( informal interview) ซึ่งคลาย ๆ กับการพูดสนทนาอยางไมมีพิธีรีตอง   ไม
เครงครัดในขั้นตอน 
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   3.3 การสังเกต ( Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล
เมืองนราธิวาส ใชการสังเกตเพ่ือเฝาดูวาก าลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาทองถิ่นของ เทศบาลเมืองนราธิวาส มีการ
บันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และก าหนดการด าเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีสวนรวม 
(Participant observation) เปนวิธีการสังเกตท่ีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลเขาไปใชชีวิตรวมกับ
ประชาชนในชุมชน มีกิจกรรมรวมกัน (2) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม ( Non-participant observation) หรือ
การสังเกตโดยตรง ( Direct observation) เปนการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสราง และ
ความสัมพันธของผูมีสวนไดเสียในเทศบาลเมืองนราธิวาส 
  3.4 การส ารวจ ( surveys) ในที่นี่หมายถึง การส ารวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู  
ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจ าเปน ความตองการของประชาชนใน ชุมชนของเทศบาลเมืองนราธิวาส
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลเมืองนราธิวาสจ ะมีการบันทึกการส ารวจ และทิศ
ทางการส ารวจไวเปนหลักฐาน 
  3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตรและโครงการมีความจ าเปน
อยางยิ่งที่จะตองใชเอกสาร ซึ่งเปนเอกสารที่เก่ียวของกับยุทธศาสตรการพัฒนา ปญหาความตองการของ
ประชาชนในทองถิ่น สาเหตุของปญหา แนวทางการแกไขปญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเปาประสงค คา
เปาหมาย กลยุทธ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศนของเทศบาลเมืองนราธิวาส 

๕. ประโยชนของการติดตามและประเมินผล 

  การติดตามและประเมินผลมีประโยชนที่ส าคัญคือ การน าไปใชแกไขปญหาตาง ๆ ระหวางด าเนิน
โครงการ รองลงมาคือน าไปใชส าหรับวางแผนการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นในอนาคต ประโยชนตาง ๆ แยกเปนหัวขอ
ได ดังนี ้
  1. ไดทราบถึงสถานภาพและสถานการณตาง ๆ ของการจัดท าแผนพัฒนาทองถิ่นและการด าเนินการ
ตามโครงการ ซึ่งจะท าใหวิธีการปฏิบัติด าเนินการไปแนวทางเดียวกัน  
  2. ไดทราบถึงขอดี ขอเสีย ขอบกพรองตาง ๆ ตลอดจนปจจัยที่ท าใหแผนพัฒนาทองถิ่นและการ
ด าเนินการตามโครงการพัฒนาทองถิ่นมีปญหา ท าใหสามารถแกไขไดทุกจุด ตรงเปาหมายอยางทันทวงที ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต 
  3. ชวยใหการใชทรัพยากรตาง ๆ เกิดความประหยัด คุมคาไมเสียประโยชน ประหยัดเวลา 
งบประมาณ และทรัพยากรในการด าเนินโครงการพัฒนาทองถิ่น 
  4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะหขอมูลตาง ๆ ที่เก่ียวกับรายละเอียด ความตองการ สภาพปญหาตาง ๆ 
ที่จะน าไปจัดท าเปนโครงการเพื่อพัฒนาทองถิ่น เพื่อน าเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือขอมูลที่เปนจริง ท าใหไดรับความ
เชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผูมีสวนไดเสีย หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรตาง ๆ 
  5. กระตุนใหผูปฏิบัติงานและผูเกี่ยวของกับการพัฒนาทองถิ่น การจัดท าโครงการและรับผิดชอบ
โครงการ มีความส านึกตอหนาที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือรนในการแกไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด 
เนื้อหา ขอมูลใหเปนปจจุบันเสมอ 
  6. การวินิจฉัย สั่งการ ผูบริหารทองถิ่น ปลัด/รองปลัด ผูบริหารระดับส านัก/กอง/ฝายตาง ๆ ของ
เทศบาลเมืองนราธิวาส สามารถวินิจฉัย สั่งการไดอยางถูกตอง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาทองถิ่นให
สอดคลองกับสภาพความเปนจริงและตามอ านาจหนาที่ นอกจากนี้ยังสามารถก าหนดมาตรการตาง ๆ ส าหรับการ
ปรับปรุงแกไขและปองกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได  
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  7. ท าใหภารกิจตาง ๆ ของบุคลากรใน เทศบาลเมืองนราธิวาสแตละคน แตละส านัก/กอง/ฝายตาง ๆ มี
ความสอดคลองกัน ประสานการท างานใหเปนองครวมของหนวยงาน ท าใหเปาหมายของเทศบาลเมืองนราธิวาส เกิด
ความส าเร็จตามเปาหมายหลัก มีความสอดคลองและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจใหเปนไปและตรงตามวัตถุประสงคของโครงการ 
กิจกรรมงานตาง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อไดรับการบริการประชาชนในเขตชุมชนเทศบาลเมืองนราธิวาส 
 


