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สวนที่ 6
การติดตามและประเมนิผลการนําแผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติ

วัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงแนวทางและกลไกลในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน
ตามแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนตําบลนางัว อันจะเปนประโยชนตอการจัดทําแผนพัฒนา
ในปตอๆ ไป  และเปนการสรางแนวทางการมีสวนรวมในทองถ่ิน

องคการบริหารสวนตําบลนางัว ไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลนางัว ตามคําสั่งท่ี 20 /2558 ลงวันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2558 ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 ขอ 28
ดังตอไปนี้

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลนางัว ประกอบดวย
1. นายไพทวี  ศรีสุทัศน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนางัว กรรมการ
2. นายสมจิตร อุสาพรหม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนางัว กรรมการ
3. นายสมอาจ  พิมสาร สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลนางัว กรรมการ
4. นายเรืองฤทธิ์  อุสาพรหม ประชาคมตําบลนางัว กรรมการ
5. นายทับไทย  โคตรมิตร ประชาคมตําบลนางัว กรรมการ
6. นางดาราพร  สุวรรณชัยรบ ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนาคอย กรรมการ
7. นางชลธิชา  มาตรรักษ เจาพนักงานพัฒนาชุมชนชํานาญงาน กรรมการ
8. หัวหนาสวนการคลัง กรรมการ
9. หัวหนาสวนโยธา กรรมการ
10. นายสมพร  โกษาแสง ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11. นายเตียง  โกษาแสง ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ
มีอํานาจหนาท่ี ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร

ทองถ่ิน  เพ่ือใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง  ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป  ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน

(4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพ่ือชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร
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การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
การประเมินผลแผนยุทธศาสตรการพัฒนา จะมีเกณฑมาตรฐานและตัวชี้วัด สําหรับใชเปนกรอบใน

การประเมินเพ่ือใหเกิดความชัดเจน  เปนระบบ  มีมาตรฐานและเปนท่ียอมรับ  โดยประกอบดวยเกณฑ
ท่ีสําคัญใน 2 ระดับ  คือ  เกณฑการประเมินหนวยงาน  และเกณฑการประเมินโครงการ ดังนี้

1. เกณฑการประเมินหนวยงาน
เกณฑมาตรฐาน

(Standard Criteria)
ตัวช้ีวัด

(Indicators)
1. สัมฤทธิผลและการบรรลุวัตถุประสงค

ของนโยบาย
 ผลผลิต
 ผลลัพธ

2. ความเสมอภาคและความเปนธรรมในสังคม  การเขาถึง
 การจัดสรรทรัพยากร
 การกระจายผลประโยชน
 ความเสมอภาค

3. ความสามารถและคุณภาพในการใหบริการ  สมรรถนะของหนวยงาน
 ความท่ัวถึงและเพียงพอ
 ความถ่ีในการใหบริการ
 ประสิทธิภาพการใหบริการ

4. ความรับผิดชอบของหนวยงาน  พันธกิจตอสังคม
 ความรับผิดชอบตอสาธารณะ
 การใหหลักประกันความเสี่ยง
 การยอมรับขอผิดพลาด

5. การสนองตอบความตองการของประชาชน  การกําหนดประเด็นปญหา
 การรับฟงความคิดเห็น
 มาตรการ/กลยุทธในการแกไขปญหา
 ความรวดเร็วในการแกไขปญหา

6. ความพึงพอใจของประชากรกลุมเปาหมาย  ระดับความพึงพอใจ
 การยอมรับ/การคัดคาน

7. ผลเสียหายตอสังคม  ผลกระทบภายนอก (ทางบวกและทางลบ)
 ตนทุนทางสังคม
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2. เกณฑการประเมินโครงการ การประเมินผลโครงการ  จะมีเกณฑและตัวชี้วัดเพ่ือเปนเครื่องมือ
กําหนดกรอบทิศทางในการวิเคราะหและประเมินผลโครงการ  ประกอบดวยเกณฑท่ีสําคัญ 8 เกณฑ  คือ

1. เกณฑความกาวหนา เปนการพิจารณาเปรียบเทียบผลของการดําเนินกิจกรรมกับเปาหมาย
ท่ีกําหนดตามแผน  การประเมินความกาวหนามุงท่ีจะตอบคําถามวา  การดําเนินกิจกรรมตามโครงการสอดคลอง
กับวัตถุประสงคท่ีกําหนดหรือไม  เปนไปตามกรอบเวลาหรือไม  และประสบกับปญหาอุปสรรคอะไรบาง
ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด  คือ

(ก) ผลผลิตเทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลา  เปนการดูสัดสวนของผลผลิตของโครงการวา
บรรลุเปาหมายมากนอยเพียงใด  เทียบกับเปาหมายรวมในชวงเวลาท่ีกําหนด

(ข) จํานวนกิจกรรมแลวเสร็จ  เนื่องจากโครงการประกอบดวยชุดกิจกรรมตางๆ  มากมาย
จําเปนตองมีตัวชี้วัดความกาวหนา  โดยพิจารณาจํานวนกิจกรรมและประเภทของกิจกรรมท่ีไดดําเนินการไปแลว
ท้ังกิจกรรมหลัก  กิจกรรมพ้ืนฐาน  กิจกรรมรอง  และกิจกรรมเสริม  ในชวงระยะเวลา อาจเปนสัปดาห  เดือน
ไตรมาส  หรือระยะของโครงการ

(ค) ทรัพยากรท่ีใชไปในชวงเวลา  เปนตัวชี้ วัดความกาวหนาของการใชทรัพยากร
ในโครงการ  ซึ่งครอบคลุมดานงบประมาณโครงการ  ไดแก  งบประมาณท่ีใชไป  งบประมาณท่ีอยูระหวางผูกพัน
เงินประจํางวดและแผนการใชจายงบประมาณโครงการ  และอัตราการใชบุคลากรสัมพันธกับเวลา

(ง) ระยะเวลาท่ีใช ไป  เปนตัวชี้วัดความกาวหนาเพ่ือดูวาได ใชเวลาไปเทาใดแลว
และเหลือระยะเวลาอีกเทาใดจึงจะครบกําหนดแลวเสร็จ  โดยจะสามารถใชเปนเกณฑประเมินและควบคุม
กิจกรรม ใหบรรลุตามเปาหมายดานเวลา  และเพ่ือทราบถึงระยะเวลาท่ีจะตองใชจริงเพ่ือใหบรรลุเปาหมายรวม

2. เกณฑประสิทธิภาพ การประเมินประสิทธิภาพเปนการเปรียบเทียบผลลัพธ ท่ีได
กับทรัพยากรท่ีใชไปในการดําเนินงาน  ทรัพยากรท่ีใชนอกจากงบประมาณแลว  ยังหมายรวมถึงทรัพยากรมนุษย
ทรัพยากรทางการจัดการและระยะเวลาท่ีใชไปในการดําเนินงาน  ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด  คือ

(ก) สัดสวนผลผลิตตอคาใชจ าย  เปนตัวชี้ วัดประสิทธิภาพในการใชทรัพยากร
ทางการเงินของโครงการเพ่ือใหไดผลผลิตท่ีเหมาะสมและคุมคากับการลงทุน ซึ่งจะชวยใหเกิดการใชจายเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ  สมประโยชน  ลดคาใชจายและประหยัดตนทุนการผลิต

(ข) ผลผลิตตอกําลังคน  เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตตอบุคลากรหรือเจาหนาท่ี
โครงการ  ซึ่งนอกจากจะเปนตัวชี้วัดถึงประสิทธิภาพการดําเนินงานแลว  ยังแสดงถึงสมรรถนะและศักยภาพ
ของทรัพยากรบุคคลในการดําเนินโครงการ  และจะเปนแนวทางในการปรับขนาดกําลังคนท่ีเหมาะสม
ในการดําเนินกิจกรรม  และการเพ่ิมขีดความสามารถของบุคลากรในระยะยาวอีกดวย

(ค) ผลิตภาพตอหนวยเวลา  เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพการผลิตในชวงเวลา  อาทิ
จํานวนครัวเรือนท่ีไดรับการอบรมอาชีพเสริมนอกเหนือภาคเกษตรตอเดือน  จํานวนนักเรียนท่ีเขาเรียนตอ
โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาในแตละป  จํานวนผูประกอบการรายยอยท่ีไดรับการสงเสริมการลงทุน
ในแตละชวงไตรมาส
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(ง) การประหยัดทรัพยากรการจัดการ  เปนตัวชี้ วัดความสามารถของโครงการ
ในการประหยัดทรัพยากรทางการบริหารจัดการ  อาทิ  การปรับลดคาใชจายท่ีไมจําเปนในการดําเนินโครงการ
การตัดทอนข้ันตอนการปฏิบัติซึ่งสงผลตอการลดคาใชจายของโครงการ การประหยัดคาพลังงานและ
คาสาธารณูปการคิดเปนรอยละของคาใชจายรวม

3. เกณฑประสิทธิผล การประเมินประสิทธิผล  เปนเกณฑพิจารณาระดับการบรรลุ
วัตถุประสงคเฉพาะดาน  โดยดูจากผลลัพธของการดําเนินงาน  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของประชากร
กลุมเปาหมายตามโครงการ  ประกอบดวย 4 ตัวชี้วัด  คือ

(ก) ระดับการบรรลุเปาหมาย  เปนตัวชี้วัดวาโครงการบรรลุเปาหมายดานใดบาง
และการบรรลุเปาหมายสงผลตอประชากรอยางไร  โดยสามารถวัดการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรเปาหมาย  อาทิ  เปาหมายดานเศรษฐกิจ  สังคม เปนตน

(ข) ระดับการมีสวนรวม  เปนตัวชี้วัดความสําเร็จโดยใหความสําคัญกับมิติการมี
สวนรวม  โดยสามารถอธิบายความสัมพันธเชิงเหตุผลไดวาการมีสวนรวมของประชาชนสงผลตอระดับความสําเร็จ
มากนอยเพียงไร  และโครงการจะปรับปรุงสงเสริมการมีสวนรวมไดอยางไร ระดับการมีสวนรวมสามารถวัดจาก
จํานวนประชากร  ความถ่ีระดับกิจกรรม  ซึ่งครอบคลุมการรวมตัดสินใจวางแผนและติดตามผล

(ค) ระดับความพึงพอใจ  เปนเกณฑวัดระดับการยอมรับ  โดยอาจพิจารณาจากสัดสวนของ
ประชากรเปาหมายท่ีพึงพอใจกับบริการของรัฐ  สัดสวนของครัวเรือนท่ีพอใจการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีโครงการ
ระดับความพึงพอใจในมาตรการตามโครงการ

(ง) ความเสี่ยงของโครงการ  เปนตัวชี้วัดประสิทธิผลเพ่ือดูวาโครงการมีความเสี่ยง
ในการบรรลุเปาหมายดานใดดานหนึ่งหรือไม  ซึ่งคาความเสี่ยงจะประเมินจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดลอม
ของโครงการ  ท้ังในดานเศรษฐกิจ  สังคม  การเมืองและสิ่งแวดลอม

4. เกณฑผลกระทบ เปนการพิจารณาผลกระทบโดยรวมตอประชากรกลุมเปาหมาย  ชุมชน
สังคมและหนวยงานในภาพรวม เปนผลกระทบระยะยาว  ผลกระทบอาจมีท้ังท่ีมุงหวัง  และผลกระทบท่ีไมได
มุงหวัง  ซึ่งอาจจะเปนดานบวกหรือดานลบก็ได  ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด  คือ

(ก) คุณภาพชีวิต  เปนตัวชี้วัดผลกระทบตอการพัฒนาหรือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชากรกลุมเปาหมาย  อาทิ  รายได ความเปนอยู  โอกาสทางการศึกษา  การมีงานทํา  สุขภาพอนามัย
สภาพแวดลอมของครัวเรือนชุมชน  โดยสามารถวัดจากสัดสวนครัวเรือนหรือประชากรท่ีไดรับบริการ
จากโครงการพัฒนาท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตท่ีดี  หรือมาตรฐานการดํารงชีพ

(ข) ทัศนคติและความเขาใจ  เปนตัวชี้วัดผลกระทบโดยมุงเรื่องทัศนคติและความเขาใจของ
กลุมเปาหมายท่ีมีตอโครงการ  โดยสามารถวัดระดับท้ังเชิงบวกและลบตอตัวโครงการเอง  โดยเฉพาะวัตถุประสงค
และมาตรการนโยบายผลประโยชนของโครงการ  ความพึงพอใจในการรับบริการ  และทัศนคติตอผูบริหารและ
เจาหนาท่ีโครงการ

(ค) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  เปนตัวชี้ วัดผลกระทบโดยใหความสําคัญเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุมเปาหมาย  โดยเปรียบเทียบระยะกอนและหลังมีโครงการ  อาทิ  สัดสวนของ
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ครัวเรือนท่ียอมรับเทคโนโลยีท่ีรักษาสิ่งแวดลอม  จํานวนเกษตรกรท่ีทําการเกษตรแบบธรรมชาติมากข้ึน
การปฏิบัติของผูใชยวดยานโดยเคารพกฎจราจรมากข้ึน  การออกมาใชสิทธิเลือกตั้งมากข้ึน  และลดละพฤติกรรม
การซื้อสิทธิขายเสียง  การลดพฤตกิรรมการประพฤติมิชอบในการปฏิบัติหนาท่ี

5. เกณฑความสอดคลอง เกณฑการประเมินความสอดคลองมุงพิจารณาวาวัตถุประสงค
ของโครงการสอดคลองกับความตองการหรือสามารถแกไขปญหาตามท่ีกําหนดไวแตตนหรือไม  ซึ่งจําเปน ตองมี
การประเมินความตองการท่ีแทจริง  ตลอดจนตองตอบคําถามดวยวา  แนวทางและกลยุทธ ท่ีใชในการดําเนินงาน
สอดคลองกับการแกไขปญหาท่ีเปนจริงไดหรือไม  ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด  คือ

(ก) ประเด็นปญหาหลัก  ซึ่งพิจารณาจากจํานวนเรื่องหรือประเด็นปญหาและอุปสรรค
ท่ีเกิดข้ึน  ท้ังท่ีไดรับการแกไขแลวและท่ียังไมสามารถแกไขได  รวมถึงการจัดลําดับความสําคัญของปญหา
ความเรงดวน  ความรุนแรงของปญหา

(ข) มาตรการหรือกลยุทธในการแกไขปญหา  เปนตัวชี้วัดความสอดคลองกับการแกไข
ปญหา  ซึ่งเปนมาตรการท้ังระยะสั้นและระยะยาว  โดยสามารถดูไดจากมาตรการท่ีผูบริหารโครงการนํามาใช
ตลอดระยะเวลาของการดําเนินโครงการ และความสอดคลองกับปญหาหลัก

(ค) ความตองการหรือขอเรียกรองของประชากรกลุมเปาหมาย  เปนตัวชี้วัดถึง
ความตองการของผูรับบริการในการแกไขปญหาท่ีประสบอยู  อาทิ  คํารองเรียน  ขอรองทุกข  ใหแกไขปญหา
เพ่ือสนองตอบประชากรกลุมเปาหมายตามโครงการท่ีไมไดรับผลประโยชนจากการดําเนินโครงการ  หรือไดรับ
ความเสียหายจากการดําเนินโครงการ  ซึ่งจะเปนตัวชี้วัดความสอดคลองในการดําเนินโครงการและสนองตอความ
ตองการของประชากรเปาหมาย

6. เกณฑความยั่งยืน เปนการพิจารณาท่ีสืบเนื่องจากความสอดคลอง โดยพิจารณาระดับ
ความตอเนื่องของกิจกรรมวาจะสามารถดําเนินตอไปไดโดยไมมีการใชงบประมาณจากภายนอกโครงการ
ความสามารถในการเลี้ยงตัวเองได  นอกจากนี้ยังหมายรวมถึงความสามารถในการขยายกิจกรรมไปยังพ้ืนท่ี
แหงใหม  ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด  คือ

(ก) ความอยูรอดดานเศรษฐกิจ  เก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรทางการเงินของโครงการ
อาทิ  จํานวนงบประมาณของโครงการ  แผนการใชจายงบประมาณ  ภาระผูกพัน  สัดสวนคาใชจาย เทียบกับ
ผลผลิตท่ีได  ปริมาณเงินทุนสํารอง  แหลงสนับสนุนงบประมาณ  ปริมาณงบประมาณหรือเงินทุนหมุนเวียน
จํานวน  และขนาดกองทุนดําเนินโครงการ  ซึ่งเปนตัวบงชี้ถึงความอยูรอดทางเศรษฐกิจของโครงการ

(ข) สมรรถนะดานสถาบัน  เปนตัวชี้วัดความสามารถของหนวยงานในการบริหารโครงการ
การพัฒนาองคกรประชาชน  การมีสวนรวมของหนวยงานท่ีเก่ียวของ  ระดับการมีสวนรวม ของ
ประชากรกลุมเปาหมายในกระบวนการตัดสินใจ  การวางแผนงานและบริหารโครงการ  และการปรับปรุง
ระเบียบวิธีการปฏิบัติท่ีเอ้ือตอการดําเนินโครงการ

(ค) ความเปนไปไดในการขยายผล  เปนตัวชี้วัดความยั่งยืนโดยพิจารณาความสามารถ
ในการพ่ึงตัวเอง  โอกาสและชองทางในการขยายผลการดําเนินโครงการกรณีโครงการประสบผลสําเร็จดวยดี
ท้ังการขยายกําลังผลิตตามแนวราบ  กลาวคือ  การเพ่ิมกิจกรรมโครงการ การเพ่ิมจํานวนประชากรเปาหมาย
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การขยายกําลังผลิตของโครงการเดิมและการขยายผลในแนวดิ่ง  ไดแก  การขยายพ้ืนท่ีโครงการ  การขยาย
เครือขายโครงการออกไปท่ัวภูมิภาค  และการยกระดับโครงการเปนระดับชาติ

7. เกณฑความเปนธรรม เปนเกณฑท่ีมุงใหเกิดความเปนธรรมในสังคม  โดยพิจารณา
ถึงผลลัพธและผลกระทบจากโครงการ  โดยยึดหลักการวาประชากรกลุมเปาหมายจะไดรับหลักประกัน
เรื่องความเปนธรรม  ความเสมอภาค  ความท่ัวถึงในการรับบริการ  การจัดสรรคุณคา  และการกระจาย
ผลตอบแทนท่ีเสมอภาคเทาเทียมกัน  ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด  คือ

(ก) ความเปนธรรมระหวางกลุมอาชีพ  เปนตัวชี้วัดความเปนธรรมโดยใหความสําคัญ
ทุกกลุมยอยในสังคม  อาทิ  ความเปนธรรมในการจัดสรรทรัพยากรแหลงน้ํากลุมเกษตรกรและกลุมอาชีพอ่ืน
การจัดหาตําแหนงใหกับผูวางงานและผูถูกเลิกจาง  มาตรการลดผลกระทบทางสังคม  ปญหาเศรษฐกิจท่ีจัดใหแก
ประชากรทุกสาขาอาชพี

(ข) ความเปนธรรมระหวางเพศ  เปนตัวชี้วัดท่ีใหความสําคัญเรื่องความเปนธรรมระหวาง
เพศ  ซึ่งเปนตัวชี้วัดท่ีมีความสําคัญมากข้ึนในการประเมินโครงการพัฒนา  โดยดูวาการดําเนินโครงการใหความ
เสมอภาคระหวางเพศ  หรือมีการเลือกปฏิบัติระหวางเพศหรือไม  โดยสามารถพิจารณาเรื่องความเทาเทียมใน
โอกาส  บทบาทระหวางหญิง/ชาย  การปฏิบัติท่ีเคารพสิทธิของสตรี

(ค) ความเปนธรรมระหวางชุมชน  เปนตัวชี้วัดท่ีเนนความเปนธรรมระหวางชุมชน  ระหวาง
ชนรุนปจจุบันและชนรุนอนาคต  ซึ่งอาจเก่ียวของกับการจัดสรรและใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติ การจัดหา
พลังงาน  โครงการพัฒนาขนาดใหญ  โครงการท่ีอาจกอใหเกิดผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  และผลกระทบดาน
สังคม  โดยคํานึงถึงชนรุนอนาคตซึ่งเปนผูไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจและการดําเนินโครงการในปจจุบัน

8. เกณฑความเสียหายของโครงการ เปน เกณฑ ท่ีสํ า คัญในการประเมินโครงการ
เพ่ือเปนหลักประกันวา  การดําเนินโครงการจะไมกอใหเกิดความเสียหายหรือผลกระทบดานลบตอสังคม
หรือชุมชน  ประกอบดวย 3 ตัวชี้วัด  คือ

(ก) ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  เปนตัวชี้วัดความเสียหายดานสิ่งแวดลอม  ซึ่งเปนผล
จากการดําเนินโครงการ  โดยเปนการวัดและประเมินเปรียบเทียบผลท่ีเกิดข้ึนจริงกับการศึกษาผลกระทบ
ดานสิ่งแวดลอมในชวงกอนทําโครงการ  เพ่ือใหผูท่ีเก่ียวของทุกฝายรับผิดชอบและมีการชดเชยความเสียหายจาก
ผลกระทบในลักษณะท่ีเหมาะสมและเปนธรรมแกผูเสียหาย  เพ่ือเปนหลักประกันความเสี่ยงใหกับสังคม  และเปน
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูอนุมัติและผูดําเนินโครงการ

(ข) ผลกระทบดานเศรษฐกิจ  เปนตัวชี้วัดผลกระทบหรือความเสียหายทางดานเศรษฐกิจ ท่ี
เกิดจากโครงการพัฒนาของรัฐ  ในลักษณะของผลกระทบภายนอกซึ่งสรางภาระใหกับประชาชนและชุมชน
โดยรวมท่ีตองแบกรับคาใชจายเปนตนทุนทางสังคมท่ีตองเสียไป  อาทิ  พ้ืนท่ีการเกษตรท่ีถูกน้ําทวมเสียหาย
จากโครงการสรางเข่ือน เปนตน

(ค) ผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรม  เปนตัวชี้วัดความเสียหายท่ีเกิดจากการดําเนิน
โครงการและสงผลกระทบดานสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน  อาทิ  การดําเนินงานท่ีกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
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การสูญเสียโครงสราง แบบแผนและวิถีการดําเนินชีวิตท่ีดี ความเสื่อมถอยของขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม
ความเชื่อ  ความตองการ  ความเอ้ืออาทร  ความรวมมือและความชวยเหลือเก้ือกูลของชุมชนดั้งเดิม

การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ป 2559 – 2561
ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย

1. ประชุมคณะกรรมการ ฯ เพ่ือกําหนด
แนวทางการติดตามประเมินผลการนํา
แผนพัฒนาสามปไปปฏิบัติและวิธีการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2. ดําเนินการประเมินโครงการท่ีได

จากการติดตามผลแผนพัฒนา
รายงานผลและเสนอความคิดเห็นท่ีได

จากการติดตามและประเมินผลตาม
แผนพัฒนาตอนายกองคการบริหาร-
สวนตําบลเพ่ือเสนอตอสภาองคการ-
บริหารสวนตําบลนางัว

3. ติดประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา

หมายเหตุ การดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทุกโครงการท่ีไดดําเนินงานอยางนอยโครงการละ 1 ครั้ง

การติดตามและประเมินผล
เวลา


