
             ๑๑๖ 
 

ส่วนที่  ๖ 
การตดิตามและประเมินผลการน าแผนพฒันาสามปีไปปฏิบัติ 

 
๑. องค์กรรับผิดชอบ 
  ๑.๑ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

๑. นายสรอรรถ    ทบัสาร สมาชิกสภา อบต.       ประธานกรรมการ 
๒.นางอรวรรณ    ดวงเนตร สมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
๓. นางชลณิชา   คชประเสริฐ สมาชิกสภา อบต.  กรรมการ 
๔. นายธนา    เจริญจิตร  ผู้แทนประชาคมต าบล  กรรมการ 
๕. นายสมบรูณ์   วาระกรุ ผู้แทนประชาคมต าบล  กรรมการ 
๖. นางสมุาลี    คุ้มสวุรรณ์ ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กรรมการ 
๗. นายสมเกียรติ  มว่งสวุรรณ ผู้แทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง กรรมการ 
๘. นายจ ารัส   พรมน้อย  ผู้ทรงคณุวฒุ ิ   กรรมการ 
๙. นายภาสกร   สมพงษ์  ผู้ทรงคณุวฒุ ิ   กรรมการ 
๑๐.นายภมูิพฒัน์  ธนดิฐภกัดีพงศ์    ปลดั อบต.คลองเรือ  กรรมการ 
๑๑.นางสภุาพร   ศรีสวา่ง  หวัหน้าส านกัปลดั  เลขานกุาร 

 
  ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้มีหน้าท่ี  ดังนี ้
   ๑. ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและการประเมินผลการพฒันา 
   ๒. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
   ๓. รายงานผลการน าเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในองค์การบริหารสว่นต าบลทราบโดยทัว่กนั  อย่างน้อยปีละหนึ่งครัง้  ภายในเดือนธนัวาคมของทุก
ปี  ทัง้นีใ้ห้ติดประกาศโดยเปิดเผยไมน้่อยกวา่สามสิบวนั 
   ๔. แตง่ตัง้คณะอนกุรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบตัิงานตามท่ีเห็นสมควร 
 

๒. การก าหนดวิธีการตดิตามและประเมินผล 
   การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล องค์การบริหารสว่นต าบลคลองเรือ ก าหนดติดตาม
ผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาสามปี  เพ่ือเป็นการตรวจสอบในระหว่างด าเนินการกิจกรรมตามโครงการ อยู่
ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณท่ีก าหนดไว้   การประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลท่ีเกิดขึน้จริง เมื่อด าเนิน
โครงการแล้วเสร็จ เปรียบเทียบกบัวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 
 
 
 



            ๑๑๗ 
 

๓. การก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล  
   การก าหนดห้วงระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล ก าหนดห้วยเวลาในการติดตามและ
ประเมินผล โดยค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ ในขณะท่ีการประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลท่ี
เกิดขึน้จริง  เมือ่ด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกบัวตัถปุระสงค์ท่ีได้ตัง้ไว้และก าหนดห้วงเวลาในการ 
ติดตามและประเมินผล  อย่างน้อยโครงการละ  ๑  ครัง้  และประเมินผลโครงการในภาพรวมอย่างน้อยปีละ  ๑  
ครัง้  แล้วรายงานผลการประเมินผลและเสนอความเห็นต่อสภาท้องถ่ิน  คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน และ
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในต าบลคลองเรือทราบโดยพร้อมเพียงกัน  
อย่างน้อยปีละ  ๑  ครัง้  ภายในเดือนธนัวาคมของทกุปี 
 
 

แบบติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบล 
ปี ( พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑ ) 

แบบติดตามและการด าเนินการประจ าปี  พ.ศ......................... 
 

รหสั 
บญัชี 

โครงการ เป้าหมาย 
กิจกรรม 

หน่วยงาน 
รับผดิชอบ 

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน หมายเหตุ 
ตั้งจ่าย จ่ายจริง ก าลงัด าเนินการ 

ด าเนินการแลว้เสร็จ 
ยงัไม่ 

ด าเนินการ 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 



           
            ๑๑๘ 

 
   ๒. การจดัท าระบบฐานข้อมลูการพฒันาตามยทุธศาสตร์ในแตล่ะด้าน  เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การวางแผนพัฒนาองค์การบริหารสว่นต าบลในแต่ละปีให้เหมาะสม  สอดคล้องกับความเป็นจริง  โดยแยก
ตามยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลโคกสวา่งทัง้  ๖  ด้าน  ดงันี ้
 

ยทุธศาสตร์ท่ี  ๑   ด้านการพฒันาระบบสาธารณปูโภค สาธารณปูการ โครงสร้างพืน้ฐาน 
ยทุธศาสตร์ท่ี  ๒   ด้านการพฒันาการศกึษา และการสง่เสริมการศาสนา การพฒันาการสาธารณสขุและพฒันาคณุภาพ 
                                    ชีวิตประชาชน 
ยทุธศาสตร์ท่ี  ๓  ด้านการพฒันาชมุชน การพฒันาสงัคม และพฒันาเศรษฐกิจแบบฐานราก 
ยทุธศาสตร์ท่ี  ๔   ด้านการบริหารงาน การพฒันาบคุลากร และการบริการประชาชน 
ยทุธศาสตร์ท่ี  ๕   ด้านการพฒันาการเกษตรและสง่เสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง 
ยทุธศาสตร์ท่ี  ๖   ด้านการพฒันาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
    

   ๓. การติดตามและประเมินผล  ก าหนดให้มีตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานในแตล่ะเร่ือง  โดยให้มี
การวดัผลเพ่ือวดัคณุคา่ของโครงการและผลการพฒันาท่ีเกิดขึน้ใน  ๓  ระดบั  คือ 
 

ผลงาน    ได้แก่  สิ่งท่ีเกิดขึน้จากการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหา  ความต้องการตามเป้าหมายของโครงการ 
 

ผลลัพธ์   ได้แก่  ผลท่ีตามมา  ซึ่งเป็นเร่ืองท่ีแสดงถึงการบรรลคุวามส าเร็จของงานท่ีเกิดขึน้ 
 

ผลกระทบ ได้แก่  การประเมินผลท่ีได้จากผลของโครงการทัง้ท่ีคาดหวงัและไมไ่ด้คาดหวงั  ซึ่งเป็นผลทางบวก 
                     และลบ  เพ่ือน าไปประกอบการตดัสินใจเก่ียวกบัโครงการ เช่น ยกเลิก หรือด าเนินการตอ่ไป 
 

   ๔. ให้มีองค์กรและหน่วยงานรับผิดชอบในการก ากบั  ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลโคกสวา่ง  ดงันี ้
 

   องค์กรให้ค าปรึกษาการตดิตามประเมินผล 
 

    - คณะกรรมการพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลคลองเรือ 
    - คณะกรรมการสนบัสนนุการจดัท าแผนพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบลคลองเรือ  แตง่ตัง้

คณะท างานติดตามและประเมิลผลการด าเนินงาน  แยกตามสาขาการพัฒนาแต่ละ
ด้าน 

 

 

 
 



               ๑๑๙ 
 

  องค์กรท่ีมีส่วนร่วมในการตดิตามประเมินผล 
 

    สนบัสนนุให้องค์กรตา่ง ๆ เข้ามามีสว่นร่วมในการติดตามประเมินผล  ได้แก่  ภาครัฐ  เอกชน  
สถาบนัการศกึษา  ผู้น าชมุชนและประชาชน  โดยติดตามประเมินผลในภาพรวมวา่ 

    - การจดัท าแผนพฒันาองค์การบริหารสว่นต าบล  ได้น ากรอบแนวคิดตามท่ีก าหนดไว้ใน
แผนพฒันายทุธศาสตร์การพฒันา  ไปสูก่ารปฏิบตัิมากน้อยเพียงใด 

    - สภาพการพฒันาเป็นไปตามความต้องการท่ีให้เกิดขึน้อย่างเป็นระบบหรือไม่ 
    - ประชาชนได้รับประโยชน์คุ้มคา่หรือไม ่
    - ครอบคลมุภารกิจการพฒันาในทกุ ๆ  ด้านหรือไม ่
 
๓. ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
 

   คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  ก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล  โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมของแตล่ะแผนงาน/โครงการ  ในขณะท่ีการประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลท่ีเกิดขึน้
จริง  เมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จเปรียบเทียบกบัวตัถุประสงค์ท่ีได้ตัง้ไว้  และก าหนดห้วงเวลาในการติดตาม
และประเมินผลอย่างน้อยแผนงาน/โครงการละ  ๒  ครัง้  และประเมินผลแผนงาน/โครงการในภาพรวมอย่าง
น้อยปีละ  ๒  ครัง้  แล้วรายงานผลการประเมินผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล
แผนพฒันาสามปีตอ่สภาองค์การบริหารส่วนต าบล  ผู้บริหารองค์การบริหารสว่นต าบล  คณะกรรมการพฒันา
องค์การบริหารส่วนต าบล  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปีให้ประชาชนใน
องค์การบริหารสว่นต าบลทราบโดยทัว่กนั 
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