
สวน

การติ

           

 

 

จะต
มุงเน

6.1 
 
แผน
ตําบ
ของ
ปกค
 

 
 
 
  
กรร
 
และ
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ที่ 6          

ติดตามประเมิน

                                  

ก

 
องมีการตดิตา
นนผลสัมฤทธิ

  การจัดองค
 

นพัฒนาสามป
ลหาดขามเปน
คณะกรรมกา
ครองสวนทอง

(1)  ผู
(2) ผู
(3) 
(4) 
(5) 
        

มการอีกหนึ่ง
 

ประเมนิผลแ

 

                        

ผล การนําแผน

                                 

การติดตาม

การนําแผนพั
ามประเมินผล
ธ์ิและผลลัพธ

คกรเพื่อการติ
คณะกรรมกา

ปองคการบริห
นประธานคณ
าร    ซ่ึงตามร
งถ่ิน  พ.ศ.  25
ผูแทนสมาชิก
ผูแทนประชา
ผูแทนหนวย
หัวหนาสวน
ผูทรงคุณวุฒิ

 โดยใหคณะก
งคนทําหนาที่
ในการนี้องค

แผนพัฒนาอง
1.  นายบรร
2.  นายขจร
3.  นายสม
4.  นายหนู

    5.  นายอําพ
6.  นางอน
7.  นางกาญ
8. นายรุงวิ
9. นายพิชิต
10. นายธีร
11. นางสา
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มประเมินผ

ัฒนาสามป (2
ล ทั้งนี้ เพื่อให
ของโครงการ

ติดตามและ
ารติดตามและ
หารสวนตําบล
ณะกรรมการ 
ะเบียบของกร
548   หมวด 6
กสภาทองถ่ินที
คมทองถ่ินทีค่
งานที่เกีย่วขอ
การบริหารที่
ทีผู่บริหารทอ
กรรมการเลือก
เลขานุการขอ
การบริหารส
คการบริหารส
รพทัศน   ดสิ
ร        บุญมี
ชาย   ศิริอนนั

นพูร        อวน
พล         โพธิ
งค          อยูป
ญจนา     หนูน
ทย         ฟกเจ
ต            มีศกั
ะ            หนนู
ววลัวิภา  ชูแก
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สวนที่ 6
ล การนําแ

2553-2555) ขอ
หทราบถึงประ
รตามแนวทาง

ประเมินผล
ะประเมินผลก
ลหาดขามประ

และมีการ
ระทรวงมหาด
6  ขอ  28   
ที่คัดเลือกกันเ
คัดเลือกกันเอ
องที่ผูบริหารค
คัดเลือกกันเอ
องถ่ินคัดเลือก
กกรรมการหน
องคณะกรรมก
สวนตําบลหาด
สวนตําบลหา
สขํา     ประธา
มี        สมาชกิ
นไพฑูรย   สม
นผิว          ปร
ธ์ิจินดา      ปร
ปาน          เจา
นอย         อาจ
จริญ        นิติ
กดิ์            ผูทร
นอย        ผูทร
กว           นัก

                        

              แผนพัฒน

6 

ผนพัฒนาส

ององคการบรหิ
ะสิทธิภาพแล
งการพัฒนาอ

 
การปฏิบัติตาม
ะกอบดวย 
รเลือกคณะกร
ดไทยวาดวยก

เองจํานวนสา
องจํานวนสอง
คัดเลือกจํานว
องจํานวนสอง
กจํานวนสองค
นึ่งคนทําหนา
การ 
ดขามจึงไดมีคํ
าดขาม ประกอ
นสภาองคกา
กสภาองคการ
มาชิกสภาองค
ะชาคม  หมูบ
ะชาคม  หมูบ
หนาทีบ่ริหาร
จารย  2 ระดับ
กร    
รงคุณวุฒ ิ
รงคุณวฒุ ิ
วิชาการการเงิ
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สามปไปป

หารสวนตําบล
ะประสิทธิผล
งคการบริหาร

มแผนยุทธศา
ประธานสภ

รรมการหนึ่งค
การจัดทําแผน

ามคน  
งคน  
วนสองคน 
งคน 
คน 
าที่ประธานคณ

คาํสั่งแตงตั้งค
อบดวย 
รบริหารสวน
รบริหารสวนต
คการบริหารส
บาน               
บาน        
รงานสาธารณ
บ 7 โรงเรียนบ

                    
                    
                    
งินและบัญชี  
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ฏิบัติ 

ลหาดขามไปป
ลของโครงกา
รสวนตําบลห

สตรการพัฒน
ภาองคการบริ
คนทําหนาที่เล
นพฒันาของอ

ณะกรรมการ

ณะกรรมการ

นตําบลหาดขา
ตําบลหาดขา
สวนตําบลหาด
                    ก
                   ก
ณสุข             ก
บานยางชุม   ก
                    ก
                    ก
                    ก
            กรรม
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มีอําน
1. กํา
2. ดํา
3. รา

งถ่ินเพื่อใหผูบ
ประเมนิผลแ
วาคมของทุกป

4. แต

  การติดตาม
การติ

นที่นี้คือ องค
อไม  ซ่ึงขอมูล
ๆ ขององคกรใ

การติ
เปนก

มาณ คุณภาพ 
ขอมูลมาใชใน
หมายที่กําหน

การป
เปนก

บัติงานใหเปน
กิดผลผลิต ผ
กอบในการดํ

  หวงเวลาใน
สําหร

หารสวนตําบล
6.3.1
 

งโครงการใน
นินการ การป

                        

ผล การนําแผน

                                 

นาจหนาท่ี 
หนดแนวทาง
เนินการติดต
ยงานผลและเ
บริหารทองถ่ิน
แผนพัฒนาให
ป  ทั้งนี้ใหปด
ตงตั้งคณะอนุก

มและประเมิ
ติดตามและป
การบริหารสว
ลดังกลาวจะชว
ในอนาคต 
ติดตามผล 
กระบวนการแ
เวลา และตน
นการปรับปรุ
ดไว 
ประเมินผล 
กระบวนการใ
นไปตามแผน 
ลลัพธที่ตองก
ดําเนินโครงกา

นการติดตาม
รับหวงระยะ
ลหาดขาม  เห็
 การติดตามแ
เปนการประ
นชวงใดชวงห
ประเมินผลใน

                        

นพัฒนาสามปไ

                                  

ง วิธีการในก
ามและประเมิ
เสนอความเห็
นเสนอตอสภ
ประชาชนใน
ดประกาศโดย
กรรมการหรือ

นผล 
ระเมินผลเป
วนตําบลหาด
วยในการบริห

และวิธีการใน
ทุน โดยมีกร
รุงกระบวนก

นการเปรียบเ
 การศึกษาปญ
การ และเปน
ารตอเนื่องหรื

มและประเมิ
เวลาที่จะใชใ

ห็นควรใหมีเป
และประเมินผ
ะเมินผลระหว
หนึ่งซึ่งฝายบ
นลักษณะเชน
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ารติดตามและ
มินผลแผนพัฒ
ห็นซึ่งไดจากก
าทองถ่ิน  ค
นทองถ่ินทราบ
เปดเผยไมนอ
อคณะทํางาน

นกระบวนก
ขาม วาสามาร
หารจัดการอง

นการเรงรัดก
ะบวนการติด
ารทํางานใหมี

ทียบผลการป
ญหาที่เกิดขึ้นใ
นการประเมิน
รือ โครงการท

มินผล  
ในการติดตาม
ปน 2 ระยะ คอื
ลระหวางแผน
วางปงบประม
บริหารเห็นว
นนี้จะชวยให

                        

              แผนพัฒน

ะประเมินผลแ
ฒนา 
การติดตาม  แ
คณะกรรมการ
บโดยทั่วกันอ
อยกวาสามสิบ
เพื่อชวยปฏบิั

ารทําใหทรา
รถบรรลุจุดมุ
คกร การกําห

การปฏิบัติงาน
ดตามผลอยาง
มีประสิทธิภ

ฏิบัติงานกับแ
ในทางปฏิบัติ
นผลกระทบทั้
ทํานองเดียวกั

มและประเมิน
อ 
นพัฒนาฯ 
มาณเพื่อติดต
าเหมาะสมที
หทราบถึงคว
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แผนพัฒนา 

และประเมนิผ
รพัฒนาทองถ่ิ
อยางนอยปละ
บวัน 
บัติงานตามที่เ

บถึงผลการดํ
งหมายและเป
นดนโยบายแ

นใหเปนไปต
งเปนระบบแล
าพ และประ

แผนที่กําหนด
ติ เพื่อแกไข/ป
ทั้งทางตรง/ทา
ันตอไป 

นผลของแผน

ตามและประเ
ที่จะทําการติ
ามกาวหนาใ
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ลแผนพัฒนา
ถ่ินและประกา
ะหนึ่งครั้ง 

ห็นสมควร 

ดําเนินงานขอ
ปาหมายที่ไดกํ
และแผนการดํ

ตามเปาหมายท
ละมีความตอเ
สิทธิผลสอด

ด การควบคุมเ
ปรับปรุงการดํ
างออม เพื่อเป

นพัฒนาสามป

เมินผลการดํ
ดตาม ตรวจ
ในการดําเนิน
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สําเร็จเพียงใด
แกไขดวยวิธี
ะเมินผลระหว
เคียงความจริ
งการใหสมบู

 
บริหารโครง
นินการในชว
แลวประมาณ 
บวนการใหดาํ
รวจสอบวายงั

6.3.2
 

สรุปเกี่ยวกับ
สิทธิผลอยาง

ทําใหไดรับทร
มาเปนบทเรีย
บปรุงโครงกา
มาพิจารณาใน

 
 

ชในการดําเนนิ
 
 

นงาน หรือโค
การบริหารสว

 
 

บกับเปาหมาย
บัติงานวาสาม
อไม ซ่ึงรวมถึง

                        

ผล การนําแผน

                                 

เมื่อเปรียบเที
การใด เพื่อให
วางการดําเนิน
ริงมากนอยเพี
รณยิ่งขึ้น 
ดังนั้น การติ
งการในปจจุบ
วงเดือนมิถุนา
 8 เดือน ทั้งนี้
าเนินงานสอด
งมีโครงการห

  การติดตามแ
เปนการติดตา

บการดําเนินง
ไร และเปนไ
ราบขอมูลเกี่ย
ยน (lessons 
รซ่ึงมีลักษณะ
การติดตามแ
(1) การติดต
 เปนการ

นโครงการตาม
(2) การติดต
 เปนการ
ครงการตางๆ 
วนตําบลหาดข
(3) การติดต
 เปนการ
ยที่กําหนดไว
มารถดําเนินงา
งการจัดหาสิ่ง
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ทียบกับเปาหม
หโครงการดัง
นงานยังเปนเ
พียงใด เมื่อไ

ดตามและปร
บัน ซ่ึงการติ
ายนของป เพ
นี้จะไดนําขอม
ดคลองกับผลผ
หรือกิจกรรมอ

และประเมินผ
ามและประเมิน
งานตามโคร
ไปตามเปาหม
ยวกับความสํ

learned) ที่
ะเหมือนหรือ
ละประเมินผ
ตามและประเ
รติดตามและป
มแผนวาเปนไป
ตามและประเ
รติดตามและป
ที่เกี่ยวของกบั
ขาม รวมถึ
ตามและประเ
รติดตามและป
ในแผนพฒัน
าน ตามโครงก
งของหรือการ
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มาย หากมีคว
งกลาวลุลวงไ
เคร่ืองชี้วัดวา
ดขอมูลในเร่ื

ระเมินผลในล
ติดตามและป
พราะโครงการ
มูลที่ไดจากก
ผลิตหรือเปาห
อะไรบางที่ยัง

ผลเม่ือเสร็จสิน้
นผลเมื่อเสร็จส
งการวาไดผ
มายที่ไดกําหน
สําเร็จและควา
จะชวยในกา
ใกลเคียงกับโ
ลเมื่อเสร็จสิน้
เมินผลการใช
ประเมนิเกี่ยวก
ปตามที่ไดกําห
เมินผลการดํา
ประเมนิผล ก
บการดําเนนิงา
ถึงการสรุปปญ
เมินผลสัมฤท
ประเมนิผลผลิ
นาฯ การประเมิ
การและกิจกร
รใหบริการทีผ่

                        

              แผนพัฒน

ามลาชามีสาเ
ไปตามวัตถุปร
าแผนงานหรือ
รืองนี้ผูรับผิด

ลักษณะนี้จึงมี
ระเมินผลระ
รไดมีการดําเ
การติดตามแล
มายที่ไดกําห
ไมไดเริ่มทําภ

นแผนพัฒนา
ส้ินแผนพัฒน
ผลเปนอยางไ
นดไวตามแผน
ามลมเหลวข
ารตัดสินใจสํ
โครงการที่ได
นแผนพัฒนาฯ
ชจายตามงบป
กับปจจัยเขา (
หนดในโครงก
าเนินงานตาม
กระบวนการ 
านตามแนวทา
ญหาและอุปส
ทธ์ิของการดําเ
ลิต (Output) ที
มินผลในขั้นต
รรมที่กําหนด
ผลิตโดยหนว
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เหตุมาจากอะ
ระสงคและเป
อโครงการมีค
ชอบโครงกา

มีบทบาทสําค
ะหวางการดํา
เนินการหลัง
ละประเมินผล
นดไวในแผน
ภายในปงบปร

าฯ 
าฯ ในแตละป
ไร โครงการ
นหรือไม การ
องการปฏิบัติ

สาหรับโครงก
ดทําการประเมิ
ฯ ในแตปงบป
ประมาณเมื่อเที
(Input) หรือก
การหรือกิจกร
มแผน  

(P r o c e s s) 
างการพัฒนาใน
สรรคในกระบ
เนินโครงการ
ที่ไดจากการดํ
ตอนนี้เปนการ
ดไวไดตามแผ
ยงานขององค
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ะไร สมควรที
ปาหมายนอกจ
ความสมบูรณ
ารก็อาจปรับแ

คัญอยางมาก
าเนินโครงกา
จากเริ่มปงบ
ลมาใชในการ
นพัฒนาฯ รวม
ระมาณ 

ปงบประมาณ เ
รมีประสิทธิ
รประเมินในข
ติงานในโครง
การใหมๆ รว
มินผลนี้ ประเ
ประมาณ ประ
ทียบกับเปาหม
การใชทรัพยา
รมมากนอยเพี

ในการปฏิบตัิ
นแตละยุทธศ
บวนการทํางา
ร 
ดําเนินโครงก
รประเมินผลก
นเมื่อเทียบกับ
คการบริหารส
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ที่จะไดรับ
จากนี้การ
ณ ถูกตอง
แผนหรือ

ในระบบ
ารควรจะ
ประมาณ
รปรับปรุง
ทั้งเพื่อจะ

เพื่อหา 
ภาพและ
ขั้นตอนนี้
งการที่จะ
วมทั้งการ
เด็นที่ควร
ะกอบดวย 
มาย 
กรตางๆ 
พียงใด 

ติงานตาม
ศาสตรของ
นอยางไร 

ารเมื่อ 
การ
บเปาหมาย
สวนตําบล



สวน

การติ

           

หาด
และ
เกิดขึ
 
 
ประ
ประ
อันเป
กิจก
ผลก
หาก
โครง
 

       
 

ลําดับ 
1 ค

กํ
ป

2 ดํ

3 ร
แ

4 ผู
ต

5 ป
ใ

 
 
 
 

 

ที่ 6          

ติดตามประเมิน

                                  

ดขาม  ใหกบัป
ตัวช้ีวัด (KPI
ขึ้นจริงภายใต

 
 

เมินผลประโ
โยชนจากสิ่ง
ปนผลที่เกดิจ
กรรมหรือไม  
การดําเนินงาน
กไมบรรลุตามว
งการและกจิก

                     

คณะกรรมการ
กาํหนดแนวท
ประเมินผล 
ดําเนินการติด

รายงานและเส
และประเมนิผ
ผูบริหารทองถิ
ตอคณะกรรม
ประกาศผลกา
ใหประชาชนท

                        

ผล การนําแผน

                                 

ประชาชนวาไ
I) ที่ไดกําหนด
ตงบประมาณที
 (4) การติ
       เปน
ยชนที่เกิดขึน้
ของหรือบรกิ
ากผลผลิตขอ
 ทั้งนี้ เปนการ
นไดสอดคลอ
วัตถุประสงค 
กรรมดังกลาว

         การกําห

กิจกร
รติดตามและป
ทาง วิธีการใน

ตามและประ

สนอความเหน็
ผลแผนฯ ตอผู
ถ่ินเสนอผลก
การพัฒนาทอ
ารติดตามและ
ทราบ 

                        

นพัฒนาสามปไ

                                  

ไดตามเปาหม
ดเปนเครื่องมื
ที่ไดรับ 
ติดตามและป
นการตดิตามแ
นจากโครงการ
การที่จัดทําหรื
ององคการบริ
รติดตามและป
งกับวัตถุประ
 สาเหตุ ปญ
 มาปรับปรุงโ

หนดระยะเวลา

รรม 
ประเมินผลแผ
การติดตามแ

ะเมินผลตามแ

นซ่ึงไดจากกา
ผูบริหาร  
ารรายงานตอ
องถ่ิน 
ะประเมินผลแ

                        

ปปฏิบัติ 

                                 

ายที่ไดกําหน
ือที่จะนําไปติ

ประเมินผลลัพ
และประเมินผ
รวาประชาชน
รือผลิตโดยหน
หารสวนตําบ
ประเมินผลโด
ะสงคของโคร
ญหา อุปสรร
โครงการหรือ

าในการตดิตา

ผนพัฒนา
ละ

แบบรายงาน 

ารติดตาม

อสภาฯและ

แผนพัฒนา

                        

              แผนพัฒน

นดไวในแผนพ
ติดตามและปร

พธของการดาํ
ลลัพธ (Outc
น     และชุมช
นวยงานของอ
บลหาดขามทีก่
ดยพจิารณาจา
รงการและกจิก
ค คืออะไร 
อกิจกรรมที่จะ

ามและประเมิ

ระยะเวลา
ตุลา

ตุลาคม -

ตุลา

พฤศจิ

ธันว

 

                        

นาสามป (2553

พฒันาหรือไม
ระเมินผลโดย

าเนินโครงการ
come) ของโ
ชนในเขตตําบ
องคการบริหา
กําหนดในแต
ากวัตถุประสง
กรรมที่ระบุไ
เพื่อจะไดนําบ

ะดาํเนินการต

นผล 

ดําเนินการ 
าคม 

 กันยายน 

าคม 

จิกายน 

วาคม 

                        

3-2555) อบต.ห

ม ทั้งนี้โดยใช
ยเปรียบเทียบก

ร 
โครงการหรือ 
ลหาดขามได
ารสวนตําบล
ละโครงการแ
งคของโครงก
วหรือไม เพีย
บทเรียนที่ไดเ ี
อไปในอนาค

ผูรับผิ
คณะกรรมก
และประเมิ

คณะกรรมก
และประเมิ
คณะกรรมก
และประเมิ
ผูบริหาร อบ

ผูบริหาร อบ
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เปาหมาย
กบัผลที่

 เปนการ
รับ 
หาดขาม 
และ 
การวา 
ยงใด และ
เรียนรูจาก
คต 

ผดิชอบ 
การติดตาม
นผลแผนฯ 

การติดตาม
นผลแผนฯ 
การติดตาม
นผลแผนฯ 
บต. 

บต. 


