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                บทที่ บทที่ 55  
  

การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ 
การติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

5.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล 

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เป็นการติดตาม

และประเมินผลความสอดคล้องและความส าเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดชัยภูมิ และการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ      

ได้ด าเนินการตามแผนด าเนินงาน  ว่าเป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ           

ซึ่งสามารถน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิก าหนดหรือไม่ และโครงการ

พัฒนานั้นประสบความส าเร็จตามกรอบการประเมินในระดับใด โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิก าหนดกรอบ  

แนวทาง  และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และประเมินผลโครงการพัฒนาตามที่ได้ด าเนินการ 

ดังนี้ 

1.1 การก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผน ก าหนด
แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดชัยภูมิ ดังนี้ 
1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่ก าหนด  
2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพ่ือการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงาน 
3) ความก้าวหน้าของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล 
4) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้ใน

การประเมินประสิทธิภาพ 
5) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาผลที่ได้รับ 
6) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการท ากิจกรรมที่มี

ต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการ และการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม 
7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาผลที่ได้รับรวมยอด 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจน าแนวทางทั้งหมดที่ก าหนด

มาใช้ หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถประเมินความสอดคล้องและความสามารถวัด

ความส าเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิได้ 

ทั้งนี้ ขึน้อยู่กับคณะกรรมการฯ จะพิจารณา 

1.2 การก าหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการ
พัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
อาจก าหนดแนวทาง ดังนี้ 
1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ 
2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมินประสิทธิผล 
3) การประเมินผลกระทบ 

ขั้นตอนที่ 2    คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการการติดตามและ

ประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ตามกรอบ

แนวทางและวิธีการที่ก าหนด  โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 

ขั้นตอนที่ 3   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการการติดตามและ

ประเมินผลโครงการพัฒนา ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด โดยสามารถติดตาม

และประเมินผลได้ตั้งแตก่่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนด าเนินงานจนสิ้นสุดโครงการ 

ขั้นตอนที่ 4   รายงานและเสนอความเห็นชอบซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์

การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  และผลการติดตามและประเมิน

โครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาท้องถิ่น  

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับ

จังหวัด พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดย

ทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

ขั้นตอนที่ 5   คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นชอบหรือ

ข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือให้ 
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ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการ

ประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดได้ 

     5.2 ระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล 

               ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2548  หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ 28, ข้อ 29, ข้อ 30และข้อ 31 

      ข้อ 28 ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

ท้องถิ่นประกอบด้วย 

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 

(2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

(3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

                    โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และ

กรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ  กรรมการตามข้อ 28 ให้มีวาระอยู่ใน

ต าแหน่งคราวละสองปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้ 

ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(2) ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล 

แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อย

ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงานตามที่ 

เห็นสมควร 

ข้อ 30 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจมอบให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอก 

ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้โดยมีขั้นตอนด าเนินการ ดังนี้ 
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(1) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดท าร่าง 
ข้อก าหนดขอบข่ายและรายละเอียดของงานที่จะมอบหมายให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการ 
เพ่ือเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 

(2) ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาอนุมัติข้อก าหนด ขอบข่ายและรายละเอียดของงาน 

(3) หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตามและ 

ประเมินผล 

(4) ให้หน่วยงานหรือบุคคลภายนอกที่ด าเนินการหรือร่วมด าเนินการติดตาม 

และประเมินผลรายงานผลการด าเนินการซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลเพ่ือประเมินผลการรายงานผล เสนอความเห็นต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น 

 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนใน

ท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดย

เปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

ข้อ 31 เพ่ือประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนรวมและเพ่ือให้การบริหารงานขององค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาล กระทรวงมหาดไทยอาจจัดให้มีการติดตาม 

และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม 

วิธีในการติดตามและประเมินผล มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลดังนี้ 

1. ก าหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2. สร้างและพัฒนาเครื่องมือส าหรับการติดตามและประเมินผล 

3. เสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรอบแนวทาง วิธีการ และเครื่องมือส าหรับการติดตามและ

ประเมินผล 

4. ประชุมชี้แจงแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผล ร่วมกับคณะผู้บริหารและ 

ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือจัดเตรียมข้อมูลส าหรับรองรับการประเมินก่อนลงพ้ืนที่จริง 

5. ลงพื้นที่ส าหรับติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด 

6. ประชุมส าหรับการติดตามและประเมินผลกับคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

 ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่ก าหนด 



แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. (พ.ศ. 25602560  --  25625633))  องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
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5.3 ก าหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล 

       ในการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 

ชัยภูมิ ก าหนดเครือ่งมือที่ใช้ในการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1. การใช้แบบสอบถาม 

2. การสัมภาษณ์มีแบบสอบถาม 

      3. การสังเกตหรือการสนทนากลุ่ม 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


