
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (พ.ศ. (พ.ศ. ๒๕๕๖ ๒๕๕๖ --  ๒๕๖๐)๒๕๖๐)  องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิองค์ การบริ หารส่ วนจังหวัดชัยภูมิ  

               บทที ่บทที ่66  
  

การน าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถิน่สูก่ารปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผลการน าแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาทอ้งถิน่สูก่ารปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล  
1. การติดตามและประเมินผล 

การตดิตามและประเมินผล  เป็นการเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ

กับวัตถุประสงค์  และเป้าหมายการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  

มากน้อยเพียงใด  การประเมินผลจึงเป็นกระบวนการเปรียบเทียบข้อเท็จจริงกับหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้  

เพื่อให้ได้ข้อมูลมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับการก าหนดแนวทางการบริหารแผนงาน 

      การติดตามและประเมินผลประกอบด้วย  3  ส่วน  คือ  การก าหนดองค์กรรับผิดชอบใน

การติดตามและประเมินผล  การก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล  และการก าหนดห้วงเวลาใน

การตดิตามและประเมินผล 

      ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ.2548  หมวด  6 การตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ข้อ  28  ได้ก าหนดให้ผู้บริหาร

แตง่ตัง้คณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น 

      องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิที่ 888/2554

ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 

  1. นายมนตรี   ชาลีเครอื  ส.อบจ.ชัยภูม ิเขต 2 อ.จัตุรัส  กรรมการ 

  2. นายวิวัฒน์ เอือ้เปรมจติ ส.อบจ.ชัยภูม ิเขต 1 อ.แก้งคร้อ  กรรมการ 

  3. นายด ารงพล  กล้าจริง ส.อบจ.ชัยภูม ิเขต 6 อ.เมอืง  กรรมการ 

  4. นายสุชนิ  ภริมย์กิจ  ประชาคมท้องถิ่น    กรรมการ 

  5. นายบุญเรอืง  ไชยสงค์ ประชาคมท้องถิ่น   กรรมการ 

  6. สรรพากรจังหวัดชัยภูม ิ ผูแ้ทนหน่วยงาน    กรรมการ 

  7. คลังจังหวัดชัยภูม ิ  ผูแ้ทนหน่วยงาน    กรรมการ 

  8. นายนิมิต  สัมพันธารักษ์ ผูท้รงคุณวุฒิ    กรรมการ 

  9. นายสมพร  บุญเกิน  ผูท้รงคุณวุฒิ    กรรมการ 

  10.นางสาววิมลรัตน์ ฐานวิเศษ ผูอ้ านวยการกองแผนและงบประมาณ กรรมการ 

  11.นางบรรลือ   เกิดชัยภูม ิ ผูอ้ านวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวติ กรรมการ 
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      องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ   ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ตามค าสั่งที่ 888/2554ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 

เนื่องจากกรรมการ  ที่เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ลาออกจากการเป็นสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  และนางบรรลือ  เกิดชัยภูมิ  ได้ด ารงต าแหน่งรองปลัดองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (เพิ่มเติม) ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่ 347/2555 

ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2555 

  1. นายสถาพร  สงคราม  ส.อบจ.ชัยภูมิ เขต อ.เนินสง่า  กรรมการ 

  2. นางสุภาภรณ์  คันธศริิ ผูอ้ านวยการกองคลัง   กรรมการ 

มอี านาจหน้าที่ดังน้ี 

   1. ก าหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

2. ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

   3. รายงานผลและเสนอความเห็น  ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ

ผู้บริหารท้องถิ่น  เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศ

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  

ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งนีใ้หป้ิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 

   4. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร 

2. แนวทางและหลักเกณฑ์ในการก ากับติดตามโครงการ  ประกอบด้วยขั้นตอน  ดังน้ี 

 2.1 การศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการที่จะท าการประเมินผล   

      การศึกษาถึงวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการที่จะท าการประเมินผล  ถือว่าเป็นขั้นตอนแรก

ของการประเมินผล  ผู้ที่จะท าการประเมินผลต้องศึกษาถึงองค์ประกอบต่างๆของแผนงาน/โครงการ                    

เช่น  วัตถุประสงค์  เป้าหมาย  งบประมาณ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ผูร้ับผดิชอบ  รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ 

 2.2 การแปลงวัตถุประสงค์เป็นตัวชี้วัดความส าเร็จที่สามารถวัดได้ 

 เมื่อศึกษาถึงลักษณะของวัตถุประสงค์ของแผนงาน/โครงการแล้ว  ต้องมีการแปลงวัตถุประสงค์ให้

เป็นตัวชีว้ัดที่สามารถวัดผลได้  คือ  พยายามเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ที่เป็นนามธรรมออกเป็นรูปธรรม 
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2.3 การรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด 

 การรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดนั้น  เป็นขั้นตอนที่ส าคัญของการประเมินผล  ในการรวบรวมข้อมูลนั้น  

ผู้ติดตามและประเมินผลมักจะเข้าใจว่าต้องออกไปเก็บข้อมูลและมีการสร้างแบบสอบถามหรือสัมภาษณ์  

เพื่อให้รับรู้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลโดยตรง  ซึ่งอาจท าให้สิ้นเปลืองเวลา  งบประมาณ   รวมทั้งอาจผิดพลาด

ได้ง่าย   ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว  เราสามารถพิสูจน์ดูว่าข้อมูลต่างๆที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ    

ว่าใช้ประโยชน์ได้หรือไม่  เพียงใด  และเก็บไว้ที่ใดบ้าง  จึงค่อยพิจารณาว่าควรศึกษาหรือจัดเก็บข้อมูล

เพิ่มเติมในส่วนใดบ้างที่จะท าใหข้้อมูลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

2.4 การเปรยีบเทยีบข้อมูลที่รวบรวมกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 

 เป็นขั้นตอนการเปรียบเทียบข้อมูลที่รวบรวมได้   กับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ว่าโครงการนั้นบรรลุ

วัตถุประสงค์หรอืไม่  ซึ่งประเด็นนีก้ารประเมินในอดีตมักจะไม่มีการเทียบเคียงข้อมูลที่รวบรวมกับมาตรฐาน

ที่ก าหนดไว้  แต่มักจะเป็นการติตามประเมินผล  ในลักษณะการรายงานใหผู้บ้ังคับบัญชารับทราบมากกว่า 

2.5 การสรุปผลและข้อเสนอแนะ 

 เป็นขั้นตอนการสรุปผลและข้อเสนอแนะ  รวมทั้งเสนอทางเลือกที่จะน าไปปรับปรุงโครงการนั้นหรือ

ก าหนดแนวทางแก้ไข   ซึ่งถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้ประเมินผลที่จะต้องน าเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตัดสินใจและ

ควรมีทางเลือกให้ผู้บริหารตัดสินใจหลายทางเพื่อพิจารณาด้วย  โดยสรุปได้ว่าวัตถุประสงค์ของการ

ประเมินผลก็คือ  การวัดประสิทธิภาพของแผนงาน/โครงการว่าบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้หรือไม่  ในระดับ

ใด  เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับโครงการที่ก าลังด าเนินการอยู่  

เช่น  โครงการนั้นควรจะมีต่อไปหรือควรจะยุบ  ควรจะมีการปรับปรุงการด าเนินงานในโครงการนั้นหรือไม่  

ในลักษณะอย่างไรบ้าง  ทั้งนีเ้พื่อใหส้ามารถบรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั่นเอง 

3. การก าหนดระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล 

 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลโครงการโดย

ค านึงถึงความเหมาะสมของแต่ละโครงการ  โดยก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลอย่างน้อย

โครงการละ  1  ครั้ง  แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ต่อผูบ้ริหาร  เพื่อใหผู้บ้ริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบอย่างน้อยปีละ  1   ครั้งภายในเดือน

ธันวาคมของทุกปี 

  
 

 

 


