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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2554 - 2558) ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุรินทร์

บทที่ 6
6.1 องค์ กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
หมวด 6 ข้อ 28 กําหนดให้ผบู้ ริ หารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยนายก
องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดสุ รินทร์ ตามคําสัง่ องค์การบริ หารส่วนจังหวัดสุรินทร์ที่ 333/2551 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2551 และคําสัง่ องค์การ
บริ หารส่วนจังหวัดสุรินทร์ที่ 376/2551 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 ประกอบด้วย
(1) นายคมสัน เลือดสกุล (ผูแ้ ทนประชาคมจังหวัดสุรินทร์ที่ประชาคมจังหวัดฯ คัดเลือก) ประธานกรรมการ
(2) นางมยุรา เขียวหวาน(ส.อบจ.สร.ที่สภาอบจ.สร. คัดเลือก)
กรรมการ
(3) นางสุ รีย ์ ธัมมาตร (ส.อบจ.สร.ที่สภาอบจ.สร. คัดเลือก)
กรรมการ
(4) นางสาวพัทธนันท์ อมรกาญจนวัฒน์ (ส.อบจ.สร.ที่สภาอบจ.สร. คัดเลือก)
กรรมการ
(5) นายเพียรสิ น มาลีหวล (ผูแ้ ทนประชาคมจังหวัดสุรินทร์ที่ประชาคมจังหวัดฯ คัดเลือก)
กรรมการ
(6) นายแพทย์สาธารณสุ ขจังหวัดสุ รินทร์(ผูแ้ ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกอบจ.สร.คัดเลือก) กรรมการ
(7) เกษตรและสหกรณ์จงั หวัดสุ รินทร์(ผูแ้ ทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่นายกอบจ.สร.คัดเลือก) กรรมการ
(8) นายทองคํา ดียงิ่ (ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่นายกอบจ.สร. คัดเลือก)
กรรมการ
(9) นายฉัตรเอก หล้าลํ้า (ผูท้ รงคุณวุฒิ ที่นายกอบจ.สร. คัดเลือก)
กรรมการ
(10) หัวหน้าสํานักปลัด อบจ.สร. (หัวหน้าส่วนการบริ หารที่คดั เลือกกันเอง)
กรรมการ
(11) ผูอ้ าํ นวยการกองกิจการสภาฯ (หัวหน้าส่วนการบริ หารที่คดั เลือกกันเอง)
กรรมการและเลขานุการ
(12) หัวหน้าฝ่ ายติดตามและประเมินผล
ผูช้ ่วยเลขานุการ
ทั้งนี้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์ มีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
(1) กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
(3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเพื่อให้
ผูบ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กันอย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิด
ประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรื อคณะทํางานเพื่อช่วยปฏิบตั ิงานที่เห็นสมควร

6.2 การกําหนดรู ปแบบวิธีการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์ ได้กาํ หนดป
แบบวิธีการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ และแนวทางพัฒนา เพื่อตรวจสอบว่าได้ดาํ เนินการนําแผน
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาไปสู่ การปฏิบตั ิตามเป้ าหมายภายใต้ระยะเวลาที่กาํ หนดไว้และบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่
กําหนดไว้หรื อไม่ โดยได้กาํ หนดรู ปแบบไว้ ดังนี้
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6.2.1 แบบที่ 1 แบบช่ วยกํากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ เป็ นแบบ
ทบทวนว่าการจัดทําแผนได้ใช้กระบวนการครบทุกขั้นตอนหรื อไม่ อย่างไร
6.2.2 แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดําเนินงานขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่
ซึ่งประกอบไป
ด้วยการติดตามการดําเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโครงการ การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตลอดจนปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงาน
6.2.3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานและความพึงพอใจตามแผนยุทธศาสตร์ เป็ นการ
ติดตามผลช่วงสุ ดท้ายซึ่งจะแสดงให้เห็นว่า เมื่อสิ้ นสุ ดการดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ที่ผา่ นมาในแต่ละปี
ผลที่เกิดขึ้นเป็ นไปตามเป้ าหมายที่กาํ หนดไว้หรื อไม่
6.2.4 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ในภาพรวม เป็ นแบบประเมินความพึงพอใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อการดําเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
สุ รินทร์ในภาพรวม
6.2.5 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดําเนินงานขององค์ กรปกครองส่ วนท้ อง
ถิน่ ในภาพรวม เป็ นแบบประเมินความพึงพอใจของผูท้ ี่เกี่ยวข้องต่อการดําเนินงานขององค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดสุ รินทร์แต่ละยุทธศาสตร์และการเปลี่ยนแปลงของาชุมชนตามตัวชี้วดั ที่เลือก

6.3 การกําหนดห้ วงเวลาในการติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์ ได้กาํ หนดห้วง
ระยะเวลาในการติดตามและประเมินผล โดยคํานึ่งถึงความเหมาะสม ดังนี้
6.3.1 แบบที่ 1 การกํากับการจัดแผนยุทธศาสตร์ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ เป็ นแบบประเมิน
ตนเองในการจัดทําแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์ โดยจะทําการประเมินและรายงาน
ทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
6.3.2 แบบที่ 2 แบบติดตามการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น เป็ นแบบติดตามตนเอง
โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์
ภายใต้แผนพัฒนา 3 ปี โดยมีกาํ หนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดําเนินงานทุกๆ 3 เดือน เริ่ ม
ตั้งแต่สิ้นสุ ดการดําเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม หรื อไตรมาสที่ 1
6.3.3 แบบที่ 3/1 แบบประเมินผลการดําเนินงานและความพึงพอใจตามแผนยุทธศาสตร์ เป็ นแบบ
ติดตามตนเองโดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ ใช้ประเมินผลการดําเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์ ตาม
ยุทธศาสตร์ที่กาํ หนดไว้ และมีกาํ หนดระยะเวลาในการรายงานปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้ นสุ ดปี งบประมาณ
6.3.4 แบบที่ 3/2 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่น
ในภาพรวม เป็ นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัด
สุ รินทร์ในภาพรวม โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปี ละ 1 ครั้ง หลังจากสิ้ นสุ ดปี งบประมาณ

- 90 -

- 91 -

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ. 2554 - 2558) ขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุรินทร์

6.3.5 แบบที่ 3/3 แบบประเมินความพึงพอใจต่ อผลการดําเนินงานขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิน่ ใน
ภาพรวม เป็ นแบบสํารวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการดําเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนจังหวัดสุ รินทร์
ในภาพรวมแยกเป็ นรายยุทธศาสตร์โดยกําหนดให้มีการเก็บข้อมูลปี ละ1ครั้ง หลังจากสิ้ นสุ ดปี งบประมาณ
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
2548 หมวด 6 ข้อ 29 (3) กําหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วน
จังหวัดสุ รินทร์ รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริ หารท้อง
ถิ่น เพื่อให้ผบู ้ ริ หารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทัว่ กัน อย่างน้อยปี ละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม
ของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
***********************
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