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บทที่ 7

การติดตามและประเมินผลการนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติ
การติดตามแผนพัฒนาตําบลสามป พ.ศ. 2557 – 2559 และการนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติ
เปนหนาที่ของผูบริหารทองถิ่นตองกําหนดแนวทางนโยบายในการบริหารพัฒนาทองถิ่น ซึ่งผูบริหารองคกร
ปกครองสว นทองถิ่นจําเปนตองกําหนดแนวทางการพัฒนาใหแผนพัฒนาทองถิ่นตอบสนองตอปญหา ความ
ตองการและศักยภาพของเทศบาลตําบล รวมทั้งสอดคลองกับแผนพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานี แบบบูรณาการ
และแผนพัฒนากลุมจังหวัด ตลอดจนทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติและนโยบายของรัฐบาล ดังนั้น
การนําแผนพัฒนาไปสูการปฏิบัติจึงสามารถแบงเปน 4 แนวทาง ดังนี้
1. เทศบาลตําบลดําเนินการเองโดยการแปลงแนวทางการพัฒนาและโครงการในแผนพัฒนา
ตําบลสามป นําไปจัดทําแผนงานงบประมาณหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป เพื่อปฏิบัติใหบรรลุ
จุดประสงคของแผนงานโครงการ
2. การสนับ สนุน ใหห นว ยงานราชการอื่ น หรื อองคกรปกครองส ว นท องถิ่ นอื่ น หรือองค กร
เอกชนเปนผูดําเนินงาน ในกรณีที่เทศบาลตําบลไมมีความพรอมหรือมีศักยภาพเพียงพอ และมีหนวยงานหรือ
องคกรอื่นมีศักยภาพและมีความพรอมที่จะดําเนินงานมากกวา
3. การรวมมือกับหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นอื่นหรือองคกรเอกชนอื่นในการ
ดําเนินงานในกรณีที่ปฏิบัติงานจะตองเกี่ยวพันกับหนวยงานหรือองคกร โดยอาจดําเนินงานในรูปแบบหุนสวน
สหการหรือคณะทํางานหรือคณะกรรมการ
4. การประสานหนวยงานหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือองคกรเอกชนอื่นเปนผูจัดสรร
งบประมาณและการดําเนินการตามแผนงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแนวทางที่กําหนดไวในแผนพัฒนาตําบล
สามปและแผนยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลขามใหญ โดยผานความเห็นชอบจากผูบริหารทองถิ่น
และคณะกรรมการพัฒนา คณะกรรมการประสานการพัฒนาและผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานีตามลําดับ
หนวยงานดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
กําหนดหนวยงานผูรับผิดชอบในการดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาโดยการกํากับดูแล
ของปลัดเทศบาลตําบลและผูบริหาร ดังนี้
1. สํานักปลัดเทศบาลตําบล
2. กองคลัง
3. กองชาง
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
5. กองการศึกษา
6. กองวิชาการและแผนงาน

- 252 การติดตามประเมินผล
การติด ตามประเมิ นผล ตามระเบี ยบกระทรวงมหาดไทยวาด วยการจั ดทํ าแผนพัฒ นาของ
องค กรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 ขอ 28 กําหนดใหผู บริห ารท องถิ่นแตงตั้ งคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น ประกอบดวย
1) ผูแทนสมาชิกสภาทองถิ่น
เปน กรรมการ
(คัดเลือกกันเอง จํานวน 3 คน)
2) ผูแทนประชาคมทองถิ่น
เปน กรรมการ
(คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน)
3) ผูแทนหนวยงานที่เกี่ยวของที่ผูบริหาร เปน กรรมการ
(ทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน)
เปน กรรมการ
4) หัวหนาสวนการบริหารคัดเลือกกันเอง เปน กรรมการ
(จํานวน 2 คน)
5) ผูทรงคุณวุฒิที่ผูบริหารทองถิ่นคัดเลือก เปน กรรมการ
( จํานวน 2 คน)
โดยใหคณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทําหนาที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีก
หนึ่งคนทําหนาที่เลขานุการคณะกรรมการ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) กําหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2) ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอสภา
ทองถิ่นผูบริหารทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให
ประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน อยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม ของทุกป ทั้งนี้ใหติด ประกาศ
โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
4) แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางาน เพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ภาคผนวก

คําสั่งเทศบาลตําบลขามใหญ
ที่ 282/2556
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลตําบลขามใหญ
-----------------------------------เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
ส ว นท อ งถิ่ น พ.ศ.2548 ข อ 9 จึ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการสนั บ สนุ น การจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาเทศบาลตํ า บลขามใหญ
ประกอบดวย
1. นายอัมพล
2. นายอิสระพงษ
3. นางอรชร
4. นางชฎาพร
5. นายประเสริฐ
6. นายจตุพงศ
7. นายไพโรจน
8. นายสมชัย
9. นายสิทธิชัย
10. นางผองศรี
11. นายนเรนทร
12. นางจริญญา
13. นางสาวกัณติยา

ทองพุ
แพงไธสงค
หมั่นนางรอง
ทะกอง
เขียนเดช
พรมแกว
ทองพุ
สาธุพันธ
ศรีพิทักษ
บุญเพศ
คณานิตย
นวลอินทร
ดวงแกว

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ. กองคลัง
ผอ. กองชาง
ผอ.กองสาธารณสุข
ผอ.กองการศึกษา
ประชาคมหมูบาน หมู 25
ประชาคมหมูบาน หมู 14
ประชาคมหมูบาน หมู 5
หัวหนาสํานักปลัด
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
หน.ฝายแผนงานและงบประมาณ

เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน
เปน

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
ผูชวยเลขานุการ

ใหคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น มีหนาที่จัดทํารางแผนพัฒนาใหสอดคลองกับ
แนวทางการพัฒนาที่คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นกําหนดจัดทํารางแผนดําเนินงานและจัดทํารางขอกําหนดขอบขาย
และรายละเอียดของงานตามระเบียบฯ ขอ 19 (1)
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2556
(นายปญญา กัลปตินันท)
นายกเทศมนตรีตําบลขามใหญ

คําสั่งเทศบาลตําบลขามใหญ
ที 450/2557
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลขามใหญ
-----------------------------------เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 8 จึงแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตําบลขามใหญ ประกอบดวย
1. นายปญญา
กัลปตินันท
นายกเทศมนตรี
เปน ประธานกรรมการ
2. นายบรรลุชัย
มะโนรัตน
รองนายกเทศมนตรี
เปน กรรมการ
3. นายภาคิน
มูลจันดา
รองนายกเทศมนตรี
เปน กรรมการ
4. นายธีระยุทธ
ธรรมสาร
สมาชิกสภาเทศบาล
เปน กรรมการ
5. นายปญญา
วงศเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาล
เปน กรรมการ
6. นายอนุวัตน
หมั่นนางรอง สมาชิกสภาเทศบาล
เปน กรรมการ
7. นายสุขเกษม
เศรษฐานันท ผูทรงคุณวุฒิ
เปน กรรมการ
8. นายสุวรรณ
แฝงพงษ
ผูทรงคุณวุฒิ
เปน กรรมการ
9. นายไชยยันต
สุขบัติ
ผูทรงคุณวุฒิ
เปน กรรมการ
10.นางศิริวรรณ
นนทตา
พัฒนากรประจําตําบล
เปน กรรมการ
11.นายสิทธิพร
กวีกรณ
เกษตรประจําตําบล
เปน กรรมการ
12.ร.ต.ต.เกษม
คํามูล
รอง สว.(สส.)
เปน กรรมการ
13.นายสมัย
ศิริจันทร
ผูใหญบาน ม.8
เปน กรรมการ
14.นายสายทอง
สัมพะวงศ
ประชาคมหมูบาน ม.14
เปน กรรมการ
15.นางจารุณี
อาสาพล
ประชาคมหมูบาน ม.26
เปน กรรมการ
16.นางเพ็ญนภา
สัมพะวงศ
ประชาคมหมูบาน ม.14
เปน กรรมการ
17.นายอิสรภาพ
สีงาม
ประชาคมหมูบาน ม.3
เปน กรรมการ
18.นายออนจันทร
วงคธรรม
ประชาคมหมูบาน ม.3
เปน กรรมการ
19.นายอัมพล
ทองพุ
ปลัดเทศบาล
เปน กรรมการและเลขานุการ
20.นางจริญญา
นวลอินทร
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน
เปน ผูชวยเลขานุการ
21.นางสาวกัณติยา
ดวงแกว
หัวหนาฝายแผนงานและงบประมาณ เปน ผูชวยเลขานุการ
ใหคณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. กําหนดแนวทางการพัฒนาทองถิ่น โดยพิจารณาจาก
1.1 อํานาจหนาที่ขององคการปกครองสวนทองถิ่น โดยเฉพาะอํานาจหนาที่ที่มีผลกระทบตอ
ประโยชนสุขของประชาชน เชน การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย การผังเมือง
/1.2 ภารกิจ...

-21.2 ภารกิจถายโอนตามกฎหมายกําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจ
1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ กลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหเนนดําเนินการในยุทธศาสตร ที่
สําคัญและมีผลตอประชาชนโดยตรง เชน การแกไขปญหาความยากจน การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
1.4 กรอบนโยบาย ทิศทาง แนวทางการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัด
1.5 นโยบายของผูบริหารทองถิ่นที่แถลงตอสภาทองถิ่น
1.6 แผนชุมชน
ในการนําประเด็นขางตนมาจัดทําแผนพัฒนา ใหคํานึงถึงสถานะทางการคลังของทองถิ่น และความ
จําเปนเรงดวนที่ตองดําเนินการมาประกอบการพิจารณาดวย
2. ร ว มจั ด ทํ า ร า งแผนพั ฒ นา เสนอแนะแนวทางการพั ฒ นาและแก ไ ขป ญ หาเกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า ร า ง
แผนพัฒนา
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2557

(นายปญญา กัลปตินันท)
นายกเทศมนตรีตําบลขามใหญ

คําสั่งเทศบาลตําบลขามใหญ
ที่ ๙๗๒/๒๕๕๖
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลขามใหญ
เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงหมาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘
ขอ ๒๘ จึงแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลขามใหญ ประกอบดวย

๑. นายคมกฤช
๒. นายพิทักษ
๓. นายธงชัย
๔. นางบุญหนา
๕. นางวงเดือน
๖. นายสุดมใจ
๗. นางสมพร
๘. นายนิพนธ
๙. นายจตุพงศ
๑๐.นายชายแดน
๑๑.นางจริญญา

จันทโรทัยไพจิตร ผูทรงคุณวุฒ
ประธานกรรมการ
บุญเรือง
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
วงศกาศ
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
คณาวรรณ
สมาชิกสภาเทศบาล
กรรมการ
สุนทร
ประชาคมหมูบาน
กรรมการ
บุญคง
ประชาคมหมูบาน
กรรมการ
สุบูรณ
ผอ.รพ.สงเสริมสุขภาพตําบลดามพรา กรรมการ
รองทอง
ครู คศ.3 โรงเรียนประชาสามัคคี
กรรมการ
พรมแกว
ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม กรรมการ
สําเภา
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นวลอินทร
ผอ.กองวิชาการและแผนงาน กรรมการและเลขานุการ

ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่น มีหนาที่ดังนี้

๑. กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๒. ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถิ่น เพื่อให
ผูบริหารทองถิ่นเสนอตอสภาทองถิ่น คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่น และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายในเดือน
ธันวาคมของทุกป ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน
๔. แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๖
(ลงชื่อ)

(นายปญญา กัลปตินันท)
นายกเทศมนตรีตําบลขามใหญ

คําสั่งเทศบาลตําบลขามใหญ
ที่ 77/2551
เรื่อง แตงตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตําบลขามใหญ
-----------------------------------ตามที่มีคําสั่งเทศบาลตําบลขามใหญ ที่ 44/2551 ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ 2551 แตงตั้งคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลขามใหญ ไปแลวนั้น เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2548 ขอ 28 และมติการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลขามใหญ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2551 จึงแตงตั้งประธานและ
เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตําบลขามใหญ ดังนี้
1. นายคมกฤช
2. นายนเรนทร

จันทโรทัยไพจิตร
คณานิตย

ประธานกรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้ เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ 27 เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2551
(นายปญญา กัลปตินันท)
นายกเทศมนตรีตําบลขามใหญ

