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ส่วนที ่6 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

 
การน าแผนพัฒนาสามปีไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 
   องค์กรรับผิดชอบในการติดตามประเมินผล 
       ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548  ก าหนดให้มีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลต าบลพนาจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพนาขึ้น  ดังนี้ 
   1.  นายสวัสดิ์ชัย  ตาบุดดา       สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
 2.  นายพิทยารัตน์  กัลยา    สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
   3.  นางสุดใจ  แหวนเงิน       สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
   4.  นายทวีศักดิ์  พลที    ผู้แทนประชาคมเมือง  กรรมการ 
   5.  นางเวรุณี  มาลทอง    ผู้แทนประชาคมเมือง  กรรมการ 
   6.  เกษตรอ าเภอพนา    ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
   7.  ผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ าเภอพนา  ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรรมการ 
   8.  นายวีระพล  สายธนู    ผู้ทรงคุณวุฒิ     กรรมการ 
   9.  นายวีระศักดิ์  ทองพุ่ม    ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
   10.  นางมาลี  บุตรพินธุ์    รก.ผอ.กองคลัง   กรรมการ 
   11.  นางเพลินพิตร  อินทรจันทร์   รก.ผอ.กองการศึกษา     กรรมการ 
 
   โดยคณะกรรมการฯ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละ 2 ปี และอาจได้รับคัดเลือกอีกได้โดยมีอ านาจ
หน้าที่  ดังนี้ 
 1.  ก าหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
 2.  ด าเนินการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
   3.  รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ  1  ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกปี ทั้งนี้ให้ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่า  30  วัน 
 4.  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพ่ือช่วยปฏิบัติงาน 
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   ก าหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 
 
       ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ได้ใช้แนวทางการติดตามและประเมินผล
จากคู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดท าและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดท าข้ึน การติดตามเป็นการตรวจสอบ
ในระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามโครงการแล้วเสร็จ เทศบาลต าบลพนาได้ก าหนดให้มีการประชุม
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลอย่างน้อยปีละ  2  ครั้ง โดยใช้แผนพัฒนาสามปี   
เป็นกรอบ ขอบเขตในการติดตามและประเมินผล 
 
   การติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพ่ือตรวจสอบว่าการด าเนินโครงการ/
กิจกรรมเป็นไปตามแผนพัฒนาสามปี ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่ก าหนดไว้หรือไม่ และผลการด าเนิน
โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้หรือไม่ ทั้งนี้ การติดตามเป็นการตรวจสอบในระหว่างการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ส่วนการประเมินผลเป็นการตรวจสอบผลที่เกิดขึ้นจริงเมื่อด าเนินโครงการแล้วเสร็จ
เปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ 
 
  นอกจากนี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้จัดท าโครงการสารสนเทศการบริหารจัดการเพ่ือ
การวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นใช้เป็นเครื่องมือในการจัดท าแผนงานโครงการของท้องถิ่น ช่วยในการติดตามประเมินผลของการท า
โครงการในท้องถิ่น เพ่ือให้ผู้บริหารสามารถเรียกดูรายละเอียดของการท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ ได้ด้วยความสะดวก รวดเร็วและทันเหตุการณ์ เพ่ือให้ทราบถึง
ความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ที่อยู่ในแผนการใช้งบประมาณประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นว่าอยู่ในขั้นตอนใด มีการเบิกจ่ายเงินไปแล้วเท่าไร ซึ่งข้อมูลที่ได้ก าหนดให้รายงานทางเว็บไซต์ของกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นท าให้การติดตามประเมินผลมีความชัดเจนมากข้ึน 
 

   การก าหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 
    การก าหนดห้วงเวลาในการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลอย่างน้อยปีละ  2  
ครั้ง  แล้วรายงานและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพ่ือให้ผู้บริหาร
ท้องถิ่นน าเสนอต่อสภาเทศบาล คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลให้ประชาชนในท้องถิ่นได้ทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
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คณะผู้จัดท า 
 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลต าบลพนา 
 
  1.  นายเทพพิทักษ์  วงละคร     ปลัดเทศบาล     ประธานกรรมการ 
   2.  นางมาลี  บุตรพินธุ์  รก.ผอ.กองคลัง    กรรมการ 
   3.  นางเพลินพิตร  อินทรจันทร์  รก.ผอ.กองการศึกษา     กรรมการ 
 4.  นายทรงยศ  กาฬบุตร   รก.ผอ.กองช่าง     กรรมการ  
   5.  นางพาขวัญวันชนก  พาชนิด รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ   กรรมการ 
   6.  นายสัมฤทธิ์  สาระ     ผู้แทนประชาคมเมือง   กรรมการ 
   7.  นางสุนันทา  มหานิล   ผู้แทนประชาคมเมือง   กรรมการ 
   8.  นายพัฒนา  พลที  ผู้แทนประชาคมเมือง   กรรมการ 
   9.  จ่าเอก ไพฑูรย์  อินทะนา หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ      กรรมการ 
   10.  นางศักดิ์ศรี  ศรีนอก  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  กรรมการ/เลขานุการ 
   11.  นางสาวจีรา  เผ่าผา   รก.หัวหน้างานแผนและงบประมาณ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลพนา 
 
     1.  ว่าที่พันตรี เผชิญลาภ   อนิทรจันทร์ นายกเทศมนตรีต าบลพนา  ประธานกรรมการ 
   2.  นายสุรเชษฐ์  ทองพุ่ม   รองนายกเทศมนตรีต าบลพนา กรรมการ 
    3.  นางสาวรัตนา  ทั่งทอง   รองนายกเทศมนตรีต าบลพนา กรรมการ 
   4.  นายพิทยารัตน์  กัลยา      สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
  5.  นางนิตยา  ลัดดาห์   สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
  6.  นายปฏิวัติ  บุตรแก้ว   สมาชิกสภาเทศบาล  กรรมการ 
   7.  นายสวัสดิ์  เงินหมื่น   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
   8.  นายกันดก  สาระ   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
   9.  นายบุญรอด  ศรีค า   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
   10.  ผู้ก ากับการสถานีต ารวจภูธรพนา  ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ 
   11.  ผู้อ านวยการศูนย์การศึกษานอกระบบฯ ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ 
   12.  สาธารณสุขอ าเภอพนา  ผู้แทนภาคราชการ  กรรมการ 
   13.  นายบุญมี  มาลทอง   ผู้แทนประชาคมเมือง  กรรมการ 
   14.  นางอนงค์  ภาแก้ว   ผู้แทนประชาคมเมือง  กรรมการ บ
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   15.  นายจันที  วริสาร   ผู้แทนประชาคมเมือง  กรรมการ 
   16.  นายเสงี่ยม  สายพะม่า  ผู้แทนประชาคมเมือง  กรรมการ 
  17.  นายพิสิษฐ์  ช่วงชิง   ผู้แทนประชาคมเมือง  กรรมการ 
  18.  นายทวี  บุญพิพัฒน์   ผู้แทนประชาคมเมือง  กรรมการ 
  19.  นายเทพพิทักษ์  วงละคร  ปลัดเทศบาลต าบลพนา       กรรมการ/เลขานุการ 
  20.  นางศักดิ์ศรี  ศรีนอก      หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 
ฝ่ายข้อมูล 
 

1.  นายเทพพิทักษ์  วงละคร  ปลัดเทศบาลต าบลพนา  
   2.  นางศักดิ์ศรี  ศรีนอก   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 3.  นางมาลี  บุตรพินธุ์   รก.ผอ.กองคลัง 
 4.  นายทรงยศ  กาฬบุตร            รก.ผอ.กองช่าง 
   5.  นางพาขวัญวันชนก  พาชนิด  รก.ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
  6.  นางเพลินพิตร  อินทรจันทร ์  รก.ผอ.กองการศึกษา   
 
ฝ่ายรวบรวม/เรียบเรียง 
 
 1.  นางศักดิ์ศรี  ศรีนอก   หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
 2.  นางสาวจีรา  เผ่าผา   รก.หัวหน้างานแผนและงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 


