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ส่ วนที
การนําแผนพัฒนาสามปี ไปส่ ู การ
ปฏิบัตแิ ละการติดตาม ประเมินผล
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ส่ วนที
การนําแผนพัฒนาสามปี ไปสู่ การปฏิบัติและการติดตาม ประเมินผล
6.1 องค์ กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิน พ.ศ. "#$% ได้กาํ หนดการ
ติดตาม แผนพัฒนา ซึ ง องค์กาบริ หารส่ วนตําบลเมืองชุม ผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองชุม ประกาศใช้
แผนพัฒนาสามปี ทีผ่านความเห็นชอบจากสภาแล้ว และนําไปสู่ การปฏิบตั ิ รวมทั5งแจ้งสภาท้องถิน
คณะกรรมการบริ หารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องค์การนบริ หารส่ วนจังหวัด อําเภอ หน่วยงานทีเกียวข้องและ
ประกาศให้ประชาชนในท้องถินทราบโดยทัวกัน ภายในสิ บห้าวัน ทีประกาศใช้และปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่
น้อยกว่าสามสิ บวัน
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองชุม ใช้แผนพัฒนาสามปี เป็ นกรอบในการจัดทํางบประมาณ
รายจ่ายประจําปี และงบประมาณรายจ่ายเพิมเติม ร่ วมทั5งวางแนวทางเพือให้มีการปฏิบตั ิให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ตามโครงการทีกําหนดไว้ในแผนพัฒนาสามปี พร้อมนี5องค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองชุมได้แต่งตั5งคณะกรรมการ
ประเมินผลแผนพัฒนา และติดตามแผนพัฒนาองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองชุม ประกอบด้วย
1.นายสุ รเดช สุ มาลา
สมาชิกสภา อบต.เมืองชุม
กรรมการ
2.นายศิลป์
ปิ นใจ
สมาชิกสภา อบต.เมืองชุม
กรรมการ
3.นายสงวนชัย เหลาประเสริ ฐ สมาชิกสภา อบต.เมืองชุม
กรรมการ
4.นายมา
ใจลา
ผูแ้ ทนประชาคมท้องถินประชาคมท้องถินคัดเลือก กรรมการ
5.นายแสวง ราชคม
ผูแ้ ทนประชาคมท้องถินประชาคมท้องถินคัดเลือก กรรมการ
6.นายสมยศ อาสา
ผูแ้ ทนหน่วยงานทีเกียวข้อง
กรรมการ
7.นายกมล
สุ รินธรรม
ผูแ้ ทนหน่วยงานทีเกียวข้อง
กรรมการ
8. ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองชุม
กรรมการ
9. หัวหน้าส่ วนโยธา
กรรมการ
10.นายสุ รพล มหาวรรณ์
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
11.นายสุ ธรรม เครื อดี
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
12.นายมานิต สิ นสมุทร์
จนท.วิเคราะห์ฯ
เลขานุการ
ให้คณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิน มีอาํ นาจหน้าที ดังนี5
1.กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
2.ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
3.รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผูบ้ ริ หารเพือให้ผู ้
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บริ หารเสนอต่อสภาท้องถิน คณะกรรมการพัฒนาท้องถิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถินทราบโดยทัวกัน อย่างน้อยปี ละหนึงครั5ง ภายในเดือน ธันวาคม
ของทุกปี ทั5งนี5ให้ปิดประกาศโดยเปิ ดเผยไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บวัน
แต่งตั5งคณะอนุกรรมการหรื อคณะทํางานเพือช่วยปฏิบตั ิงานตามทีเห็นสมควร
6.2 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล
วิธีการและขั,นตอนการติดตามผล
1. ตั5งคณะกรรมการจัดประชุมเจ้าหน้าทีทีเกียวข้องทั5งหมด เพือให้การปฏิบตั ิตามแผนเป็ นไปตาม
เป้ าหมายและระยะกําหนดไว้
2. กําหนดไห้มีการรายงานผลการดําเนิน เพือให้ทราบถึงความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรมรวมถึง
ปั ญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานเป็ นระยะ
3. จัดทําตารางปฏิบตั ิงานให้ชดั เจน เพือให้งานเสร็ จสิ5 นตามระยะทีกําหนด
การตรวจสอบ
การตรวจสอบ โดยสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
1 ตรวจสอบข้อบัญญัติงบประมาณประจําปี เพือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
2 ติดตามการดําเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ให้เป็ นไปด้วยความถูกต้อง
3 คณะผูบ้ ริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลเวียงชัย จะต้องรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อสภาองค์การ
บริ หารส่ วนตําบลอย่างน้อยปี ละ 1 ครั5ง
ตรวจสอบโดยอําเภอ
1 กํากับ,ดูแล ให้องค์การบริ หารส่ วนตําบลใช้แผนพัฒนาเป็ นแนวทางในการจัดทําข้อ
บัญญัติงบประมาณ
2 ตรวจสอบการดําเนิ นงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบล ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อ
บังคับต่าง ๆ
ตรวจสอบโดยภาคประชาชน
1. เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการในกระบวนการจัดซื5อ-จัดจ้าง ตลอดคนร่ วมเป็ นคณะกรรมการ
ตรวจรับจ้างงาน
2. ติดตามการดําเนินงานขององค์การบริ หารส่ วนตําบลให้เป็ นไปด้วยความถูกต้อง
4. คณะผูบ้ ริ หารท้องถิน ประชุ มชี5แจงผลการดําเนินงานในรอบปี ต่อประคมตําบล เพือให้
ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อผลการดําเนินงาน
6.3 การกําหนดห้ วงเวลาในการติดตามและประเมิน
1. กําหนดโครงการแต่ละโครงการให้อย่างน้อยโครงการละ หนึงครั5ง
2. ประเมินผลโครงการในภาพรวมโครงการในการติดตามอย่างน้อยปี ละ หนึงครั5ง
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3. แจ้งผูบ้ ริ หารท้องถิน เพือนําเสนอต่อสภา พร้อมทั5งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถินทราบโดยทัวกัน อย่างน้อยปี ละ 1 ครั5ง ภายในเดือน
ธันวาคม ของทุกปี
คณะกรรมการพัฒนาองค์ การบริ หารส่ วนตําบลเมืองชุ ม
1.ว่าทีร้อยตรี ชยั ยา
พลอยแหวน นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองชุม
ประธานกรรมการ
2.นายออมสิ น
สมร่ าง
รองนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล
กรรมการ
3.นายสุ ขคํา
แก้วมาลา
รองนายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล
กรรมการ
4.นายปั ญญา
เป็ งเรื อน
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
กรรมการ
5.นายบุญศรี
สุ วรรณประภา สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
กรรมการ
6.นายจันทร์ ทิพย์
สิ งหา
สมาชิกสภาองค์การบริ หารส่ วนตําบล
กรรมการ
7.นายดวงจันทร์
จันคํา
กํานันตําบลเมืองชุม ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
8.นายวีรพจน์
แสนเมืองมา ผูใ้ หญ่บา้ นดอนแก้ว ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
9.นายแสวง
ราชคม
ผูใ้ หญ่บา้ นยกเจริ ญ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
กรรมการ
10.นายสมยศ
อาษา
เกษตรประจําตําบลเมืองชุมผูแ้ ทนภาคราชการ กรรมการ
11.นายพิสิฐ
ไชยชนะ
ผอ.ร.ร.บ้านดอนมูล ผูแ้ ทนภาคราชการ
กรรมการ
12.นายวิไลวรรณ
ปั นแก้ว
หัวหน้าสถานีอนามัยเมืองชุม ผูแ้ ทนภาคราชการ กรรมการ
13.นายจันทร์ ดี
แก้วศรี นวน ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิน
กรรมการ
14.นายเจิม
มหาวรรณ์
ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิน
กรรมการ
15.นายดี
ชาวนา
ผูแ้ ทนประชาคมท้องถิน
กรรมการ
16.ปลัดองค์การรบริ หารส่ วนตําบล
กรรมการและเลขานุการ
17. จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน
ผูช้ ่วยเลขานุ การ
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา องค์ การบริหารส่ วนตําบลเมืองชุ ม
1. ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตําบลเมืองชุม
ประธานกรรมการ
2. หัวหน้าส่ วนการคลัง
กรรมการ
3. หัวหน้าส่ วนโยธา
กรรมการ
4.นายบัวพา หาญศึก
ผูแ้ ทนประชาคมส่ วนท้องถิน
กรรมการ
5.นายดวงจันทร์ จันคํา
ผูแ้ ทนประชาคมส่ วนท้องถิน
กรรมการ
6.นายเจิม
มหาวรรณ์
ผูแ้ ทนประชาคมส่ วนท้องถิน
กรรมการ
7.นายธนูศกั ด์ อุดแตน
รองปลัด อบต.เมืองชุม
กรรมการ
8.นายธนัสส์ ปกครองบ้าน
หัวหน้าสํานักปลัด อบต.
กรรมการ
9.นายมานิต สิ นสมุทร์
เจ้าหน้าทีวิเคราะห์นโยบายและแผน
กรรมการเลขานุการ

