
 1
 

บทท่ี 1 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุงสง 

ประจําป 2551 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 

2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ขอ 29 ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารเทศบาล  
เพื่อใหผูบริหารเทศบาลเสนอตอสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ 1 คร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง ซ่ึงไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 
15 มีนาคม 2551 ตามคําสั่งเทศบาลเมืองทุงสงที่ 164/2551 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลมีรายช่ือดังนี้ 

1.  ผศ. ตรีพล  เจาะจิตต        ประธานคณะกรรมการ 
2. นายโสภณ เมืองทรัพย      กรรมการ 
3.  นายโสภณ โมรา      กรรมการ 
4.  นางสาวสมฤดี หวังวณิชชากร     กรรมการ 
5.  นายหัทยา พันทวีศักดิ์      กรรมการ 
6.  จ.ส.อ. ประจวบ จีบโจง     กรรมการ 
7.  นายมนัส สีดํา      กรรมการ 
8.  ผูจัดการ บมจ. ธนาคารกรุงไทย  สาขาตลาดเกษตร  กรรมการ 
9.  ผูอํานวยการสํานักเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช ฯ เขต 2 กรรมการ 
10. หัวหนาสํานักงานปลัดเทศบาล    กรรมการ 

  11. ปลัดเทศบาล       กรรมการ/เลขานุการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลไดปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ ฯ ดังขางตน 

และไดเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลประจําป 2551 พรอมเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อเปนขอเสนอแนะตอผูบริหาร รายละเอียด ดังนี้ 
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ความเปนมา และวัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุงสงประจําป 2551 
  เทศบาลเมืองทุงสง ไดรวมกับประชาคมเมืองทุงสง  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนา 
เทศบาลเมืองทุงสงสามป (2551-2553)    ภายใตวิสัยทัศนที่ไดรวมกําหนด   คือ     “ทุงสงเมืองแหงการเรียนรูเมือง
ชุมทางนาอยู  สูชุมชนเขมแข็ง  ผาสุกอยางยั่งยืน” โดยยึดหลักการ  “การศึกษานําการพัฒนาปวงประชามีสวนรวม”  
ไปสูการปฏิบัติกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  เพื่อเปนกรอบ และแนวทางในการพัฒนา
ทองถิ่น ใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  อีกทั้งเพื่อเปนเครื่องมือในการดําเนินงานตามนโยบายผูบริหาร  10  
เมืองพัฒนา  ที่ไดแถลงตอสภาไว   
  ซ่ึงการดําเนินงานพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสงตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาที่
ไดมาจากการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ   มีแนวทางการพัฒนาแตละยุทธศาสตร และมีโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ 
เปนเครื่องมือในการดําเนินการภายใตแนวทางการพัฒนาแตละยุทธศาสตรแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสงจึง
ประกอบดวย 1 ยุทธศาสตรเรงดวน 6  ยุทธศาสตร การพัฒนา ดังนี้ 
  ยุทธศาสตรเรงดวน  ปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยเมืองทุงสงแบบบูรณาการ 
  ยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาเมืองทุงสงใหมีคณุภาพการศึกษา และอนุรักษประเพณี  วฒันธรรม(เมือง
การศึกษาคณุภาพ เมืองอนรัุกษส่ิงแวดลอม ประเพณี วัฒนธรรม) ไดมีการนํานโยบายสูการปฏิบัติตามนโยบายที่ 1 
เมืองการศึกษาคุณภาพ และนโยบายที่ 10 เมืองอนุรักษส่ิงแวดลอมประเพณ ี วัฒนธรรม มาเปนกรอบแนวทางการ
พัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง 
  ยุทธศาสตรท่ี 2  พัฒนาเมืองทุงสงใหมีระเบียบ สะอาด สวยงามสิ่งแวดลอมดแีละยั่งยืน(เมือง
ระเบียบ เมืองสะอาด และเมอืงอนุรักษส่ิงแวดลอม) ไดมีการนํานโยบายสูการปฏิบัตติามนโยบายที ่2 เมืองมีระเบยีบ   
นโยบายที่ 3 เมืองสะอาด นโยบายที่ 4 เมืองสวยงาม นโยบายที่ 10 เมืองอนุรักษส่ิงแวดลอมมาเปนกรอบแนว
ทางการพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง 
  ยุทธศาสตรท่ี 3  พัฒนาคนใหมีสุขภาพ กฬีาเดน รวมพลังแผนดินขจดัสิ้นยาเสพตดิ(เมืองสุขภาพดี
เมืองกีฬา ปลอดยาเสพติด)  ไดมีการนํานโยบายสูการปฏิบัติตามนโยบายที่  5  เมืองกีฬานโยบายที่ 6  เมืองสุขภาพดี 
มาเปนกรอบแนวทางการพฒันาเทศบาลเมืองทุงสง 
  ยุทธศาสตรท่ี 4 รวมกันพัฒนาเมืองทุงสงใหเศรษฐกิจดพีัฒนาการทองเที่ยว   แกปญหาหนี้สินและ
ความยากจน   (เมืองเศรษฐกิจดี เศรษฐกจิชุมชนเขมแขง็) ไดมกีารนํานโยบายสูการปฏิบัติตามนโยบายที่  7 เมอืง
เศรษฐกิจดี  ชุมชนเขมแข็ง  มาเปนกรอบแนวทางการพฒันาเทศบาลเมืองทุงสง 
  ยุทธศาสตรท่ี 5  พัฒนาการบริหารจัดการเมืองทุงสงใหกาวหนาสูสากล ตามหลักการบริหาร
จัดการที่ด(ีเมืองกาวหนาสูสากล)  ไดมีการนํานโยบายสูการปฏิบัติตามนโยบายที่ 9   เมืองกาวหนาสูสากล  และตาม   
นโยบายที่  7 เมืองเศรษฐกิจดี ชุมชนเขมแข็ง    มาเปนกรอบแนวทางการพัฒนาเทศบาลเมือง ทุงสง 
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  ยุทธศาสตรท่ี 6 พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ (เมืองผาสุก ชุมชนนาอยู)
ไดมีการนํานโยบายสูการปฏบิัติ ตามนโยบายที่ 8  ทุงสงเมืองผาสุก ชุมชนนาอยู   มาเปนกรอบแนวทางการพัฒนา
เทศบาลเมืองทุงสง 
 แตถึงแมวาเทศบาลเมืองทุงสงจะไดดําเนินงานใหเปนไปเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกทองถ่ินเพียงใดก็ตาม การดําเนินการโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ตามแผนพัฒนา
เทศบาล ซ่ึงเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหเทศบาลเมืองทุงสงสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายที่
วางไวตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2551  สามารถแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชนภายใต
งบประมาณที่มีอยูอยางจํากัดไดหรือไม จะตองอาศัยการติดตามและการประเมินผล     ที่เปนตัวบงชี้วาผลจากการ
ดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค  หรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร  เพื่อนําขอมูลจากการติดตามและ
ประเมินผล ดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงานนอกจากนี้การ
ประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความ
เที่ยงตรง เชื่อถือได ก็จะทําใหเทศบาลสามารถประเมินผลการทํางาน และนําไปพิจารณาใหเหมาะสมกับทรัพยากร
ที่มีอยูอยางจํากัดได ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและทองถ่ิน ไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามเจตนารมณของ
คณะผูบริหารตอไป 
 จากการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป พ.ศ. 2551 ของคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลซึ่งไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เรียบรอยแลวนั้น ไดกําหนดการ
ประเมิน 3  สวน  คือ 

สวนที่ 1  การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
 โดยจะรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนา 
เทศบาลเมืองทุงสง  ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง ซ่ึงจะประกอบดวย การประเมินตนเองในการจัดทํา 
แผน ฯ(ขอ 1) การประเมินแผนพัฒนาเทศบาลสามป (2551-2553) ขอ 2.1 การประเมินผลแผนดําเนินงานประจําป 
2551  ขอ 2.2  รายละเอียดดังนี้ 

1.  การประเมินตนเองในการจัดทําแผนฯ ของเทศบาลเมืองทุงสงวาเปนไปตามระเบียบ               
ผลการประเมิน เทศบาลเมืองทุงสงไดปฏิบัติถูกตองตามระเบียบ ฯ 

  2 การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามป (2551-2553) มีรายละเอียดการประเมินผล 
   2.1 สรุปการนําแผนพัฒนาเทศบาลสามป (2551-2553) ไปสูการปฏิบัติ   
 สรุปผลการโครงการจากแผนพัฒนาเทศบาลสามป ป 2551 จํานวนรวมทั้งสิ้น 156 โครงการเทศบาลไดนํา
โครงการตาง ๆ ตามแผน ฯ สูการปฏิบัติ โดยไดตั้งงบประมาณ เพื่อดําเนินการซึ่งปรากฏตามแผนดําเนินงาน 
ประจําป 2551   จํานวน 95 โครงการ  คิดเปนรอยละ 60.90 ของโครงการทั้งหมดจากแผนพัฒนาสามป โดยแบงตาม
ยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร  และไดมีการนําโครงการไปดําเนินการจนแลวเสร็จ  จํานวน 85 โครงการ      
คิดเปนรอยละ 54.49 โดยยุทธศาสตรท่ี 1 มีการนําโครงการจากแผนสามปไปดําเนินการแลวเสร็จมากที่สุด จํานวน 
16 โครงการคิดเปนรอยละ 84.21 
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