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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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   2.2 สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนดําเนินงาน ประจําป 2551 
 สรุปผลการประเมิน จากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลเมืองทุงสง   ประจําป
งบประมาณ  2551  ซ่ึงเทศบาลไดตั้งงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ภายใตยุทธศาสตรการ
พัฒนา  6  ยุทธศาสตร   รวมทั้งสิ้น 95  โครงการ   จากผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร รวม 6   ยุทธศาสตร  
นั้น  แสดงใหเห็นวา  เทศบาลเมืองทุงสงสามารถดําเนินงานสําเร็จไดตามแผนพัฒนาเทศบาลที่กําหนดไว จํานวน  
85โครงการ   คิดเปนรอยละ 89.47  และไมสามารถดําเนินการใหเสร็จทันภายในป 2551 จํานวน 7 โครงการ  
 คิดเปนรอยละ 7.37 และไมไดดําเนินการตามแผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 3 โครงการคิดเปนรอยละ 3.16 ปรากฏผล
การดําเนินงานโดยแยกตามรายยุทธศาสตร  ดังนี้ 
 1.  ยุทธศาสตรเรงดวน มี จํานวน โครงการตามแผนดําเนินงาน  ประจําป 2551 ทั้งหมด 3 โครงการ 
เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จทันตามดําเนินงาน ภายในปงบประมาณ 2551 ไดจํานวน 2 โครงการ     
 คิดเปนรอยละ 67.67  และมีโครงการที่ดําเนินการแตไมแลวเสร็จ  จํานวน  1  โครงการ  คิดเปนรอยละ  33.33 
 2.  ยุทธศาสตรท่ี  1 มี จํานวนโครงการตามแผนดําเนินงาน  ประจําป 2551  ทั้งหมด  17  โครงการ   
เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จทันตามดําเนินงาน ภายในปงบประมาณ 2551 ไดจํานวน 16 โครงการ     
 คิดเปนรอยละ 94.12  และมีโครงการที่ดําเนินการแตไมแลวเสร็จ  จํานวน  1  โครงการ  คิดเปนรอยละ  5.88  

3.  ยุทธศาสตรท่ี 2 มีจํานวนโครงการตามแผนดําเนินงาน ประจําป 2551 ทั้งหมด  11 โครงการ   
เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จทันตามแผนดําเนินงาน ภายในปงบประมาณ 2551 ไดจํานวน 9 โครงการ  คิดเปน
รอยละ 81.82  และมีโครงการที่ดําเนินการแตไมแลวเสร็จ  จํานวน  2  โครงการ  คิดเปนรอยละ  18.18  

4. ยุทธศาสตรท่ี  3   มีจํานวนโครงการตามแผนดําเนินงาน  ประจําป 2551 ทั้งหมด 19 โครงการ เทศบาล
สามารถดําเนินการเสร็จทันตามแผนดําเนนิงาน  ภายในปงบประมาณ 2551 ไดจํานวน 18 โครงการ  คิดเปนรอยละ 
94.74 และมีโครงการที่ไมไดดําเนนิการ  จํานวน 1  โครงการ  คิดเปนรอยละ  5.26 

5.  ยุทธศาสตรท่ี  4 มีจํานวนโครงการตามแผนดําเนินงาน  ประจําป 2551 ทั้งหมด  4 โครงการ เทศบาล
สามารถดําเนินการเสร็จทันตามแผนดําเนินงาน ภายในปงบประมาณ 2550 ไดจํานวน 4 โครงการ  คิดเปนรอยละ 100  

6. ยุทธศาสตรท่ี  5  มีจํานวนโครงการตามแผนดําเนินงานประจําป 2551  ทั้งหมด 26  โครงการ เทศบาล
สามารถดําเนินการเสร็จทันตามแผนดําเนนิงาน ภายในปงบประมาณ 2551 ไดจํานวน 24  โครงการ  คิดเปนรอยละ 
92.31  และโครงการที่ไมไดดําเนินการ 2 โครงการคิดเปนรอยละ 7.69   

7. ยุทธศาสตรท่ี  6  มีจํานวนโครงการตามแผนดําเนินงาน  ประจําป 2551 ทั้งหมด 15  โครงการ เทศบาล
สามารถดําเนินการเสร็จทันตามแผนดําเนนิงาน ภายในปงบประมาณ 2551 ไดจํานวน 12 โครงการ  คิดเปนรอยละ 
80.00 และมีโครงการที่ดําเนินการแลวแตดําเนินการแตไมแลวเสร็จเสร็จทันภายในปงบประมาณ 2550 จํานวน  3 
โครงการ  คิดเปนรอยละ  20.00    
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