
สวนที่ 6 

การนําแผนพัฒนาสามปไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

6.1. องคกรที่รบัผิดชอบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามป 
เทศบาลเมืองทุงสงมีองคกรที่รับผิดชอบในการตดิตามประเมินผลการนําแผนพัฒนาเทศบาลสามปไปปฏิบัติตาม

ระเบียบกระทรงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2548  จํานวน 1 องคกร คือ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ตามคําสั่งเทศบาลที่ 242/2553  ลงวันท่ี 29  เมษายน 
2553  ประกอบดวยคณะกรรมการฯ จํานวน 11 คน ดังน้ี 

1.  นายเจษฎา สมาธิ ผูทรงคุณวุฒิ ประธาน
กรรมการ 

2.  นายโสภณ  เมืองทรัพย สมาชิกสภาเทศบาล รองประธาน
กรรมการ 

3.  นายโสภณ โมรา สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
4.  น.ส.สมฤดี หวังวณชิชากร สมาชิกสภาเทศบาล กรรมการ 
5.  นางคติ เวสนุสิทธิ์ ผูแทนประชาคม กรรมการ 
6.  นายสุทัศน บูรณะกุล ผูแทนประชาคม กรรมการ 
7.  นายสุนทรศักด์ิ ประเทืองมาศ ผูจัดการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาด

เกษตร 
กรรมการ 

8.  นายเสรี สุวรรณประเสริฐ ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 

กรรมการ 

9.  นายมนัส   สีดํา ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
10. นายพิเชษฐ   อุษาสุมงคล ปลัดเทศบาล กรรมการและ

เลขานุการ 
11. นายสิทธิชัย สุทธิเดช หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล กรรมการและ

ผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  ไดแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาล  ตามคําสั่งที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ท่ี 1/2551 ลงวันท่ี 3 เมษายน 2551 เพื่อชวย
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร และใหคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง มีอํานาจหนาท่ี   
  1. ติดตามและประเมินผลโครงการตาง ๆ ในแผนดําเนินงานภายใตกรอบยุทธศาสตรท่ีไดรับมอบหมาย  และ
รายงานผลใหทราบ 
  2. ชวยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง ในการติดตามและประเมินผล
แผนการดําเนินงานประจําป แผนพัฒนาเทศบาลสามป  และแผนยุทธศาสตร  ภายใตกรอบยทุธศาสตรท่ีไดรับมอบหมาย  

6.2. การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนา 

เทศบาลเมืองทุงสง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล แตงตั้งอนุกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพื่อดําเนินการติดตามและประเมินผลโครงการตาง ๆ ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาที่
รับผิดชอบ และเพื่อพิจารณาผลการดําเนินงานความสําเร็จ ความลมเหลวของโครงการ สรุปผลเสนอคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลดําเนินการประเมินผลการ
พัฒนาตามเปาหมายในแผนพัฒนาเทศบาลสามป โดยพิจารณาวัดผลผลิตในแงประสิทธิภาพ ดานปริมาณ คาใชจาย ระยะเวลาที่
ใชพิจารณาในแงผลสัมฤทธิ์ ดานคุณภาพ ความพึงพอใจ  กลุมผูรับผลประโยชนท่ัวถงึคนสวนใหญและเปนธรรม วัดผลลัพท
ตามวัตถุปรุสงค เปาหมายของโครงการและแนวทางการพัฒนา ตอบสนองจุดมุงหมายการพัฒนา (Goals) ในยุทธศาสตรการ
พัฒนาที่ต้ังไวเพียงใด 

เทศบาลเมืองทุงสง  กําหนดติดตามผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาเทศบาลสามป โดยในแตละป ติดตามผลเปน
รายไตรมาส ใชงบประมาณรายจายประจําป  และแผนดําเนินงานเปนเครื่องมือในการตดิตามผลโดยติดตามผลการดําเนินการใน
ระดับโครงการรวบรวมเปนระดับแผนงาน ระดับยุทธศาสตรและระดับองคกรโดยมีกระบวนการดําเนินการ ดังแผนผัง 
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ข้ันตอนการดาํเนินการประเมนิผลแผนพัฒนา 3 ป 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. ประเมินระดับโครงการ 
ประเมินผลกอนดําเนินโครงการ 

โดยคณะทํางานตรวจสอบและวิเคราะหโครงการและ
อนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผน ฯ 

เสนอแนะ 
ปรับปรุงแกไข 

ประเมินผลหลังดําเนินโครงการ 
โดยคณะกรรมการประเมินผลการดําเนินโครงการ 

เสนอแนะ 
ปรับปรุงพัฒนา 

2. ประเมินระดับแผนงาน 
(แนวทางการพัฒนา) 

รายไตรมาส ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

นําผลการดําเนินการโครงการทุกโครงการมาสรุป
ประเมินผลงานระดับแผนงาน/นาวทาง โดย

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ฯ 
เสนอแนะ 

ปรับปรุงพัฒนา 

3. ประเมินระดับยุทธศาสตร 
ประจําป 

นําผลการพัฒนาระดับแผนงาน/นาวทางมาสรุป
ประเมินผลระดับยุทธศาสตรโดยคณะกรรมการติดตาม

และประเมินผลแผนพัฒนา 
ทบทวน/เสนอแนะ
ปรับปรุง/พัฒนา 

4. ประเมินผลประจําป 
(ระดับองคกร) 
ส้ินป 52,53 และป 54 

สรุปประเมินผลการพัฒนาตามแผน 3 ป ประจําป โดย
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

เสนอผูบริหารเทศบาล/
รายงานประชาชนภายใน

เดือนธันวาคม  

5. ประเมินผลแผนพัฒนา  
3 ป ๆ ละ 1 ครั้ง  
(ระดับองคกร)  
ส้ินป 52,53 และป 54 

6. ประเมินยุทธศาสตร การ
พัฒนา (ระดับองกร) 
ส้ินป 53,54,55 

สรุปประเมินผลการพัฒนาตามแผน 3 ป โดย
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 

ทบทวน/เสนอแนะ
ปรับปรุง/พัฒนา 

นําผลการพัฒนาตามแผน 3 ป มาประเมินผล 
ยุทธศาสตรการพัฒนาตาม Goals ที่วางไว โดย
คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา 
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6.2.1. วัตถุประสงคของการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามป  (พ.ศ.2552-2554) 
1. เพื่อใหทราบผลการพัฒนาเทศบาลทั้ง 6 ยุทธศาสตรและ 1 ยทุธศาสตรเรงดวน  ตามเปาหมายในแผนพัฒนา 3 ป 
2. เพื่อนําผลการประเมินไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาเมืองทุงสง 

6.2.2.ขอบขาย (Scope) การประเมิน 
ในแตละป ดําเนินการติดตามและประเมินผล ดังนี้ 
ไตรมาสที่ 1  ติดตามผลภายในเดือนมกราคม 
ไตรมาสที่ 2  ติดตามผลภายในเดือนเมษายน 
ไตรมาสที่ 3 ติดตามผลภายในเดือนกรกฎาคม 
ไตรมาสสุดทาย ติดตามผลภายในเดือนกันยายน และประเมินผลการดําเนินงานในรอบปภายในเดือนตุลาคม. 

6.2.3 .เกณฑการประเมิน (Criteria) 
- ประเมินผลระดบัโครงการ/แผนงาน และระดับยุทธศาสตรการพัฒนา 

o ใชเกณฑการประเมินเชิงปริมาณและเชิงผลลพัธ มุงผลลัพธท่ีเกิดขึ้นจากการดําเนินงาน ตามเปาหมาย
และตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวในแผน 3 ป ในระดับโครงการ และระดับยุทธศาสตร 

- ประเมินผลการพัฒนาระดับองคกร 
1. ใชเกณฑตัวชีว้ัดเมืองนาอยู 40 ตัวชี้วัด ของสถาบันสิ่งแวดลอมไทย สมาคมสันนิบาตฯ  
2. ใชเกณฑตัวชีว้ัดการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี ของกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น 
3. ใชเกณฑ จ.ป.ฐ.37  ตัวชีว้ัด 
4. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลจากผลของการพัฒนาปละอยางนอย 1 ครัง้ 

6.2.4 .วิธีการประเมิน/เครื่องมอืรวบรวมขอมูล 
6.2.4.1. เก็บขอมูลจากหนวยงานผูปฏิบัติ จากเอกสาร กิจกรรม การปฏิบัติ บุคคลกลุมเปาหมาย ผูเกี่ยวของ โดยใช

แบบสํารวจ เพ่ือประเมินผลการพัฒนาในระดบัโครงการ/แนวทาง และระดับยุทธศาสตรการพัฒนา ตามแบบ 1-3 
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แบบ 1  แบบรายงานและติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาสามป ประจําป พ.ศ........... 
ไตรมาสที่.............................. 

งาน........................................ฝาย................................................กอง............................. 
รายงาน ณ  วนัที่..........................เดือน...........................พ.ศ.................................... 

 

**************************************************************************************************************************************************** 
1.จํานวนโครงการและงบประมาณตามแผนดําเนินงานประจําป 2553 
 

ผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําป 2553 
 

จํานวนโครงการทั้งหมดในไตรมาสที่.........  ผลการดําเนินงาน 

งบประมาณ เสร็จ ระดับความสําเร็จของโครงการ ชื่อโครงการ / 
กิจกรรม ตั้งไว เบิกจาย  

อยูระหวางดําเนินการ 
(ระบุวาดําเนินการถึงขั้นตอน

ใดแลว) 

ยังไมไดดําเนินการ 
(ระบุเหตุผลที่ไมได

ดําเนินการมาดวย) 

มีการยกเลิกโครงการ 
(ระบุเหตุผลในการ

ยกเลิกโครงการมาดวย) 

เปนโครงการที่มีการเพิ่มเติม ** 
(ระบุเหตุผลที่มีการเพิ่มเติมมา

ดวย) 
ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ 
(Outcome) 

(ดูวาไดผลตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว

หรือไม) 
          
          
          

รวม          
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2. โครงการทีไ่ดรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/อุดหนุนทั่วไป ประจําไตรมาสที่.....(เดือน....................ถึงเดือน.....................พ.ศ..............) 
 

งบประมาณ ผลการดําเนินงาน  ระดับความสําเร็จ(ผลผลิต และผลลัพธ)/ปญหา 
อุปสรรค /แนวทางแกไข งบประมาณที่

เบิกจายไป  
งบประมาณที่ไดรับ ยังไมไดดําเนินการ

(ระบุเหตุผลที่ไมได
ดําเนินการมาดวย) 

อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

(ระบุวาดําเนินการ
ถึงขั้นตอนใดแลว)  

ดําเนินการเสร็จแลว โครงการ/กิจกรรม  
(ระบุประเภทของเงินอุดหนุน)  

            1. 
           2. 

      3. 
      4. 
      5. 
      6. 
      7. 
      8. 
      9. 
      10. 
      รวม  
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3. สรุป ปญหา และอุปสรรคในการปฏิบัติงานโครงการตามแผนดําเนินงานประจําป 2553  ประจําไตรมาสที่.....................  
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………….………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….…………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ลงชื่อ.................................ผูรับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม       ลงชื่อ......................................ผูอํานวยการกอง ลงชื่อ............................ปลัดเทศบาล    ลงชื่อ..........................นายกเทศมนตรี 
       (.....................................)    (......................................)          (............................)            (...............................) 
คําอธิบาย  ในการประเมินระดับความสําเร็จ  ของผลผลิต  และผลลัพธของโครงการ  ใหประเมินโดยใชเกณฑการประเมินดังตารางขางลางนี้ เปนเกณฑในการพิจารณา เพื่อตรวจสอบและพิจารณาวาโครงการ/กิจกรรม 
นั้นอยูในระดับความสําเร็จ หรือความลมเหลว  ซึ่งถามีการประเมินอยางถูกตอง เที่ยงธรรม  ก็จะมีประโยชนสามารถแกไข พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพได



 4

 

แบบ 2   แบบประเมินการนาํแผนพัฒนาเทศบาลสามปไปสูการปฏิบัติ 

ประจําป ............ 

ยุทธศาสตร 

จํานวนโครงการ
ท้ังหมดในแผน 

3 ป 

งบประมาณ
ท่ีต้ังไวใน
แผน 3 ป 

จํานวน
โครงการที่
นํามาทาํแผน
ดําเนนิงาน 

งบประมาณ
ท่ีต้ังไวใน
แผน

ดําเนนิงาน 

สัดสวนของ
โครงการแผน 
3 ป ท่ีนํามาทํา

แผน
ดําเนนิงานคิด
เปนรอยละ 

สัดสวนของ
งบประมาณ
แผน 3 ป ท่ี
นํามาทาํแผน
ดําเนนิงาน คิด
เปนรอยละ 

       

       

       

       

รวม       

แบบ 3  การนําโครงการตามแผนพัฒนาสามปไปดําเนนิการจริง ในปงบประมาณ พ.ศ....... 

ตามแผนพัฒนาสามป ดําเนนิการจริง คิดเปนรอยละ 

ยุทธศาสตร จํานวน/
โครงการ 

งบประมาณ
ท่ีต้ังไว 

จํานวน/
โครงการ 

งบประมาณที่
ใช 

จํานวน/
โครงการ 

งบประมาณ 

       

       

       

       

รวม       
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6.2.4.2. เก็บรวมรวมขอมูลตามแบบฟอรมที่กําหนดตามตัวชีว้ัดผลการพัฒนาระดับองคกร ดังนี้ 

1. ใชแบบสํารวจ และตรวจสอบเอกสาร และตรวจผลการเก็บขอมูล ตามตัวชี้วัดเมืองนาอยู 40 ตัวชี้วัด, ตัวชี้วัดการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี และตัวชี้วัดตามเกณฑ จ.ป.ฐ. 37 ตัวชีว้ัด 

2. ใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลจากผลของการพัฒนาปละอยางนอย 1 ครั้ง โดย 
สุมตัวอยางจากชุมชน 18 ชุมชน  ในสัดสวนรอยละ 10  ของจํานวนประชาชนในชุมชนน้ัน ๆ  

6.2.5 การดาํเนนิการรวบรวมขอมูล 
ดําเนินการรวบรวมขอมูลโดย คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา/คณะอนุกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลและงานวิจยัและประเมินผล  กองวชิาการและแผนงาน และกองสวสัดิการสงัคม  ดังน้ี 
1. รวบรวมขอมูล  ผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาสามปในแตละป โดยคณะกรรมการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาและคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ดังน้ี 
ไตรมาสที่ 1       เก็บขอมูล  ภายในเดือนมกราคม 
ไตรมาสที่ 2       เก็บขอมูล  ภายในเดือนเมษายน 
ไตรมาสที่ 3       เก็บขอมูล  ภายในเดือนกรกฎาคม 
ไตรมาสสุดทาย  เก็บขอมูล  ภายในเดือนกันยายน 

 และประเมินผลการดําเนินงานในรอบปภายในเดือนตุลาคม 
2. รวบรวมขอมูลความพึงพอใจของประชาชน จากผลการดําเนินงานของเทศบาลตามแผนพัฒนาสามป อยาง

นอยปละ 1 ครั้ง (ครั้งป/ครั้ง) โดยงานวิจัยและประเมินผล  กองวชิาการและแผนงาน 
3. รวบรวมขอมูลตามตัวชี้วดัเมืองนาอยู จํานวน 40 ตัวชี้วัด โดยงานวิจัยและประเมินผลและ 

คณะทํางานประเมินผลเมืองนาอยูเทศบาลเมืองทุงสง เพื่อประเมินผลระหวางป จํานวน 1 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และสิ้นป 
งบประมาณอีก 1 ครั้ง ในเดือนตุลาคม   

4. รวบรวมขอมูลตามตัวชี้วัดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ขอกรมสงเสรมิการปกครองสวนทองถิ่น โดย
งานวิเคราะหนโยบายและแผน งานนิติการ  และคณะทํางานประเมินผลการบริหารจดัการบานเมืองที่ดีของเทศบาล เพื่อ
ประเมินผลระหวางป จํานวน 1 ครั้ง  ในเดือนมิถนุายน และสิน้ปงบประมาณอีก 1 ครั้งในเดือนตุลาคม 

5. รวบรวมขอมูลตามตัวชี้วัด จปฐ. โดยกองสวัสดิการสงัคม สํารวจขอมูลตามแบบสํารวจและประมวล
ขอมูลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จ สําเร็จรูป ในเดือนมิถุนายน  งานวิเคราะหนโยบายและแผน นําขอมูลมาใชในการ
ประเมินผลการพัฒนาโดยเปรียบเทียบผลกับปท่ีผานมาในเดือนตุลาคม    
6.2.6. การวิเคราะหและสรุปผลการประเมนิ 

วิเคราะหและสรปุผลการประเมินโดยใชวิธีการทางสถิติ คาคะแนนตามตัวชี้วัด รอยละ และคาเฉลี่ย และการ
เปรียบเทียบผลตาง  หรือเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีวางไว แลวแตกรณี เพื่อสรุปประเมินผล 
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6.3  การกาํหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
กําหนดรายงานผล ตามไตรมาสที่มีการติดตามและประเมินผล   ดังน้ี 

ไตรมาสที่ 1        รายงานผล ภายใน 20 มกราคม 
ไตรมาสที่ 2        รายงานผล ภายใน 20 เมษายน 
ไตรมาสที่ 3        รายงานผล ภายใน 20 กรกฎาคม 
ไตรมาสสุดทาย  รายงานผล ภายใน 20 กันยายน 
สรุปรายงนผลรอบปภายในเดือนตุลาคม   เพื่อท่ีจะไดนําผลที่ไดจากการติดตามและประเมินผล 

รายงานและเสนอความเห็นตอผูบริหารเทศบาล  เพื่อใหผูบริหารเทศบาลเสนอตอสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล 
และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ภายใน
เดือนธันวาคม  และปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

 
 
 
 
 

************************** 


