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สว่นที่ 6 

การนําแผนยทุธศาสตรก์ารพฒันาไปสูไ่ปสูก่ารปฏบิตัแิละการตดิตามประเมินผล 

1. องคก์รที่รบัผิดชอบในการตดิตามและประเมินผลแผนยทุธศาสตรพ์ฒันา 
เทศบาลเมอืงทุ่งสงมอีงคก์รที่รบัผดิชอบในการติดตามประเมนิผลการนาํยุทธศาสตรก์ารพฒันา  ไปปฏบิตัิ

ตามระเบยีบกระทรงมหาดไทย  วา่ดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ.2548  จาํนวน 1 องคก์ร 

คือคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามคําส ัง่เทศบาลที่ 723/2555 ลงวนัที ่          
31  สงิหาคม  2555  ประกอบดว้ยคณะกรรมการ ฯ  จาํนวน  11  คน ดงัน้ี 

1.  นายเจษฎา สมาธ ิ ผูท้รงคุณวุฒ ิ ประธาน

กรรมการ 
2.  นายประจนิ  เน้ือเขยีว สมาชกิสภาเทศบาล รองประธาน

กรรมการ 
3.  นายปฏภิาณ เสนะคุณ สมาชกิสภาเทศบาล กรรมการ 

4.  นายศุภชยั ฤกษม์งคล สมาชกิสภาเทศบาล กรรมการ 

5.  นางวรรณา รตันบรุ ี ผูแ้ทนประชาคม กรรมการ 

6.  นางขนิษฏา นาคฤทธิ์ ผูแ้ทนประชาคม กรรมการ 

7.  นายสุนทรศกัดิ์ ประเทอืงมาศ ผูจ้ดัการ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาด

เกษตร 

กรรมการ 

8.  นายเสร ี สุวรรณประเสรฐิ ผูอ้าํนวยการสาํนกังานเขตพื้นทีก่ารศึกษา

นครศรธีรรมราช เขต 2 

กรรมการ 

9.  นายมนสั   สดีาํ ผูท้รงคุณวุฒ ิ กรรมการ 

10. นายพเิชษฐ ์  อษุาสุมงคล ปลดัเทศบาล กรรมการและ

เลขานุการ 

11. น.ส.ราตร ี ชนะศกัดิ์ ผูอ้าํนวยการกองวชิาการและแผนงาน กรรมการและ

ผูช่้วยเลขานุการ 
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2. การกาํหนดวธิกีารตดิตามและประเมินผลการปฏบิตัติามแผนพฒันา 

เทศบาลเมอืงทุ่งสง  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาล แต่งต ัง้อนุกรรมการ

ตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาล เพือ่ดาํเนินการตดิตามและประเมนิผลโครงการต่าง ๆ ภายใตยุ้ทธศาสตรก์าร

พฒันาทีร่บัผดิชอบ และเพือ่พจิารณาผลการดาํเนินงานความสาํเรจ็ ความลม้เหลวของโครงการ สรุปผลเสนอคณะกรรมการ

ติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาล เพื่อใหค้ณะกรรมการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลดาํเนินการ

ประเมนิผลการพฒันาตามเป้าหมายในแผนพฒันาเทศบาลสามปี โดยพจิารณาวดัผลผลติในแงป่ระสทิธิภาพ ดา้นปริมาณ 

ค่าใชจ่้าย ระยะเวลาที่ใชพ้จิารณาในแงผ่ลสมัฤทธิ์ ดา้นคุณภาพ ความพงึพอใจ  กลุ่มผูร้บัผลประโยชนท์ ัว่ถงึคนส่วนใหญ่

และเป็นธรรม วดัผลลพัทต์ามวตัถปุรุสงค ์เป้าหมายของโครงการและแนวทางการพฒันา ตอบสนองจดุมุง่หมายการพฒันา 

(Goals) ในยุทธศาสตรก์ารพฒันาทีต่ ัง้ไวเ้พยีงใด 

เทศบาลเมอืงทุ่งสง  กาํหนดตดิตามผลการปฏบิตัติามแผนพฒันาเทศบาลสามปี โดยในแต่ละปี ตดิตามผล

เป็นรายไตรมาส ใชง้บประมาณรายจ่ายประจาํปี  และแผนดาํเนินงานเป็นเครื่องมอืในการติดตามผลโดยติดตามผลการ

ดาํเนินการในระดบัโครงการรวบรวมเป็นระดบัแผนงาน ระดบัยุทธศาสตรแ์ละระดบัองคก์รโดยมกีระบวนการดาํเนินการ  

ดงัแผนผงั 
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ขัน้ตอนการดาํเนินการประเมินผลแผนยทุธศาสตร ์

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

1. ประเมนิระดบัโครงการ 
ประเมนิผลก่อนดาํเนินโครงการ 

โดยคณะทาํงานตรวจสอบและวเิคราะหโ์ครงการและ

อนุกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผน ฯ 

เสนอแนะ 

ปรบัปรุงแกไ้ข 

ประเมนิผลหลงัดาํเนินโครงการ 

โดยคณะกรรมการประเมนิผลการดาํเนินโครงการ 

เสนอแนะ 

ปรบัปรุงพฒันา 

2. ประเมนิระดบัแผนงาน 

(แนวทางการพฒันา) 

รายไตรมาส ไตรมาสละ 1 ครัง้ 

นาํผลการดาํเนินการโครงการทกุโครงการมาสรุป

ประเมนิผลงานระดบัแผนงาน/แนวทาง โดย

คณะกรรมการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันา ฯ 

เสนอแนะ 

ปรบัปรุงพฒันา 

3. ประเมนิระดบัยุทธศาสตร ์

ประจาํปี 

นาํผลการพฒันาระดบัแผนงาน/แนวทางมาสรุป

ประเมนิผลระดบัยุทธศาสตรโ์ดยคณะกรรมการตดิตาม

และประเมนิผลแผนพฒันา 

ทบทวน/เสนอแนะ

ปรบัปรุง/พฒันา 

4. ประเมนิผลประจาํปี 

(ระดบัองคก์ร) 

 

สรุปประเมนิผลการพฒันาตามแผน 3 ปี ประจาํปี โดย

คณะกรรมการตดิตามประเมนิผลแผนพฒันา 

เสนอผูบ้ริหารเทศบาล/

รายงานประชาชนภายใน

เดอืนธนัวาคม  

5. ประเมนิผลแผนพฒันา  

3 ปี ๆ ละ 1 ครัง้  

(ระดบัองคก์ร)  

 

6. ประเมนิยุทธศาสตร ์การ

พฒันา (ระดบัองกร) 

 

สรุปประเมนิผลการพฒันาตามแผน 3 ปี โดย

คณะกรรมการตดิตามประเมนิผลแผนพฒันา 
ทบทวน/เสนอแนะ

ปรบัปรุง/พฒันา 

นาํผลการพฒันาตามแผน 3 ปี มาประเมนิผล 

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาตาม Goals ทีว่างไว ้โดย

คณะกรรมการตดิตามประเมนิผลแผนพฒันา 
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2.1. วตัถปุระสงคข์องการประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลสามปี  (พ.ศ.2554-2556) 
1. เพือ่ทาํใหท้ราบผลสาํเรจ็ของการดาํเนินการการขบัเคลือ่นแผนยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน 
2. เพือ่ทาํใหท้ราบถงึปญัหา อุปสรรค ของการดาํเนินการการขบัเคลือ่นแผนยุทธศาสตรข์องหน่วยงาน  และนาํผล

การประเมนิไปใชเ้ป็นแนวทางในการปรบัปรุงพฒันาเมอืงทุ่งสง 

6.2.2.ขอบข่าย (Scope) การประเมิน 
ในแต่ละปี ดาํเนินการตดิตามและประเมินผล ดงัน้ี 
ไตรมาสที ่1  ตดิตามผลภายในเดอืนมกราคม 
ไตรมาสที ่2  ตดิตามผลภายในเดอืนเมษายน 
ไตรมาสที ่3 ตดิตามผลภายในเดอืนกรกฎาคม 
ไตรมาสสุดทา้ย ตดิตามผลภายในเดอืนตลุาคม และประเมนิผลการดาํเนินงานในรอบปีภายในเดอืนพฤศจกิายน 

6.2.3 .เกณฑก์ารประเมิน (Criteria) 
- ประเมินผลระดบัโครงการ/แผนงาน และระดบัยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

o ใชเ้กณฑก์ารประเมนิเชงิปรมิาณและเชงิผลลพัธ ์มุง่ผลลพัธท์ีเ่กดิขึ้นจากการดาํเนินงาน ตามเป้าหมาย

และตวัชี้วดัทีก่าํหนดไวใ้นแผน 3 ปี ในระดบัโครงการ และระดบัยุทธศาสตร ์
- ประเมินผลการพฒันาระดบัองคก์ร 

1. ใชเ้กณฑต์วัชี้วดัเมอืงน่าอยู่ 40 ตวัชี้วดั ของสถาบนัสิง่แวดลอ้มไทย สมาคมสนันิบาตฯ  
2. ใชเ้กณฑต์วัชี้วดัการบรหิารจดัการบา้นเมอืงทีด่ ีของกรมส่งเสรมิการปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
3. ใชเ้กณฑ ์จ.ป.ฐ.37  ตวัชี้วดั 
4. ประเมนิความพงึพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลจากผลของการพฒันาปีละอย่างนอ้ย 1 ครัง้ 

6.2.4 .วธิกีารประเมิน/เครื่องมือรวบรวมขอ้มูล 
6.2.4.1. เก็บขอ้มลูจากหน่วยงานผูป้ฏบิตั ิจากเอกสาร กจิกรรม การปฏบิตั ิบคุคลกลุม่เป้าหมาย ผูเ้กี่ยวขอ้ง โดยใช ้

แบบสาํรวจ เพือ่ประเมินผลการพฒันาในระดบัโครงการ/แนวทาง และระดบัยทุธศาสตรก์ารพฒันา  

 


