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หลักการและเหตุผล 

 การจัดท าแผนยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นและแผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี เป็นเครื่องมือใน       

การน าไปพัฒนาท้องถิ่นให้มคีวามเจรญิก้าวหน้าโดยจะต้องวางแผนให้ตรงกับปัญหาและความต้องการ

ของประชาชนในท้องถิ่นจงึจะสามารถน ามาพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง ดังนั้น เทศบาลเมืองทุ่งสงจึง

มีความจ าเป็นต้องเปิดโอกาสใหป้ระชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีสว่นร่วมในการก าหนดทิศทางการพัฒนา 

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา เพื่อให้เกิดการระดมสมอง เสนอแนะความคิดเห็นต่าง ๆ ท าให้

เทศบาลสามารถทราบสภาพปัญหาและความตอ้งการอย่างแท้จริงของประชาชนในท้องถิ่น น าไปจัดท า

เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาสามปี เพื่อจะได้แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในเขต

เทศบาลได้อย่างถูกต้องและตรงกับความต้องการ ซึ่งเทศบาลเมืองทุ่งสงได้ด าเนินการวางแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลและจัดท าแผนพัฒนาสามปี โดยประชาคมเมืองทุ่งสงมีส่วนร่วมในการ

จัดท าตัง้แต่ปี พ.ศ.2548 และทบทวนเป็นประจ าทุกปี 

 ดังนั้น การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาและการจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 

ของเทศบาลเมืองทุ่งสง นอกจากการส ารวจข้อมูลปัญหาความต้องการของประชาชนจากชุมชนโดย

การประชุมสภาชุมชนโดยตรงแล้ว ก็ยังต้องทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและทบทวนแผนพัฒนา

สามปี (พ.ศ.2555-2557) เทศบาลเมอืงทุ่งสง โดยประชาคมมีสว่นร่วมในการทบทวนอย่างแท้จริง และ

ระดมความคิดเห็นเพื่อทบทวน ปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนา ศักยภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง 

(SWOT) วิสัยทัศน์  พันธกิจ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเพื่อปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและ

น ามาจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556-2558) 
 

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อให้ความรู้เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติและด้านการวางแผนพัฒนาเทศบาลแก่

ประชาคมเมืองทุ่งสง  และคัดเลือกผูแ้ทนประชาคมเมืองทุ่งสง  จ านวน  3  คณะ  ดังนี้ 

    -  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมอืงทุ่งสง  จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแตไ่ม่เกินหกคน 

    -  คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงทุ่งสง   จ านวนสามคน 

    -  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมอืงทุ่งสง  จ านวนสองคน 

2.  เพื่อให้ความรู้แก่ประชาคมเมืองทุ่งสงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน          

การทบทวนแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเทศบาลและทบทวนแผนพัฒนาสามปี 

3.  เพื่อให้ความรู้แก่ประชาคมเมืองทุ่งสงและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนใน          

การปรับปรุงและจัดท าแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2556 – 2558)  เทศบาลเมอืงทุ่งสง 

 

10. โครงการจัดประชมุประชาคมเมืองทุ่งสง 
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วัตถุประสงค์การประเมิน   

1. เพื่อทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับเนือ้หา/กระบวนการจัดประชุมประชาคม 

2. เพื่อทราบความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากรในการประชุมประชาคมในครั้งนี้ 

3. เพื่อทราบความพึงพอใจต่อการประชุมประชาคมในครั้งนี้ 

4. เพื่อให้เจ้าของโครงการน าผลการประเมิน ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการประเมินไปปรับปรุง

พัฒนาแก้ไขในการด าเนินโครงการครั้งต่อไป 
 

งบประมาณด าเนินการ 

 620,075 บาท  
  

เกณฑ์การประเมิน 

4.51-5.00  หมายถึง  ระดับมากที่สุด 

3.51-4.50  หมายถึง  ระดับมาก 

2.51-3.50   หมายถึง  ระดับปานกลาง 

1.51-2.50   หมายถึง  ระดับน้อย 

1.00-1.50  หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
 

ผลการประเมินผล 

จากการประมวลผลแบบสอบถามความคิดเห็น /กระบวนการจัดประชุมประชาคมและ      

ความพึงพอใจของผูป้ระชุมประชาคม ครั้งที่ 1/2555 สรุปผลได้ ดังนี้ 
 

ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1. ผู้เข้าร่วมประชุมในฐานะใด 

- ภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

- ชุมชน/กองทุนชุมชนเมือง/เครือข่ายองค์กร

ชุมชน/ผู้แทนกลุ่มอาชีพ/สื่อมวลชน/อสม. 

- ภาคธุรกิจ/เอกชน/ชมรม/มูลนิธิ/สโมสร 

- ผูน้ าศาสนา/ปราชญ์ชาวบ้าน 

- อื่น ๆ  

 

14 

44 

 

6 

- 

- 

 

21.00 

69.00 

 

10.00 

- 

- 

รวม 64 100 
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อภิปรายผล 

- ผู้แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นชุมชน/กองทุนชุมชนเมือง/เครือข่ายองค์กรชุมชน/ผู้แทนกลุ่ม

อาชีพ/สื่อมวลชน/อสม. จ านวน 44 คน คิดเป็นร้อยละ 69.00 ภาคราชการ/รัฐวิสาหกิจ จ านวน 14 คน 

คิดเป็นรอ้ยละ 21.00  และ ภาคธุรกิจ/เอกชน/ชมรม/มูลนิธิ/สโมสร จ านวน 6 คิดเป็นรอ้ยละ 10.00 

ตอนที่ 2 ความคดิเห็นเกี่ยวกับเน้ือหา/กระบวนการจัดประชุมประชาคม 

ตารางที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหา/กระบวนการจัดประชุมประชาคม 
 

ประเด็นค าถาม  ระดับความคดิเห็น 

1. เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 4.21 มาก 

2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมประชาคมเมือง          

ก่อนการฝึกอบรม 
3.49 มาก 

3. มคีวามรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมประชาคมเมอืง         

หลังการฝึกอบรม 
4.10 มาก 

4. เนือ้หา/กระบวนการโครงการนี้มปีระโยชน์ตอ่การด าเนินชีวติและ

การส่งเสริมคุณภาพชวีิตที่ดีของคนในท้องถิ่น 
4.27 มาก 

5. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการประชุมประชาคมเพื่อส่งเสริม

การมสี่วนรว่มในการพัฒนาเมืองทุ่งสงจากทุกภาคส่วน 
4.25 มาก 

6. เวลาที่ใช้ส าหรับด าเนินโครงการ/กิจกรรมนี้มคีวามเหมาะสม 3.92 มาก 

รวม 4.04 มาก 

อภิปรายผล 

 ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหา/กระบวนการจัดประชุมประชาคม         

ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.04 อยู่ในระดับมาก  โดยสามารถเรียงตามล าดับได้ดังนี้ 

7. เนือ้หา/กระบวนการโครงการนี้มีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ที่ดขีองคนในท้องถิ่น ค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับมาก   

8. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการประชุมประชาคมเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาเมอืงทุ่งสงจากทุกภาคส่วน  ค่าเฉลี่ย 4.25 อยู่ในระดับมาก   

9. เนือ้หามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ ค่าเฉลี่ย 4.21 อยู่ในระดับมาก   

10. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมประชาคมเมืองหลังการฝึกอบรม ค่าเฉลี่ย 4.10 

อยู่ในระดับมาก   
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11. เวลาที่ใช้ส าหรับด าเนินโครงการ/กิจกรรมนี้มีความเหมาะสม  ค่าเฉลี่ย 3.92 อยู่ใน     

ระดับมาก   

12. มีความรู้ความเข้ า ใจเกี่ ยวกับการประชุมประชาคมเมือง ก่อนการฝึกอบรม          

ค่าเฉลี่ย 3.49 อยู่ในระดับมาก   

 จากการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเน้ือหา/

กระบวนการจัดประชุมประชาคมโดยมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ  เน้ือหา/กระบวนการโครงการ    

น้ีมีประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในท้องถิ่นเป็นอันดับ    

ที่หน่ึง  และอันดับสุดท้าย คอื มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประชุมประชาคมเมือง ก่อนการ

ฝึกอบรม   
         

ตอนที่ 3 ความคดิเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 

ตารางที่ 3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร 
 

ประเด็นค าถาม  ระดับความคดิเห็น 

1. ความรอบรู้ในเนื้อหา 4.27 มาก 

2. ความสามารถในการถ่ายทอดความรูแ้ละเป็นที่น่าสนใจ 4.38 มาก 

3. การเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น 4.86 มากที่สุด 

4. ความชัดเจนในการบรรยาย 4.31 มาก 

5. การควบคุมภายในหอ้งประชุม 3.88 มาก 

6. การรักษาเวลา 3.97 มาก 

7. ความเหมาะสมของวทิยากรโดยภาพรวม 4.47 มาก 

รวม 4.31 มาก 

 

อภิปรายผล 

 ผู้ตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นวิทยากรในการจัดประชุมประชาคม ในภาพรวม 

ค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับมาก  โดยสามารถเรียงตามล าดับได้ดังนี้ 

1. การเปิดโอกาสใหแ้สดงความคิดเห็น ค่าเฉลี่ย 4.86 อยู่ในระดับมาก   

2. ความเหมาะสมของวทิยากรโดยภาพรวม ค่าเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับมาก   

3. ความสามารถในการถ่ายทอดความรูแ้ละเป็นที่น่าสนใจ ค่าเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับมาก   

4. ความชัดเจนในการบรรยาย ค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับมาก   
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5. ความรอบรู้ในเนือ้หา ค่าเฉลี่ย 4.27 อยู่ในระดับมาก   

6. การรักษาเวลา ค่าเฉลี่ย 3.97 อยู่ในระดับมาก   

7. การควบคุมภายในหอ้งประชุม ค่าเฉลี่ย 3.88 อยู่ในระดับมาก   

 จากการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับวิทยากร                

ในการจัดประชุมประชาคมโดยมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น          

เป็นอันดับหน่ึง และอันดับสุดท้าย คอื การควบคุมภายในห้องประชุม     
 

ตอนที่ 4  ความพึงพอใจต่อการประชุมประชาคมในครั้งน้ี 

ตารางท่ี 4 ความพงึพอใจต่อการประชุมประชาคมในคร้ังน้ี       
 

ประเด็นค าถาม  ระดับความพึงพอใจ 

1. สถานที่ที่ใช้ในการจัดประชุมประชาคมในครั้งนี้ 4.50 มาก 

2. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใชใ้นการจัดประชุมประชาคม 3.94 มาก 

3. เอกสารประกอบการประชุมประชาคม 4.00 มาก 

4. อาหารและเครื่องดื่ม 4.08 มาก 

5. ที่พัก มีความสะดวก สะอาด เรียบร้อย เพียงใด 4.45 มาก 

6. ความเรียบร้อยในการเดินทาง 4.31 มาก 

7. ความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ที่จัดประชุมประชาคมในครั้งนี้ 4.32 มาก 

รวม 4.23 มาก 
 

อภิปรายผล 

 ผูต้อบแบบสอบถามแสดงความพงึพอใจต่อการประชุมประชาคมในครั้งนี ้ในภาพรวม ค่าเฉลี่ย 

4.23 อยู่ในระดับมาก  โดยสามารถเรียงตามล าดับได้ดังนี้ 

1. สถานที่ที่ใชใ้นการจัดประชุมประชาคมในครั้งนี ้ค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ในระดับมาก   

2. ที่พัก มคีวามสะดวก สะอาด เรียบร้อย เพียงใด ค่าเฉลี่ย 4.45 อยู่ในระดับมาก   

3. ความพึงพอใจตอ่เจ้าหนา้ที่ที่จัดประชุมประชาคมในครั้งนี้ ค่าเฉลี่ย 4.32 อยู่ในระดับมาก   

4. ความเรยีบร้อยในการเดินทาง ค่าเฉลี่ย 4.31 อยู่ในระดับมาก   

5. อาหารและเครื่องดื่ม ค่าเฉลี่ย 4.08 อยู่ในระดับมาก   

6. เอกสารประกอบการประชุมประชาคมค่าเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับมาก   

7. วัสดุ อุปกรณ์ที่ใชใ้นการจัดประชุมประชาคมค่าเฉลี่ย 3.94 อยู่ในระดับมาก  
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  จากการประเมินพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการประชุม

ประชาคมโดยมีความพึงพอใจเกี่ยวกับ  สถานที่ที่ใช้ในการจัดประชุมประชาคมเป็นอันดับที่หน่ึง 

และอันดับสุดท้าย คอื วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดประชุมประชาคม 
 

 

ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ในการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง 

1. ควรก าหนดผู้เข้าร่วมประชุมที่รับผิดชอบในแต่ละครั้ง  เพื่อประหยัดงบประมาณ ไม่ควรให้

ผูไ้ม่เกี่ยวข้องร่วมเดินทางไปมาก  

2. จ านวนผูเ้ดินทางมาประชุมในครั้งนี้มีจ านวนมาก แตเ่ข้าประชุมนอ้ย 

3. ผู้เข้าร่วมในภาคส่วนของเทศบาลไม่ให้ความส าคัญกับการประชุม ไม่เข้าร่วมประชุมท าให้

ไม่เกิดความคุ้มค่า และไม่ได้พัฒนาบุคลากร 

4. การจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสงเป็นสิ่งที่ดี เพราะสามารถสร้างความสามัคคี และ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

5. จัดประชุมในครั้งตอ่ไปขอไปจังหวัดภูเก็ต 

6. ควรจัดเจ้าหนา้ที่ก่อนการเดินทางให้มาก 

7. จัดรถอ านวยความสะดวกในช่วงเลิกการประชุม เพื่อน าชมแหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ  

8. วิทยากรมีความเข้าใจปัญหาได้ดแีละท าความเข้าใจได้เร็ว 

9. กอง/ฝุาย/งานที่รับผิดชอบในการจัดประชุมในครั้งนี้ควรดูแลผู้เข้าร่วมประชุมในทุกภาค

ส่วนด้วย 

10. ควรให้องค์กรในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมด้วยทุกครั้ง เช่น        

กลุ่มผู้สูงอายุ,กลุ่มขา้ราชการบ านาญ,ตัวแทนหน่วยงาน,ภาคเอกชนหรอืชมรมต่าง ๆ 

11. .ในการจัดประชุมในครั้งต่อไป ไม่ควรมีวิชาการมากเกินไป ควรส่งเสริมการมีส่วนร่วม    

การแสดงความคิดเห็นของชุมชนให้มากกว่านี้ และให้ผู้รับผิดชอบ ,ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องเข้า

ร่วมรับฟังและชีแ้จ้งปัญหาที่เสนอในที่ประชุม เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างเทศบาลกับ

ประชาชน 

12. เจ้าหนา้ที่จัดประชุมดีมาก 

13. ขอให้เทศบาลเมืองทุ่งสงพัฒนาและขยายงบประมาณพัฒนาถนน-ไฟฟูา-ทางระบายน้ า   

ในเขตเทศบาลรอบนอกบ้าง ตามก าลังงบประมาณ 

14. การประชุมในครั้งนี้จะน าสิ่งดี ๆ ไปพัฒนาเมืองทุ่งสงให้ก้าวหน้า ทันสมัย เท่าเทียม

บ้านเมืองอื่น จะได้ไม่ลา้หลัง 
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สรุปผลการเสวนาประชุมประชาคม 

ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  

(วิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา) 

SW/OT 
ในเทศบาล/นอกเทศบาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

จุดแข็ง จุดอ่อน 

วิสัยทัศน ์

Vision 

พันธกจิ 

Mission 

จุดมุ่งหมาย 

วัตถุประสงค์แต่ละ

ประเด็น 

แนวทางพัฒนา ตัวชี้วัด 

โครงการ/กิจกรรม 

ครอบคลุม

ใหม ่

(ร่าง) 

“ทุ่งสงเมืองชุมทาง” 

น่าอยู่ สังคมแห่ง

การเรียนรู้  

สู่เศรษฐกิจสีเขียว 

S W 
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- ของดี 

- สิ่งที่ภูมิใจ 

- จุดเดน่ 

- ในเทศบาล 

- ปัญหา 

- สิ่งไม่ดี 

- จุดดอ้ย 

- ในเทศบาล 

โอกาส 

- โอกาส 

- ขอ้ด ี

- สนับสนุน 

- นอกเทศบาล 

อุปสรรค 

- อุปสรรค 

- ขอ้จ ากัด 

- ภัยคุกคาม 

- นอกเทศบาล 
 

สังเคราะห์ TOWS - Matrix 

 S W 

O SO 

- เชิงรุก 

SW 

- เชิงพัฒนา 

T ST 

- ปู อ ง กั น /

หลีกเลี่ยง 

WT 

- พลิกวิกฤติเป็น

โอกาส 
 

มุมมอง SWOT 

1. คน (ทุกเพศ-วัย) 

2. วัตถุดิบ/ทรัพยากร 

3. การบริหารจัดการ/กฎหมาย 

4. สิ่งแวดลอ้ม/ธรรมชาติ 

5. ผังชุมชน/ผังเมือง 

6. โครงสรา้งพื้นฐาน 

7. การศึกษา 

8. สุขภาพ       9.  คุณภาพชวีิต  ฯลฯ 

SO (Matrix) 

O T 
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S O 

1. ผู้บรหิาร/ผู้น า 

2.  ประชาชนมีส่วนร่วม 

3.  ศูนย์อาหาร/เศรษฐกิจดี 

4. ทรัพยากร/พื้นที่สเีขียว 

5.  กีฬา/เลศิ 

6. ขนสง่/กระจาย 

7.แหลง่เรยีนรู้/ภูมิปัญญา 

8. กองทุนชุนชน/สุขภาพ 

9. วิสาหกิจ/กลุ่ม 

10.  การศึกษา 

11.  ระบบ CCTV 

12. ตน้แบบระบบบ าบัดน้ าเสยี 

1.  นโยบายโลจสิติกส์ 

2. IMT – GT  จังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

(เรื่องโลจิสติกส ์ การทอ่งเที่ยว) 

3.  แก้ไขปัญหาน้ าแบบบูรณาการ 

4.  แหลง่ทุน/สถาบันการเงิน ไทย  

5.  นโยบายยาเสพติด 

6.  นโยบายผังเมือง/โซน/ขยายตัว 

7.  หลักสูตรทอ้งถิ่น 

8.  กระแสและนโยบายเทศบาลเมืองน่าอยู่  

ลดโลกร้อน ธรรมาภิบาล   

9.  ได้รับรางวัลจากต่างประเทศ CIDA  UN  

ADB  เป็นต้น 

10.  มีเครือขายด้านการศึกษา  ทัง้ไทยและ

ตา่งประเทศ 

11.  หน่วยงานภายในและภายนอกบูรณาการ

ท างาน ทหาร เรือนจ า   ลดโลกร้อน กพ. 

12.  มีระบบการเตือนภัยร่วมกัน  เช่นการ

เตือนภัยน้ าทว่ม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 จัดหมวด   SO (Matrix)  (หลักการรวมได้ไมเ่กิน  5  ตัว) 
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S1+S2+O3+O1  =   ผู้บรหิารและชุมชนมีสว่นร่วมบูรณาการแก้ไขปัญหาน้ าทว่ม  

อย่างเป็นระบบและครอบคลุม 

S3+S1+O9+O4+S8   =   เป็นการยกระดับสินคา้ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรอืวสิาหกิจโดย    

ชุมชนโดยเชื่อมโยงกับภูมิปัญญาชุมชน และสรรหาแหล่งทุนที่ 

เหมาะสม 

S5+S10+O5+O7   =   พัฒนากีฬามุ่งสุขภาพ /สูค่วามเป็นเลิศ (อาชีพ)/ และพัฒนา  

หลักสูตรทอ้งถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชวีิต 

S1+S6+O1+O2+O11    =   สรา้งระบบโลจิสตกิส์ท่ีมีประสิทธภิาพและครอบคลุม 

S6+S11+O6+O8+S12   =   พัฒนาผังเมืองให้ไดม้าตรฐานเชื่อมโยงกับระบบขนส่ง/ 

อุตสาหกรรมสเีขียวของเมือง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ทุ่งสงเมืองชุมทางเศรษฐกิจสีเขียว 
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Destination 

ทุ่งสงเมืองชุมทางน่าอยู่ สังคมแห่งการเรียนรู ้คู่เศรษฐกิจสีเขียว 
 

“ร่าง” Vision 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จุดแข็ง 

เศรษฐกิจ
ชมุชน

ทุ่งสงเมืองชุมทางน่าอยู่  สังคมแห่ง

การเรียนรู้  คู่เศรษฐกิจสีเขียว 
 

ทุ่งสงเมืองชุมทางเศรษฐกิจสีเขียว  

ท่องเที่ยวปลอดภัย ผู้คนมีวินัย  ชุมชนเข้มแข็ง 
 

ทุ่งสงเมือง น่าอยู่ คู่ชุมทางเศรษฐกิจสีเขียว 
 

ชุมทาง

ประวัตศิาสตร์ 
สังคม/ 

ภูมิปัญญา 

ชุมชน

เข้มแข็ง 

 

สิ่งแวดลอ้มด ี

 

 

ผังเมอืง 
 

เศรษฐกิจ

ท้องถิ่น 
 

 

เรียนรู้ 

 



                                          รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าป ี2555                                            [391] 
 

 

 

งานวจิยัและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุง่สง   
 

S1 ผูบ้ริหารเทศบาล บุคลากรของเทศบาลมีศักยภาพ และผู้น าชุมชนมวีิสัยทัศนก์้าวไกลและมี

ความเสียสละ 

S2 ประชาชนมสี่วนรว่มมีสภาท้องถิ่น 18 ชุมชน 

S3 เศรษฐกิจดีเป็นศูนย์รวมจ าหน่ายสินค้าและอาหาร  (เทศกาลขนมจีนหมอ้ยักษ์) 

S4 เป็นศูนย์กลางการคมนาคมและศูนย์กลางการขนส่งสินค้า 

S5 ศูนย์ออกก าลังกายเพียงพอ  สนับสนุนการเล่นกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

S6 มีประเพณีวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ เชน่  ลิเกปุา ชักพระ รดน้ าผูสู้งอายุ งานสารทเดือนสิบ 

S7 มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและแหลง่ท่องเที่ยวที่ส าคัญ เช่น  เจ้าแม่กวนอิม ถ้ าตลอด        

น้ าตกโยง  สวนพฤกษาสิรนิธร  สวนหลวง ร.9 

S8 มีแหล่งเรียนรูชุ้มชน  นวดแผนไทย(ในหวัง)  ผลติน้ ายาเอนกประสงค์ (ชุมชุนท่าแพใต้) 

S9 มีกองทุนหลักประกันสุขภาพรายหัว (สนับสนุนโดย สปสช.)  โดยมีหน่วยใหบ้ริการศูนย์สุขภาพ

เป็นของเทศบาล 

S10 มีการรวมกลุ่มและชมรมที่หลากหลาย  เช่น  ชมรมผูสู้งอายุ  ชมรมข้าราชการบ านาญ  

กองทุนสวัสดิการต าบลปากแพรก 

S11 มีการจัดระบบการศกึษา  4 ท.  ตั้งแต่ระดับปฐมวัย  จนถึงมัธยมศกึษา  และพัฒนาไปถึงระดับ

ปริญญาตรี  ปริญญาโท  นอกระบบ  กศน. 

S12 มีระบบการปูองกันทรัพย์สนิ  (CCTV) 

S13 มีระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียที่ดี 

S14 มีกองทุนหมูบ่้าน  กลุ่มสัจจะ  เข้มแข็ง 
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จุดอ่อน 

W1 ปัญหาจรแออัด/การไม่มีระเบียบวินัย 

W2 ปัญหาขยะล้นเมอืง/ท าใหน้้ าเสีย 

W3 บ่อนการพนัน/การเปิดรา้นเกมส์ 

W4 การรุกสถานที่สาธารณะและทางเท้า 

W5 การออกกลางคันของนักเรียน 

W6 ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน(โจรกรรมรถมอเตอร์ไซด์) 

W7 การเลีย้งสัตว์ในเขตเทศบาล 

W8 ขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วน (ขาดการจัดระเบียบของเทศบาล) 

- สายไฟฟูา 

- สายโทรศัพท์ 

- ท่อประปา 

W9  ปัญหาแรงงานไร้ฝีมือ (ขาดอาชีพรองรับ) 

W10 การไม่มจีิตส านึกในหน้าที่พลเมืองที่ดี 

W11 เยาวชนละเลยหรอืขาดการสบืทอดภูมปิัญญาประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 

W12 ขาดการพัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกมาใช้ใหเ้กิดประโยชน์ในชีวติประจ าวันและในชุมชน 

W13 สภาองค์กรบริหารชุมชน 18 ชุมชน ขาดการพัฒนาทักษะใหม้ีความเข้มแข็งและบริหารอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

W14 ขาดของขวัญที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองทุ่งสง 

W15 ขาดการส่งเสริมสินค้าพืน้เมืองที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น 
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โอกาส 

O1   มีสถานีขนส่ง  logistic (มีคลังสินค้า การขนส่ง  สินค้าถึงผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว และลด

ต้นทุน เกิดความปลอดภัย)  มีสถานีขนสง่ย่อย  

O2  การแก้ไขปัญหาน้ าท่วมแบบบูรณาการ และเชื่อมโยงเครือขา่ยทั้งต้นน้ าถึงปลายน้ า   

O3  เป็นเส้นทางผ่านและชุมทาง ที่เหมาะสมกับการท่องเที่ยว 

O4  มีแหล่งเงินทุนและสถาบันทางการเงิน  และการลงทุนมีความเสี่ยงน้อย 

O5  ได้รับการสนับสนุนจากทั้งภาครัฐเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โรงปูน หรอื TEI  

O6  มีสถาบันการศกึษา ศูนย์การศึกษา  /มศีูนย์การศึกษาในระบบและนอกระบบ  หลายระดับ 

เชน่มหาวิทยาลัย  อาชีพ ประถม  มัธยมปลาย ทั้งภาครัฐและเอกชน 

O7  กระทรวงศึกษาเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นที่สอดคล้องกับสภาพ

พืน้ที่ของท้องถิ่นนัน้ 

O8 สามารถพัฒนาค่ายทักษะชีวติและชุมชนเข้มแข็ง  

O9  มีการขยายตัวเมืองผังเมืองทุ่งสง โดย/และขยายเขตทางดา้นอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน 

O10 ท้องถิ่นสามารถตราขอ้บัญญัติเพื่อบังคับใช้ได้ตาม พรบ. กระจายอ านาจ 

O11 การพัฒนาแหลง่น้ าเชงิบูรณาการ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ า กรมโยธา และ     ผัง

เมือง 

O12  มีการรักษาความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน  ของ ตชด 42  และสภ.ทุ่งสง 

 O13  การได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานอื่น  ให้เป็นเจา้ภาพในการกิจกรรมตา่ง ๆ   

ระดับภาค  ระดับประเทศ  เชน่  การแขง่กีฬา  แข่งขันทักษะวิชาการ 
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อุปสรรค 
T1 ประชากรแฝง (นักศึกษา, พ่อค้า , แม่คา้ , แรงงานต่างดา้ว ฯลฯ)  มาแย่งอาชีพคนดั้งเดิม 

T2 สิ่งเสพติด ผูร้ับผิดชอบไม่สามารถปราบปรามให้หมดไปได้ 

T3 ประชาชนทั้งใน- นอกพื้นที่ยังขาดจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ร่วมกันในระหว่างพื้นที ่

T4 ขาดการปรับปรุงผังเมืองและบังคับใช้ตามกฎหมายร่วมกันระหว่างเทศบาล ฯ และ อปท.

ใกล้เคียง 

T5 ขาดการก าจัดขยะรว่มกับ อปท. ระหว่างพื้นที่อย่างมปีระสิทธิภาพ 

T6 การคุกคามของสื่อและบริโภคข้อมูลข่าวสารที่ขาดการควบคุมมีผลต่อเยาวชน 

T7 การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและโลกร้อน มีผลกระทบต่อสุขภาพและเกิดภัยพิบัติบ่อยครั้ง 

T8 มีการระบาดของการพนัน อบายมุข ลักขโมย ขาดการบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างจริงจัง 

T9 การขาดความรับผดิชอบในหนา้ที่ที่รับผดิชอบ (ของขา้ราชการ) เลือกปฏิบัติ 

T10 โรคระบาดต่าง ๆ ไข้เลือดออก ชคิุณกุนย่า หวัด 2009 

T11 น้ าเสียจากโรงงานต่าง ๆ จากหมู่บ้าน ชุมชนใกล้เคียง ไหลลงสู่ล าคลองผา่นมาในเขตเทศบาล 
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ปัญหาความต้องการ โครงการ/กิจกรรม จากชุมชนในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

ล าดับที ่ ชุมชน ปัญหาความต้องการ 

1 
ชุมชนเปรมประชา 

081-8404522 

1.1 จัดซื้อเครื่องออกก าลังกายกลางแจ้งที่สวนสาธารณะ 
ถ้ าตลอด  

1.2 ปรับปรุงแสงสว่างจากหลอดโคมไฟมาเป็นหลอดตะเกียบ 
ภายในถ้ าตลอดและซ่อมไฟฟ้าหน้าถ้ าตลอดด้วย 

1.3 ตีเส้นและเครื่องหมายจราจร เปรมประชา-ราชบริพาร 

2 
ชุมชนหัวสะพานเหล็ก 
ปรารถนา  แสงมณี 

089-9082104 

2.1 ก่อสร้างคูระบายน้ า 
2.2 ก่อสร้างผนังกั้นน้ า 
2.3 ปรับปรุงถนนหนทางท่ีเป็นหลุมเป็นบ่อ 

3 
ชุมชนท่าแพใต้ 

วันเพ็ญ  จันทร์ทิพย์ 
080-1445561 

3.1 โครงการปรับปรุงตลิ่งบริเวณศาลาชุมชนท่าแพใต้ 
3.2 ก่อสร้างเมรุไร้มลพิษวัดท่าแพ 
3.3 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ าพร้อมขยายเขตไฟฟ้า 
น้ าประปา ทางเข้าบ้านนางพลัด  กุญชรินทร์ และบ้านเลขที่ 
17 ,18 ,19 
3.4 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ า ทาเข้าบ้านนางอารีย์ 
เกศรินทร์  (ขยายเขตเสาฟ้า , น้ าประปา) 
3.5 โครงการขยายเขตประปาบ้านนายพงศธร  ชุมคงด า 
บ้านเลขที่  39 ,39/1, 39/2 , 39/3 , 40 , 40/1 
3.6 โครงการขยายเขตประปา/ไฟฟ้า บ้านนายสุวิทย์  เพ็งจันทร์ 
และบ้านเลขที่ 21 , 21/1 ,21/2 , 22 , 22/1 , 23 
3.7 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ าถนนท่าแพสายใหม่ 
จากบ้านเลขที่ 7 (อยู่ในแผนสามปีเทศบาลแล้ว) 
3.8 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน้ า ถนนท่าแพสายใหม่ 
จากบ้านเลขที่ 7/5  (อยู่ในแผนสามปีเทศบาลแล้ว) 
3.9  ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ าถนนท่าแพ  (จาก 
ทางรถไฟสายใต้ – ทางหลวง 41) ผ่านหน้าอนุบาลรีสอร์ท 
3.10 ก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน้ า ถนนท่าแพ(สาย 
ใหม่) เลียบริมคลองท่าแพจากคอสะพานข้างร้าน 
ไดโนเสาร์ ถึง คอสะพานหน้าส านักงานประปา 
(อยู่ในแผนสามปีเทศบาลแล้ว) 

4 ชุมชนตลาดใน 4.1 ขุดลอกคลองท่าเลาให้น้ าไหลได้สะดวก 
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ล าดับที ่ ชุมชน ปัญหาความต้องการ 
สุดารัตน์  089-8802760 4.2 ก่อสร้างสนามแบดมินตันชุมชนตลาดใน  

5 ชุมชนท่าแพเหนือ 

5.1 สร้างก าแพงคันดิน 30 เมตร 
5.2 สร้างคูระบายน้ ารางวีตั้งแต่ศาลาชุมชน ถึงบ้าน  นางพร้อม  
     โกทอง 
5.3 ติดตั้งกล้อง CCTV 
5.4 สนามกีฬาย่อยในชุมชน 

6 
ชุมชนบ้านในหวัง 
สุจินต์  สมทรง 
089-8664119 

6.1 ปรับปรุงถนน ซอย 2 พร้อมท าท่อระบายน้ าแบบมีบ่อพัก 
     ท้ัง 2 ฝ่ังถนน   
6.2 ปรับปรุงผิวถนนซอย 1  พร้อมท าท่อระบายน้ าแบบมีบ่อ 
     พักท้ัง 2 ฝ่ังถนน   
6.3 ปรับปรุงถนนเลียบคลองและท าผนังกั้นน้ าจากป้อมยาม 
     ทางเข้าสวนพฤกษาสิรินธรไปจดถ้ าทอหูก 

7 
ชุมชนยุทธศาสตร์ 
นายปลอบ  ชูช่วย 
087-2719004 

7.1 ขยายถนนและท่อระบายน้ า ซอย 17-20 สุดเขตเทศบาล 
7.2 ก่อสร้างสะพานข้ามศาลาชุมชนยุทธศาสตร์ 
7.3 ปรับปรุงสระน้ าข้างศาลาชุมชนยุทธศาสตร์ 

8 
ชุมชนเขาปรีดี 

พ่ีจ้ิงหรีด  083-5998211 

8.1 ปรับพ้ืนท่ีหลังแท็งค์ประปาหมู่บ้านชุมชนเขาปรีดีให้เป็น 
     สถานท่ีออกก าลังกายภายในชุมชน 
8.2 ก่อสร้างบันไดลงคลองบริเวณคลองท่าเลาเพื่อไว้จัดกิจกรรม 
     ของชุมชน 
8.3 โครงการปรับภูมิทัศน์ชุมชนบริเวณริมคลองท่าเลาและท่ีดิน 
     สาธารณะหลังท่ีท าการชุมชน 

9 ชุมชนประชาอุทิศ 

9.1  ขุดคูระบายน้ าพร้อมท่อ  ซอย 9  ข้างบ้านประธานชุมชน  
      บ้านเลขที่ 251  บ้านนางเทียบ 
9.2  ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ประชาอุทิศ ซอย 1  
      ซอยข้างบ้าน  นายปาน   

10 
ชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล 

083-1020644 
10.1 ก่อสร้างโรงเก็บของชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล  
       (อยู่ในแผนสามปีเทศบาลแล้ว) 

11 
ชุมชนตลาดสด 

นางอนงค์  เกื้อภักดิ์ 
087-2631291 

11.1 ติดตั้งกล้อง CCTV  
11.2 จัดระเบียบเขียงหมู เพราะเกิดขึ้นมากมาย ท าให้ใน 
       ตลาดสดขายยาก 
11.3 จัดระเบียบตลาดสด , ทางเท้า (โดยการจดทะเบียน) 
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ล าดับที ่ ชุมชน ปัญหาความต้องการ 
11.4 ให้สาธารณสุขเข้าไปตรวจสานปนเปื้อนประจ าทุกเดือน 
11.5 ขอถังขยะเพิ่ม 

12 ชุมชนหมู่บ้านพัฒนา 

12.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ 
12.2 ปรับปรุงถนน ซอย 2 
12.3 ขุดลอก ล าคลองเขาแจ่ม 
12.4 ก่อสร้างฝายน้ าล้นเขาแจ่ม ระหว่าง ซอย 10 ถึงชุมชน
หมู่บ้านพัฒนา 
12.5 ปรับปรุงถนน ซอย 10 

13 
ชุมชนเสริมชาติ 
ธนินทร์  หนูสม 

รองประธานชุมชน 

13.1 ขุดลอกคูระบายน้ า บ้านเลขที่  30  (ขุดคูดินลงคลอง   
       ท่าโหลน) 
13.2 ก่อสร้างถนนลาดยางพร้อมคูระบายน้ า  ซอย 4  ถนน 
       เสริมชาติ 
13.3  ก่อสร้างถนนลาดยาง ซอย 8/5  ทางเข้าบ้านนางแก้ว   
        อินทรสุวรรณ 
13.4  ติดตั้งกระจกโค้งใน ซอย 5  หมู่บ้านเพื่อนทวี  ไปจรด 
        ถนน  ซอย 8  หนองป่าแก 

14 
ชุมชนบ้านนาเหนือ 

086-9460056 

14.1 ต่อเติมร้านค้าวิสาหกิจชุมชนบ้านนาเหนือ 
14.2  ต่อเติมและปรับปรุงอาคารสถานท่ีท าการชุมชนบ้านนา 
        เหนือ 
14.3  ท าร้ัวและประตูอาคารสถานท่ีท าการชุมชนบ้านนาเหนือ 
14.4  จัดซื้อท่ีดินเพิ่มเพื่อขยายศาลาชุมชนบ้านนาเหนือ 

15 
ชุมชนบ้านพักรถไฟ 
นายสมพร  วิพลชัย 

086-9493703 

15.1 สร้างสนามเด็กเล่น  ในชุมชนบ้านพักรถไฟ  (อยู่ในแผน 
       สามปีเทศบาลแล้ว) 
15.2 ก่อสร้างสนามฟุตบอล 
15.3 ปรับปรุงระบบไฟฟ้า  (ไฟฟ้าสาธารณะสายหลัก) 
15.4  วางท่อระบายน้ า คสล. พร้อมบ่อพัก ด้านบนเป็นรางวี  
        (อยู่ในแผนสามปีเทศบาลแล้ว)  

16 
ชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด 

วิรัตน์  บุญช่วย 
089-7753880 

16.1 ก่อสร้างศาลาชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด 
16.2 ก่อสร้างประตูเปิด-ปิด ระบายน้ า(ซอยหน้าศาลาชุมชน) 

17 ชุมชนหลังโรงพยาบาล 17.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์และท าถนนรอบศาลาชุมชน 
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ล าดับที ่ ชุมชน ปัญหาความต้องการ 
ธัญจิรา  ปิยะศาสตร์ 

083-5054964 
17.2 ก่อสร้างสนามเด็กเล่นภายในชุมชนโดยใช้ท่ีดินของ  
       โรงพยาบาล  (ขอพื้นท่ีภายในโรงพยาบาล) 
17.3 ท าถนนข้างวัด  เข้าทางร้านค้าสันติ  (เป็นท่ีดินวัด) 

18 ชุมชนทุ่งสง-นาบอน 

18.1  ท าถนนสายหน้าตลาดสด ถนนผดุงราษฏร์  ทะลุซอย 
        จ่าติ๊ก  (อยู่ในแผนสามปีเทศบาลแล้ว) 
18.2  ขยายศาลาชุมชน 
18.3  ปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองท่าเลา 
18.4  ลาดยางถนนทุ่งสง-นาบอน  ซอย 1 (ซอยข้างสมาคม 
        สนุ๊กเกอร์ ซอยตัน ) 
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“สังคมแห่งการเรียนรู”้ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชัยชุมพล 
 

 

โรงเรยีนกีฬาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 
 

 

โรงเรยีน 2 ภาษา 

ท่าแพ 
 

 

โรงเรยีนสังกัดเทศบาล 

6 ท. 
 

 
 

โคกสะท้อน 
 

 
 

บ้านนาเหนือ 
 

 
 

อนุบาลรีสอร์ท 
 

 
 

แหล่งเรียนรู้ชุมชน                                                     การศึกษานอกระบบ 

 

- เอสเทค 

- พาณิชย์ 

- สตรีทุ่งสง 

       ฯลฯ 
 

 

เครือข่ายภาครัฐ/เอกชน 
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“Goals” 

จุดมุ่งหมาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ให้ประชาชนมีการ เรียนรู้ อย่ าง

ต่อเนื่องโดยใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน

และพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ตาม

อัธยาศัย 

แตกประเด็น 

- แหลง่เรียนรูต้่อเนื่อง 

- แหลง่เรียนรู ้

- กศน./พิเศษ 

ตัวชี้วัด 

- จ านวนแหลง่เรียนรูใ้นชุมชนและใน

เทศบาล 

- % ผู้มาใช้บริการแหล่งเรียนรู้ใน

ชุมชนและเทศบาล 

- % ประชาชนในเขตที่จบการศึกษา

ภาคบังคับ (ม.3) เพิ่มขึน้ 

แนวทาง 

- สร้างพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและ

ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ (หอ้งสมุด) 

- รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมา

ใช้บริการแหลง่เรียนรู ้

- ประสาน/MOU กับ กศน. ในการ

ยกระดับการศกึษาของประชาชน 

ผู้เกี่ยวข้อง 

- กองการศกึษา    -  ผูน้ าชุมชน 

- หอ้งสมุด           - กศน. 

- สถานศกึษา 
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การศึกษาในระบบ 

- ครู 

- นักเรียน 

- หลักสูตร 

- แหลง่เรียนรูใ้นโรงเรียน 

จุดมุ่งหมาย 

“ พัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในสังกัด

เทศบาลให้ได้มาตรฐานและสอดคล้องกับ

สภาพท้องถ่ิน" 

แนวทาง 

- พัฒนาบุคลากร (ครู) ในท้องถิ่นให้

ผา่นเกณฑ์มาตรฐานวิชาใหม่และ

ยกระดับวิทยฐาน 

- ส่งเสริมให้นักเรียนมีการแข่งขันทาง

วิชาการในโอกาสต่าง ๆ  

- พัฒนาแหล่งเรียนรู้วิชาการสากล/

ท้องถิ่นให้ได้มาตรฐาน 

- ส่งเสริมนักเรียน/สืบสานประเพณี

และแสดงออก 

ตัวชี้วัด 

- % นักเรียนที่ผา่นเกณฑม์าตรฐาน

ภาคบังคับและศมส. (ผลสัมฤทธิ์

ทางการศึกษา) 

- % นักเรียนที่จบภาคบังคับของ

เทศบาลสามารถสอบเข้าเรียนใน

โรงเรียนที่มชืี่อเสียงเพิ่มขึน้ 

- จ านวนรางวัล/เกียรตบิัตรที่นักเรียน

ได้รับจากการแสดงออกทางภูมิ

ปัญญา/วัฒนธรรม 

ผู้เกี่ยวข้อง 

- กองการศกึษา    -  โรงเรียน 

สินค้าท้องถิ่น 

- กลุ่ม/วิสาหกิจ 

- เอกลักษณ์/Band ทุ่งสง 

จุดมุ่งหมาย 

  “ ส่ งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สอดคล้อง        

ภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนให้เข้มแข็ง" 

แนวทาง 

- ให้ความรู้กระบวนการผลติสินค้าที่มี

คุณภาพแต่ละผลิตภัณฑ์ 

- จัดประกวดผลิตภัณฑท์ี่ได้มาตรฐาน 

- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกลุ่มแต่

ละผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมผลติภัณฑ์

แปรรูป-จ าหน่าย 

ตัวชี้วัด 

- จ านวนผลติภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับรอง

มาตรฐาน 

- จ านวนกลุ่มขององค์กร ชุมชนที่ได้รับ

การพัฒนาตามเกณฑว์ิสาหกิจชุมชน 

ผู้เกี่ยวข้อง 

- พัฒนาชุมชน       -  เกษตรกร    - พาณิชย์จังหวัด    -  กลุ่มเกษตรกร 
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ฝีมือ/อาชีพ 

- ทักษะฝมีอื/แรงงาน 

- การมงีานท า 

จุดมุ่งหมาย 

“ ประชาชน ในวัยแรงงาน (15-55 ปี) ได้รับ

การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานท่ีมีคุณภาพและ

มีงานท าเพื่อเพิ่มรายได้" 

แนวทาง 

- ส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลของวัย

แรงงานในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

- จัดท าหลักสูตรระยะสั้นแต่ละสาขา

อาชีพ 

- จัดให้มีวันนัดพบแรงงานระหว่าง

ผู้ ประกอบการ /กั บแรงงานที่ ขึ้ น

ทะเบียน 

ตัวชี้วัด 

- % วัยแรงงาน (เขตเทศบาลทุ่ง สง) 

ได้รับการพัฒนาฝีมือแรงงานและ

ได้รับรองมาตรฐาน 

- % อัตราการว่างงาน  ของผู้ผ่านการ

รับรองมาตรฐานแรงงานลดลง 

 

ผู้เกี่ยวข้อง 

                  - กองสวัสดิการ                        -  สถาบันพัฒนาฝมีอืแรงงาน  

                  -  สถาบัน/แรงงาน/อาชีวะ/เทคนิค  – ผู้ประกอบการ 

กีฬา 

- พืน้ฐาน/สุขภาพ    - เป็นเลิศ 

- อาชีพ 

- โรงเรียนกีฬา 

จุดมุ่งหมาย 

“ เสริมสร้างการกีฬาขั้นพื้นฐาน/เพื่อสุขภาพ

และพัฒนาทักษะกีฬามุ่งสู่ความเป็นเลิศและ

อาชีพ" 

แนวทาง 

- ส่ง เสริมการออกก าลั งกาย /กีฬา

ท้องถิ่นในชุมชน 

- ส ารวจ/คัดเลือกความสามารถและ

ผูส้นใจกีฬาเฉพาะทาง 

- ฝึ ก ทั ก ษ ะ กี ฬ า ต า ม ม า ต ร ฐ า น      

เฉพาะด้าน 

ตัวชี้วัด 

- % ประชาชนที่เข้าร่วมออกก าลังกาย

และเล่นกีฬาพื้นบ้าน 

- จ านวนรางวัลที่ได้รับในการแข่งขันแต่

ละประเภท 

 

ผู้เกี่ยวข้อง 

                  - กองการศึกษา           -  โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง  

                  -  ก าลังการแขง่ขัน        –  ชุมชน 



                                          รายงานผลการด าเนนิงาน ประจ าป ี2555                                            [403] 
 

 

 

งานวจิยัและประเมินผล กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุง่สง   
 

ประเพณี/ท่องเที่ยว 

- ประเพณี 

- ค่านิยม 

- สืบสาน 

- ท่องเที่ยว 

จุดมุ่งหมาย 

“ อนุรักษ์ ฟื้นฟูประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์

ท้องถ่ินให้คนรุ่นใหม่มีการสืบทอดและ

เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" 

แนวทาง 

- จัดท าบันทึ กองค์ ความรู้  (Story) 

ประเพณีแตล่ะประเภท 

- ถ่ายทอดความรู้ ประเพณีแต่ละ

ประเภทสู่คนรุน่ใหม่ 

- ประเพณีเข้าสู่หลักสูตรในท้องถิ่น     

(ในระบบโรงเรียน) 

ตัวชี้วัด 

- จ านวนประเพณีท้องถิ่นที่ได้รับการ

อนุรักษ์และสบืทอด 

- % เยาวชนที่เข้าร่วมประเพณีสืบสาน

วัฒนธรรมแตล่ะประเภท 

- จ านวนชุมชนที่มีกิจกรรมการแสดง

ทางวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว 

ผู้เกี่ยวข้อง 

                   - กองการศึกษา   -  ส านักปลัด    -  ชุมชน 

เด็กก่อนวัยเรยีน 

- ความพรอ้ม 

- พัฒนาการสมวัย 

- การเรียนรูร้อบด้าน 

จุดมุ่งหมาย 

“ จัดการศึกษาเด็ก่อนวัยเรยีนให้มีความพร้อม

รอบด้านและมีพัฒนาการ" 

แนวทาง 

- จัดการเรียนการสอนในโรงเรียน

อนุบาลให้ด้านมาตรฐาน 

- สร้ า ง ก ารมี ส่ ว นร่ ว ม ใ นก า รจั ด

การศกึษาก่อนปฐมวัยกับชุมชน 

ตัวชี้วัด 

- % เด็กก่อนวัยเรียนในเขตเทศบาลที

เข้าเรียน “อนุบาลรีสอรท์” 

- % นักเรียนก่อนปฐมวัย ผ่านเกณฑ์

ประเมินการเรยีนรู้รอบด้าน 

- % ความพึ งพอใจของผู้ ปกครอง 

นักเรียนก่อนวัยเรียน 

ผู้เกี่ยวข้อง 

    - กองการศกึษา   -  อนุบาลรีสอรท์    -  ผูป้กครอง – แหลง่เรียนรู้ 
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ยาเสพติด/อบายมุข 

- ยาเสพติด 

- อบายมุข 

- อาชญากรรม 

- สาธารณภัย 

- ระบบเฝาูระวัง 

จุดมุ่งหมาย 

“ สร้างระบบเฝูาระวัง/ปูองกันปัญหา           

ยาเสพติดอบายมุขโดยชุมชนมีส่วนร่วม" 

แนวทาง 

- จัดท าฐานข้อมูลผู้เสพติดยาและเข้า

รับการบ าบัด 

- อบรมให้ความรู้ยาเสพติดลดภาวะ

เสี่ยงในครอบครัว 

- จัดกิจกรรมสร้างสรรค์แก่กลุ่มเสี่ยง

ในการท างานร่วมกัน 

- ชุมชนก าหนดมาตรการร่วมบังคับใช้ 

“ค่ายธรรมะ” 

ตัวชี้วัด 

- % ผูเ้สพและติดยาในชุมชนลดลง 

- % คดีด้านอาชญากรรม 

- % ท าร้ายร่างกายลดลง 

- จ านวนครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ

ลดลง 

ผู้เกี่ยวข้อง 

- ครอบครัว  - ศาสนา  -  ต ารวจ  - ปปส.  – ทหาร 

การจัดสวัสดิการผู้ด้อย/โอกาส 

- ชรา 

- พิการ 

- ด้อยโอกาส 

- สวัสดิการ 

จุดมุ่งหมาย 

“ คนชรา พิการ และด้อยโอกาส เข้าถงึบรกิาร

ของรัฐ ที่ได้รับสวัสดิการที่เป็นธรรม" 

แนวทาง 

- จัดท าฐานข้อมูลคนชราพิการ ด้อย

โอกาสที่เป็นภาระ 

- ส่งเสริมอาชีพชราพิการ/ด้อยโอกาส 

ตามความถนัดและเหมาะสม 

- กิจกรรมเยี่ยมบ้านติดตามกรณีพิเศษ 

ตัวชี้วัด 

- %  ค น ช ร า แ ล ะ พิ ก า ร ที่ มี อ า ชี พ

เหมาะสมตามโอกาส 

- % ชราพิการด้อยโอกาสที่ถูกทอดทิ้ง

และเป็นภาระ 

ผู้เกี่ยวข้อง 

- กองสาธารณสุข    – กองสวัสดิการ    - อาสาสมัคร  - ชมรมตา่ง ๆ  
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ข้อเสนอ/ร่างมาตรการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 เชื่อมโยงเครอืข่ายปูองกันน้ าทว่ม 

 คัดแยกขยะ/น ามาใช้ประโยชน์ 

 จัดระเบียบสายไฟฟูา/โทรศัพท์    

ลงใตด้นิ (ร่วมกับหน่วยงาน) 

 แ ผ น แ ม่ บ ท ก า ร ข ย า ย เ มื อ ง /

สอดคล้องกับการบังคับใช้ผังเมือง

รวม 

 จัดระเบียบตลาดสด/การบริหาร

จัดการของกลุ่มแม่ค้าตลาดเพื่อ

ผู้บรโิภค 

 ภู มิ ทั ศ น์ ส ว น ห ย่ อ ม / ห้ อ ง น้ า

สาธารณะที่พักผ่อน/ออกก าลังกาย 

 จัดระเบียบความสะอาด/ติดตาม/

ประเมินผล 

 มาตรการขุด/ถมที่/กีดขวางทางระบาย
น้ า 

 ตัวกลางประสานธุรกิจ/การค้า/ลงทุน 

 พัฒนาทักษะอาชีพจรงิจัง/จัดหาตลาด 

 มีศูนย์กลางตลาดทุ่งสง 

 ผลักดันให้เกิด SME /อุตสาหกรรมขนาดย่อม 

 การท่องเที่ยวเชงิอนุรักษ์ 

 ระบบสุขภาพองค์รวม 

  

 ความพรอ้มของคร ู

 ความพรอ้มของนักเรียน 

 ศูนย์เรียนรูใ้นโรงเรยีนต้องกระจายทุกแห่ง 

 การศกึษาผูด้้อยโอกาส 

 ทักษะเฉพาะด้าน ICT/ภาษาอังกฤษ 

 ความรว่มมอืสถาบันศกึษาที่มคีวามเช่ียวชาญ 

 การวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

  
 การประเมนิความดคีวามชอบ/สวัสดิการ 

 การประชาสัมพันธ์เชิงรุกของเทศบาล(ทุกมิติ) 

 อุปกรณ์/เครือ่งมอื (IT)  

 การบูรณาการความรว่มมอืภายในองค์กร (เทศบาล) 

 บริการ (Mobile) 
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ประมวลภาพ 

“ทุ่งสงเมอืงชมุทางนา่อยู่ สังคมแห่งการเรียนรู้ สู่เศรษฐกจิสเีขียว” 

 คุณภาพชวีิต/สุขภาพ/สวัสดิการ 

การยกระดับทักษะฝมีือ

แรงงานมีงานท า 

พัฒนาคุณภาพสินค้า            

กลุ่มวสิาหกิจ ผลิตภัณฑท์้องถิ่น 

สร้างโอกาสคนชรา/พิการ/     

ด้อยโอกาส/สวัสดิการ 

เฝาูระวังยาเสพติด/อบายมุข/    

สาธารณภัย 

การปรับพฤติกรรมสุขภาพ/บริการสาธารณสุข/แพทย์แผนไทย 

 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานผังเมือง  การศึกษา/กีฬา/วัฒนธรรม 

มลภาวะขยะ-น้ าเสีย-พลังงาน 

ระบบจราจรวินัย 

ความปลอดภัย 

ขนส่ง/ลงทุน 

logistic 

แก้ไขน้ าท่วม 

แบบบูรณาการ 

ภูมทิัศนต์ลาด 

ที่สาธารณะ 

จัดการศึกษาเด็ก

ก่อนวัยเรียน 

การกีฬา

พืน้ฐานอาชีพ 

คุณภาพศึกษา

ในระบบ (6 ท.) 

การอนุรักษฟ์ื้นฟู  

ประเพณี วัฒนธรรม/

ทอ่งเท่ียว 

การเรียนรูต้่อเนื่องประชาชนตามอัธยาศัย 

 การบรหิารจัดการเพื่อเทศบาลอัจฉริยะ 

การพัฒนาความรู้

ทักษะบุคลากร

(สมรรถนะเฉพาะด้าน) 

การพัฒนาฐานะ

ระบบข้อมูล  

สารสนเทศ 

การเสริมสร้าง

สัมพันธภาพในองค์กร/

เพื่อการบริการที่ดี 

ยกระดับการเรียนรูภ้าค

ประชาคม/มีส่วนรว่ม

แผนชุมชน 

ยกระดับความเข้มแข็ง

ชุมชน 18 ชุมชน/

การเมอืงภาค

ประชาชน 
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โครงการประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง  คร้ังท่ี 1/2555 

ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2555 

ณ โรงแรมเซาท์เทริ์น ลันตา ต าบลศาลาด่าน อ าเภอเกาะลันตา  จังหวัดกระบี่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายในหอ้งประชุม ผูเ้ข้าร่วมแตล่ะคนใหค้วามสนใจ และตั้งใจที่จะน าเสนอความคิดเห็นตา่งๆ ของตนเองออกมาเพื่อเสนอประชาคม 
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เจ้าหน้าที่เทศบาล มากันทุกกองเลยนะคะ ช่วยๆๆกันน าข้อเสนอและปัญหาที่ชุมชนเสนอ น ากลับไปปรับปรุงและแก้ไขเพื่อประชาชนได้อยู่ดีมสีุข 

ใครมปีัญหาอะไรบอกท่านสมาชิกสภาเทศบาลเมอืงทุ่งสงได้เลย  “พร้อมรับใช้ประชาชน” 
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แบ่งกลุ่มตามยุทธศาสตรท์ั้ง 4 ยุทธศาสตร์ ยังไงก็ช่วยๆ กันหนอ่ยนะคะ เพื่อจะได้ข้อมูลที่ตรงกับความต้องการของประชาชน 

ได้เวลาน าเสนอความคิดที่สมาชิกในแต่ละกลุ่มได้สรุปมา “ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตั้งใจฟังกันหน่อย” 
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บทสรุปในการประชุม

ประชาคมในครั้งนี้ 
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