
  

บทที่ 1 
สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุงสง 

ประจําป 2552 
............................................... 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ขอ 29 ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา     ดําเนินการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหาร
เทศบาล  เพื่อใหผูบริหารเทศบาลเสนอตอสภาเทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน  และประกาศผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยทั่วกันอยางนอยปละ 1 คร้ัง ภายในเดือนธันวาคมของ
ทุกป  ทั้งนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง ซ่ึงไดรับการแตงตั้งเมื่อวันที่ 
15 มีนาคม 2551 ตามคําสั่งเทศบาลเมืองทุงสงที่ 164/2551 เร่ืองแตงตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง    โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลมีรายช่ือ  ดังนี้ 
  1.  ผศ.ตรีพล     เจาะจิตต     ประธานคณะกรรมการ 
  2.  นายโสภณ เมืองทรัพย     กรรมการ 
  3.  นายโสภณ โมรา      กรรมการ 
  4.  นางสาวสมฤดี   หวังวณิชชากร     กรรมการ 

5.  นายหัทยา พันธทวีศักดิ์     กรรมการ 
  6.  จ.ส.อ.ประจวบ     จีบโจง     กรรมการ 
  7.  นายมนัส สีดํา      กรรมการ 
  8.  ผูจัดการ  บมจ.ธนาคารกรุงไทย  สาขาตลาดเกษตร  กรรมการ 
  9.  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราชเขต  2 กรรมการ 
  10.  หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล     กรรมการ 
  11.  ปลัดเทศบาล      กรรมการ/เลขานุการ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลไดปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ ฯ ดังขางตน 
และไดเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลประจําป 2552 พรอมเสนอความเห็นซึ่งไดจากการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อเปนขอเสนอแนะตอผูบริหาร รายละเอียด ดังนี้ 
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ความเปนมา และวัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุงสง   ประจําป 2552 
  เทศบาลเมืองทุงสง ไดรวมกับประชาคมเมืองทุงสง  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนา 
เทศบาลเมืองทุงสงสามป (2552-2554)  ภายใตวิสัยทัศนที่ไดรวมกําหนด   คือ  “ทุงสงเมืองแหงการเรียนรูเมือง     
ชุมทางนาอยู  สูชุมชนเขมแข็ง  ผาสุกอยางยั่งยืน” โดยยึดหลักการ  “การศึกษานําการพัฒนาปวงประชามีสวนรวม”  
ไปสูการปฏิบัติกําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  เพื่อเปนกรอบ และแนวทางในการพัฒนา
ทองถ่ิน ใหประชาชนไดรับประโยชนสูงสุด  อีกทั้งเพื่อเปนเครื่องมือในการดําเนินงานตามนโยบายผูบริหารที่ได
แถลงตอสภาไว  ซ่ึงประกอบดวยนโยบาย   4   ดาน  คือ 
1. นโยบายดานการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา สูคุณภาพมาตรฐานที่เหนือกวา โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

1.1 จัดตั้งโรงเรียนพัฒนาเด็กเล็กดวยระบบ “รีสอรทอนุบาล” เพื่อพัฒนาเด็กใหมีการเจริญเติบโต
ทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญา  ในการเตรียมความพรอมของเด็กที่จะเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

1.2 สงเสริมและรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางประเทศเพื่อจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยเปด
สอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1-6 ในรูปแบบสองภาษาเพื่อพัฒนาใหเด็กนักเรียนมีความพรอมในการศึกษาตอ
ระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ 

1.3 จัดตั้งสถาบันพัฒนาครูตนแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพของครูใหมีความเชี่ยวชาญทางดานการวาง
แผนการสอน การผลิตสื่อการสอนเชิงนวัตกรรมในรูปแบบ E- Learning การพัฒนาเทคนิคการสอน การออกแบบ
และสรางกิจกรรมการเรียนรู  การประเมินผลการเรียนรู ทักษะการสอนและการวิจัยช้ันเรียน 

1.4 ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรใหสอดรับกับความตองการของทองถ่ิน การเรียนการสอน 
การจัดการ และการประเมินผล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผูบริหารสถานศึกษาและบุคลากรของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุงสงใหเกิดความเชี่ยวชาญการบริหารและการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม 

1.5 สรางโอกาสแกผูสําเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ไดฝกงานอาชีพอยางนอย 
1 อาชีพ โดยดําเนินการจัดการฝกอบรมวิชากลุมการงานอาชีพรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

1.6 พัฒนาหองเรียนตนแบบในการใชงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการการ
เรียนการสอน  และขยายผลการใชงานไปยังหองเรียนทุกหองในทุกกลุมสาระ 

1.7 สงเสริม สนับสนุน และจัดการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยใหแกประชาชน
ผานกิจกรรมการเรียนรู และแหลงเรียนรูตาง ๆ เพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต 

1.8 สงเสริมและสนับสนุน และรวมจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงาม
ของชาวทุงสงอยางตอเนื่อง 

1.9 สงเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ ทักษะพื้นฐานการกีฬา กีฬาสูความเปนเลิศ และ
พัฒนากีฬาเพื่ออาชีพ อยางตอเนื่อง 
 
 



  

2. นโยบายดานการพัฒนาผงัเมือง โครงสรางพื้นฐาน และสิ่งแวดลอม สูเมืองนาอยู  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
2.1 รวมดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมของเมืองทุงสงกับองคกรอื่นๆที่เกี่ยวของเพื่อจัดทําแผนแมบท

การจราจรและการขนสง ในการรองรับการเจริญเติบโตของเมืองที่เปนศูนยกลางทางการศึกษา วัฒนธรรม การ
ขนสง การทองเที่ยว และการอุตสาหกรรม  

2.2 จัดตั้งศูนยบริการของเทศบาลประจําชุมชนแบบอัจฉริยะ เพื่อขยายการเขาถึงการบริการ 
2.3 จัดใหมีสถานีขนสงเพื่อเปนศูนยกลางการขนสงสาธารณะทุกเสนทางที่เชื่อมตอกับเมืองทุงสง  
 2.4 จัดระเบียบตลาดสด ตลาดโตรุง ตลาดนัด และตลาดเปดทายขายของ การคาขายริมถนน รานคา

แผงลอย สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการกันเอง ระหวางแมคาและผูใชบริการ เพื่อใหเปนตลาดสําหรับ
ผูบริโภคอยางแทจริง 

2.5 จัดภูมิทัศนใหเปนเมืองสวยงาม นาอยู โดยเพิ่มและพัฒนาสวนหยอม สนามเด็กเลน 
สวนสาธารณะ สถานที่ออกกําลังกาย ที่นั่งพักรอรถโดยสาร และหองน้ําสาธารณะ 

2.6 จัดระเบียบสายไฟฟา สายโทรศัพท โดยรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาสูสายใตดิน
ภายในระยะเวลา 8  ป รวมทั้งขยายผิวถนนเสนทางหลักของเมืองทุงสงใหไดมาตรฐาน  

2.7 สงเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงานโดยใชพลังงานธรรมชาติ และพลังงานสีเขียว
ทดแทนน้ํามันและกระแสไฟฟา สงเสริมใหประชาชนลด แยกขยะ เพื่อใหสามารถนํากลับมาใชใหม และแปร
สภาพเพื่อใหเกิดมูลคาเพิ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ซ่ึงเปนการลดปญหาขยะของเมืองและเพิ่มรายไดใหกับ
ชุมชน 

2.8 จัดระบบการรักษาความสะอาดถนน คลอง คูระบายน้ํา ตรอก ซอย พื้นที่รกรางวางเปลาใหเปน
ระเบียบเรียบรอยและสะอาดอยูเสมอ 

2.9 สงเสริมและสนับสนุนการจัดการน้ําทวมเชิงบูรณาการโดยการรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชน และประชาชนอยางตอเนื่อง 
3. นโยบายดานการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม สูคุณภาพชีวิตท่ีดีกวา โดยมีรายละเอียดดงันี ้

3.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบอาชีพเดิม และอาชีพใหม โดยศึกษาความ
ตองการ จัดทําหลักสูตร และดําเนินการจัดฝกอบรมทักษะงานอาชีพ เพื่อใหประชาชนเกิดทักษะความรูความ
ชํานาญในวิชาชีพ และสามารถนําไปประกอบอาชีพอยางไดผล 

3.2 จดัตั้งศูนยกลางตลาดสินคาผลิตภัณฑชุมชน สงเสริมใหเมืองทุงสงเปนศูนยการจําหนายและการ
สงออกสินคาผลิตภัณฑชุมชนของจังหวัดนครศรีธรรมราช 

3.3 สงเสริมทางดานการคาและการลงทุนทางดานการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจขนาดใหญ 
ขนาดกลาง โดยเปนตัวกลางในการประสานงานระหวางองคกรภาครัฐและเอกชนตางๆ ที่เกี่ยวของ 

3.4 คุมครองและสงเสริมธุรกิจขนาดยอมและรานคาปลีกใหสามารถทําธุรกิจการคาปลีกเพื่อใหมี
รายไดที่ดีขึ้นและมีฐานะที่มั่นคง 
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3.5 สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยการสงเสริมใหความรูทางวิชาการที่กอใหเกิดรายได
และการอาชีพ ตลอดจนสรางชุมชนใหเปนชุมชนเศรษฐกิจ รวมทั้งมุงทําการคาและธุรกิจเปนงานหลักเพื่อใหเกิด
อุตสาหกรรมขนาดยอม 

3.6 สงเสริม สนับสนุน  และศึกษาเพื่อสรางตนแบบการมีสวนรวมของประชาชนในชุมชนในการ
รวมพัฒนาเทศบาลในรูปแบบตาง ๆ ในหลากหลายมิติอยางเปนระบบ รวมทั้งสรางเครือขายประชาชนในการมีสวน
รวมพัฒนาทองถ่ินและการเมืองภาคประชาชนอยางตอเนื่อง 

3.7 สงเสริมและสนับสนุนการทองเที่ยวเพื่อใหเมืองทุงสงเปนศูนยกลางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษ 
และสรางรายไดแกประชาชน 

3.8 สงเสริมและสนับสนุนบริการสาธารณสุขเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนอยางทั่วถึงและมี
คุณภาพสูง ทั้งในการปองกัน การรักษา และการฟนฟู 

3.9 จัดระบบการปองกันอาชญากรรม สาธารณภยั ภยัพิบตัิ อบายมุข ยาเสพติด เพื่อปฏิบัติการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัย ในชีวติและทรัพยสินของประชาชน 
4. นโยบายดานการพัฒนาการปรับปรงุการจัดการองคกรรองรับความเปล่ียนแปลง  สูเทศบาลอัจฉริยะ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ โดยแบงแยกตามภารกิจและกลไก
ของการปฏิบัติงานของสํานัก/กอง/ฝายเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริการและการบริหารจัดการของเทศบาลเมืองทุงสง  

4.2 จัดความสัมพันธของกิจกรรมและบุคคลในองคกรใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ
ภารกิจของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดอยางราบรื่นและเต็มความสามารถ  เพิ่ม
ศักยภาพในตอบสนองและขับเคลื่อนนโยบายของฝายบริหารเพื่อใหองคกรสามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค
ไดตามแผนที่กําหนด 

4.3 พัฒนาระบบการประเมินผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ ทั้ง
ในรูปแบบของการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญจากภายใน และภายนอกองคกร รวมทั้งพัฒนาระบบการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานที่สอดคลองกับภารกิจหนาที่และผลการปฏิบัติงาน เพื่อสรางระบบคุณธรรม และสรางขวัญ
กําลังใจแกพนักงาน 

4.4 จัดใหมีสวัสดิการของพนักงานเทศบาลอยางทั่วถึง ครอบคลุม และเปนธรรม  
4.5 สรางความรวมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนา

องคการทั้งในและตางประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารและการบริการของเทศบาลเมืองทุงสง ทั้งคณะ
ผูบริหาร คณะที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และแกนนําการพัฒนาทองถ่ิน โดยจัดการโครงการพัฒนา
บุคลากรที่เนนผลสัมฤทธิ์ในรูปแบบตาง ๆ อยางทั่วถึงและตอเนื่อง 

4.6 สรางระบบและพัฒนาศักยภาพการบริการประชาชน โดยหนวยบริการทันใจบริการแบบ
อัจฉริยะ เพื่อแกไขปญหาประชาชนเฉพาะหนาอยางมีคุณภาพรวดเร็วและใหบริการ 24 ช่ัวโมง 



  

4.7 สรางระบบและพัฒนาการจัดการความรูของบุคลากรเทศบาลเมืองทุงสงใหสามารถปฏิบัติงาน 
ปรับปรุงการทํางานในหนาที่ใหมีมาตรฐานสูง และตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี รวมทั้งสามารถปรับตัว
ไดทันตอความเปลี่ยนแปลงตอวิทยาการและสังคม 

4.8 พัฒนาระบบและรูปแบบการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของงานกิจการสภาเทศบาล งานฝายบริหาร 
และงานของสํานัก/กอง/ฝายตาง ๆ เพื่อเปนกลไกในการรับฟงความคิดเห็น รับรูความตองการของประชาชนใน
ประเด็นตาง ๆ และจัดใหมีการศึกษาวิจัยเพื่อประเมินความคิดเห็น ความพึงพอใจ และประเมินความนิยมของ
ประชาชนอยางเปนระบบและมีความตอเนื่อง 

4.9 สงเสริม สนับสนุน และสรางระบบการสื่อสารระหวางเทศบาลกับประชาชน ระหวาง
ประชาชนกับเทศบาลผานสื่อส่ิงพิมพ  วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน เคเบิ้ลทีวี เครือขายคอมพิวเตอร  และสื่อเฉพาะ
กิจตาง ๆ เพื่อสรางการเรียนรูและความเขาใจอันดีระหวางกัน  ซ่ึงประกอบดวย นโยบาย     
  ซ่ึงการดําเนินงานพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสงตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนา          
ที่ไดมาจากการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติ   มีแนวทางการพัฒนาแตละยุทธศาสตร และมีโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ 
เปนเครื่องมือในการดําเนินการภายใตแนวทางการพัฒนาแตละยุทธศาสตรแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง               
จึงประกอบดวย  ยุทธศาสตรเรงดวน และ 6  ยุทธศาสตร การพัฒนา ดังนี้ 
ยุทธศาสตรเรงดวน  ปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยเมืองทุงสงแบบบูรณาการ 
  -  บูรณาการความรวมมือทุกภาคสวนอยางมีคุณภาพในการปองกันและแกไขปญหา    อุทกภัย
เมืองทุงสงแบบบูรณาการใหยั่งยืน  โดยบูรณาการการพัฒนาดานกายภาพและดานกระบวนการทางสังคมอยาง
เชื่อมโยงและตอเนื่อง 
ยุทธศาสตรท่ี  1   พัฒนาเมืองทุงสงใหมีคุณภาพการศึกษา และอนุรักษประเพณี วัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนา   1. การพัฒนาความรูคูคุณธรรม 

2. การศึกษาเพื่อชีวิต ชีวา และอาชีพ 
3. พัฒนาประสิทธภิาพระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
4. พัฒนาประสิทธิภาพบุคลากรทางการศึกษา 
5.  การอนุรักษประเพณี  วัฒนธรรม  และภูมิปญญาทองถ่ิน 
6.  การมีสวนรวมจัดการศึกษา 

ยุทธศาสตรท่ี 2   พัฒนาเมืองทุงสงใหมีระเบียบ สะอาด สวยงาม สิ่งแวดลอมดีและยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนา 1.  จัดระบบจราจรใหมีระเบียบ และมีประสิทธิภาพ 

2. รวมกันบริหารจัดการ จัดระเบียบและปรับปรุงตลาด รานคาแผงลอยให  
                 สะอาด ปลอดภัยถูกสุขลักษณะ ไดมาตรฐาน เปนตลาดผูบริโภคอยางแทจริง  
  3. จัดระบบการรักษาความสะอาด ถนน ตรอก ซอย คูระบายน้ํา ใหสะอาดอยู      

                            เสมอ  ครอบคลุมทุกชุมชน  โดยชุมชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนดานความ  
                            สะอาดชุมชน  สรางจิตสํ านึกการรักษาความสะอาดบานเรือนที่อยู อาศัยของ 
                            ตนเอง   จัดระบบบริหารดูแลตรวจสอบความสะอาด  และความเปนระเบียบ 
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                            เรียบรอยของเมือง จัดตั้งหนวย Call  Center บริการ 24 ช่ัวโมง ในศูนยบริการ 
                            รวม (One Stop Service) ของเทศบาลเมืองทุงสง 

                            4. จัดระบบและพัฒนาระบบการจัดการขยะและน้ําเสียใหมีประสิทธิภาพ      
                                        โดยประชาชนมีสวนรวม 

5. รณรงคสงเสริมการประหยัดพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ 
6. รวมกันเพิ่มพื้นที่สีเขียว ปรับภูมิทัศน และปรับปรุงสวนสาธารณะเพื่อ 
     เปนปอดของเมืองและชุมชน เปนแหลงแหงการเรียนรูตามธรรมชาติ 
7. สงเสริมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรท่ี  3   พัฒนาคนใหมีสขุภาพด ี  กีฬาเดน รวมพลังแผนดนิขจัดสิ้นยาเสพตดิ (เมืองสุขภาพดี 
                                       เมืองกีฬาปลอดยาเสพติด) 
แนวทางการพฒันา 1.   สงเสริมการเลนกีฬาเพื่อพัฒนาสุขภาพใหกับประชาชนและเยาวชนทั้งใน   

      และนอกระบบโรงเรียน และรวมมือกบัสถาบันการกีฬาและ   
      สถาบันการศึกษา ฯ 
2.   พฒันาศักยภาพของศนูยกีฬาเทศบาลใหเปนศูนยสงเสริมและพัฒนากีฬาที่   

                   ทันสมัย มีอุปกรณครบครันโดยมีผูชํานาญกฬีาและครูฝกกฬีาที่มี   
                   ประสิทธิภาพ 

3.  จัดและสงเสริมการแขงขันกีฬาประเภทตาง ๆ อยางสม่ําเสมอทั้งในระดับ 
                   ทองถ่ินและระดบัประเทศ  

4.   ฟนฟูและสงเสริมกีฬาพืน้บานโดยใหชุมชนเปนแกนนําในการดําเนินการ 
5.   จัดใหมีระบบสารสนเทศดานสุขภาพและระบบประกันสุขภาพใหองคกร    

                    ชุมชนดแูลสุขภาพของประชาชน ในเขตพื้นที่รับผิดชอบดวยเทคโนโลยทีี่ 
                    ทันสมัย ตลอดจนการใชภูมิปญญาทองถ่ิน  ในการดแูลสุขภาพและ  
                    พัฒนาการใหบริการดานสาธารณสุขของเทศบาล 

6.   ดูแลสุขภาพของประชาชนโดยเนนการปองกันใหความรูดานปองกนัโรค   
                   โภชนาการ 

7.   สงเสริมสนับสนุนการใชมาตรการเกี่ยวกับมาตรฐาน สุขอนามัยสินคา 
                   เกษตรและอาหาร และสนับสนุนโครงการอาหารปลอดภัย 

8.   เตรียมความพรอมดานสุขภาพการพัฒนาคน  ใหความรูคูสมรสจนตั้งครรภ 
                   และเขาโรงเรียน 

9.   สกัดกั้นอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งหลายดวยยุทธศาสตรพลังแผนดนิ           
                   (เนนการปองกนั ปราบปราม และบําบัด) 

10.  สงเสริมคุณภาพชวีิตแกผูสูงอายุ 



  

ยุทธศาสตรท่ี 4  พัฒนาเมืองทุงสงใหเศรษฐกิจดี พัฒนาการทองเที่ยว แกปญหาหนี้สนิและความยากจน (เมือง
เศรษฐกิจดี เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง) 
แนวทางการพฒันา 1. ใหความรูและพัฒนาฝกทกัษะงานพิเศษตาง ๆ และสงเสริมอาชีพใหแก 
                                             ประชาชน นักเรียน  เยาวชน สรางรายไดใหกับครอบครัว ลดปญหาการ 
                                             วางงาน โดยทกุภาคีในเมืองทุงสง 

2.  สนับสนุนใหชุมชนผลิตสินคา 1 ชุมชน 1 ผลิตภัณฑ หนึ่งตําบลหนึ่ง   
                   ผลิตภัณฑ และสงเสริมใหเมอืงทุงสงเปนศูนยกลางการจาํหนายและสงออก  
                   ของจังหวดันครศรีธรรมราช 

                                    3.  บริหารจัดการเชิงบูรณาการใหงานดําเนินไปพรอมกนัอยางรวดเร็ว      
                                              จัดกิจกรรมสงเสริมการขายตอเนื่องตลอดปใหเมืองทุงสงเปนศูนยกลางทาง  
                                              การคาโดยใชกีฬา ดนตรี วฒันธรรม 
                                 4.  สงเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษและพืชสมุนไพรชวยเหลือเศรษฐกิจใน 
                                              ครอบครัว  

5.  สงเสริมและพัฒนาเมืองทุงสงเปนแหลงทองเที่ยวเชิงอนุรักษ รองรับการ 
                  สงเสริมการทองเที่ยวของจังหวดันครศรีธรรมราช 

6.  สนับสนุนสงเสริมกลุมกองทุน   กลุมออมทรัพยใหมคีวามเขมแข็ง 
7.  จัดหาที่อยูอาศัย/สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหกบัประชาชนผูยากไร 

ยุทธศาสตรท่ี  5  พัฒนาการบริหารจัดการเมืองทุงสงใหกาวหนาสูสากล ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (เมือง
กาวหนาสูสากล)  
แนวทางการพัฒนา 5.1  การบริหารจัดการที่ดีระดับเทศบาล 

5.1.1 พนักงาน/ลูกจางทุกสํานัก/กอง/ฝาย/งาน  ทํางานเชิงรุกมีวิสัยทัศน  ภารกิจ  
                      และยุทธศาสตรในการปฏิบัติงาน 

5.2. บริหารจัดการที่ดีระดับชุมชน 
5.2.1 สงเสริมสนับสนุนชุมชน บริหารจัดการชุมชนของตนเองเชิงบูรณาการให  

                     มีการพัฒนาการดําเนินงานไปพรอมๆกันอยางรวดเร็วและมี ประสิทธิภาพ 
5.2.2 สรางชุมชนเขมแข็ง  โดยสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชน รวมมือกับ 

                     ภาครัฐและเอกชนในการสร างการมีส วนรวมของประชาชนและพัฒนา 
                     องคความรูภาคประชาชน 

5.2.3 พัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูลชุมชน ขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)  
                     ของชุมชนเพื่อใหเปนฐานขอมูลและดัชนีช้ีวัดการดํารงชีพของประชาชน 

5.2.4   สงเสริมสวัสดิการชุมชนใหเขมแข็ง 
ยุทธศาสตรท่ี  6  พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  (เมืองผาสกุชุมชนนาอยู)  
แนวทางการพฒันา  1.  พัฒนาระบบไฟฟา ประปา คูระบายน้ํา ถนน ตรอก ซอย สะพาน การจราจรใหเสร็จสมบูรณ 
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  ถึงแมวาเทศบาลเมืองทุงสงจะไดดําเนินงานใหเปนไปเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการปฏิบัติ
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแกทองถ่ินเพียงใดก็ตาม การดําเนินการโครงการ / กิจกรรมตาง ๆ ตาม
แผนพัฒนาเทศบาล ซ่ึงเปนเครื่องมือที่สําคัญประการหนึ่งที่จะทําใหเทศบาลเมืองทุงสงสามารถดําเนินงานไดตาม
เปาหมายที่วางไวตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน สงเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบ
ชุมชน  สังคมการรักษาความสงบเรียบรอย ดานการวางแผน  การสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การทองเที่ยวการ
บริหารจัดการในระดับเทศบาล และระดับชุมชน ใหเกิดความเขมแข็ง ,การศึกษา กีฬาและนันทนาการ ,การอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอม  ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน ฯ ฯลฯ  เหลานี้คือภารกิจ
หนาที่ของเทศบาลที่เทศบาลไดดําเนินการไปแลว    เพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยยึดประชาชนเปน
ศูนยกลาง(citizen centered) เพื่อแกไขปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน กอใหเกิดผลกระทบ
ในทางที่ดีตอการพัฒนาชีวิตของประชาชนไดแตเนื่องจากสภาวะที่เทศบาลมีทรัพยากรจํากัด   การจะดําเนินงานของ
เทศบาลใหเกิดประโยชนสูงสุดไดนั้น จะตองอาศัยการติดตามและการประเมินผล     ที่เปนตัวบงชี้วาผลจากการ
ดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงค  หรือบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร  เพื่อนําขอมูลจากการติดตามและ
ประเมินผล ดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงานนอกจากนี้การ
ประเมินผลยังถือเปนกระบวนการตัดสินใจอยางมีหลักเกณฑโดยใชขอมูลที่เก็บรวบรวมอยางเปนระบบ มีความ
เที่ยงตรง เชื่อถือได ก็จะทําใหเทศบาลสามารถประเมินผลการทํางาน และนําไปพิจารณาใหเหมาะสมกับทรัพยากร
ที่มีอยูอยางจํากัดได เพื่อดําเนินการใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชนและทองถ่ิน ไดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตาม
เจตนารมณของคณะผูบริหารตอไป 
  จากการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ประจําป พ.ศ. 2552 ของคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลซึ่งไดดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เรียบรอยแลวนั้น               
ไดกําหนดการประเมิน  คือ 

การประเมินผลในเชิงปริมาณ 
  โดยจะรายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาล ภายใตยุทธศาสตรการ
พัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง  ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุงสง ซ่ึงจะประกอบดวย การประเมินตนเองในการจัดทํา 
แผน ฯ(ขอ 1) การประเมินแผนพัฒนาเทศบาลสามป (2552-2554) ขอ 2.1 การประเมินผลแผนดําเนินงานประจําป 
2552  ขอ 2.2  รายละเอียดดังนี้ 

1.  การประเมินตนเองในการจัดทําแผนฯ ของเทศบาลเมืองทุงสงวาเปนไปตามระเบียบ               
ผลการประเมิน เทศบาลเมืองทุงสงไดปฏิบัติถูกตองตามระเบียบ ฯ 
  2 การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามป (2552-2554) มีรายละเอียดการประเมินผล 
   2.1 สรุปการนําแผนพัฒนาเทศบาลสามป (2552-2554) ไปสูการปฏิบัติ   
  สรุปผลโครงการจากแผนพัฒนาเทศบาลสามป ป 2552 จํานวนรวมทั้งสิ้น 177 โครงการเทศบาล
ไดนําโครงการตาง ๆ ตามแผน ฯ สูการปฏิบัติ โดยไดตั้งงบประมาณ เพื่อดําเนินการซึ่งปรากฏตามแผนดําเนินงาน
ประจําป 2552   จํานวน  101 โครงการ  คิดเปนรอยละ 57.06 ของโครงการทั้งหมดจากแผนพัฒนาสามป โดย



  

แบงเปนยุทธศาสตรเรงดวน ยุทธศาสตรการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร  และไดมีการนําโครงการไปดําเนินการจน       
แลวเสร็จ  จํานวน 75 โครงการ      คิดเปนรอยละ 42.37 
   2.2 สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนดําเนินงาน ประจําป 2552 

สรุปผลการประเมิน จากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลเมืองทุงสง   
ประจําปงบประมาณ  2552  ซ่ึงเทศบาลไดตั้งงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ภายใต
ยุทธศาสตรการพัฒนา    6    ยุทธศาสตร    และยุทธศาสตรเรงดวน    1    ยุทธศาสตร   รวมทั้งสิ้น 101  โครงการ 

จากผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร นั้น  แสดงใหเห็นวา  เทศบาลเมืองทุงสงสามารถ
ดําเนินงานสําเร็จไดตามแผนพัฒนาเทศบาลที่กําหนดไว   จํานวน 75 โครงการ    คิดเปนรอยละ 74.26  และไม
สามารถดําเนินการใหเสร็จทันภายในป 2552  จํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.96 และไมไดดําเนินการตาม
แผนพัฒนาเทศบาล จํานวน 22 โครงการคิดเปนรอยละ 21.78  ปรากฏผลการดําเนินงานโดยแยกตามรายยุทธศาสตร  
ดังนี้ 
  1.  ยุทธศาสตรเรงดวน มี จํานวน โครงการตามแผนดําเนินงาน  ประจําป 2552 ทั้งหมด 2 
โครงการ เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จทันตามดําเนินงาน ภายในปงบประมาณ 2552 ไดจํานวน  1 โครงการ     
คิดเปนรอยละ 50.00  และมีโครงการที่ดําเนินการแตไมแลวเสร็จ  จํานวน  1  โครงการ  คิดเปนรอยละ  50.00 
  2.  ยุทธศาสตรท่ี  1 มี จํานวนโครงการตามแผนดําเนินงาน  ประจําป 2552  ทั้งหมด  22  โครงการ   
เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จทันตามดําเนินงาน ภายในปงบประมาณ 2552 ไดจํานวน 20 โครงการ     
คิดเปนรอยละ 90.91  และมีโครงการที่ไมไดดําเนินการ  จํานวน  2  โครงการ  คิดเปนรอยละ  9.09 

3.  ยุทธศาสตรท่ี 2 มีจํานวนโครงการตามแผนดําเนินงาน ประจําป 2552 ทั้งหมด  13 โครงการ   
เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จทันตามแผนดําเนินงาน ภายในปงบประมาณ 2552 ไดจํานวน 11 โครงการ  คิดเปน
รอยละ 84.62  และมีโครงการที่ดําเนินการแตไมแลวเสร็จ  จํานวน  2  โครงการ  คิดเปนรอยละ  15.38  

4. ยุทธศาสตรท่ี  3   มีจํานวนโครงการตามแผนดําเนินงาน  ประจําป 2552 ทั้งหมด 22 โครงการ 
เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จทันตามแผนดําเนินงาน  ภายในปงบประมาณ 2552 ไดจํานวน 15 โครงการ  คิดเปน
รอยละ 68.18  และมีโครงการที่ไมไดดําเนนิการ  จํานวน 7  โครงการ  คิดเปนรอยละ  31.82 

5.  ยุทธศาสตรท่ี  4 มีจํานวนโครงการตามแผนดําเนินงาน  ประจําป 2552 ทั้งหมด  3 โครงการ 
เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จทันตามแผนดําเนินงาน ภายในปงบประมาณ 2552 ไดจํานวน 3 โครงการ  คิดเปน
รอยละ 100  

6. ยุทธศาสตรท่ี  5  มีจํานวนโครงการตามแผนดําเนินงานประจําป 2552  ทั้งหมด 32  โครงการ 
เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จทันตามแผนดําเนินงาน ภายในปงบประมาณ 2552 ไดจํานวน  18  โครงการ  คิด
เปนรอยละ 56.25  จํานวนโครงการที่ดําเนินการแตไมแลวเสร็จ  1  โครงการ  คิดเปนรอยละ  3.13  และโครงการที่
ไมไดดําเนินการ  13  โครงการคิดเปนรอยละ 40.63   

7. ยุทธศาสตรท่ี  6  มีจํานวนโครงการตามแผนดําเนินงาน  ประจําป 2552 ทั้งหมด  7  โครงการ 
เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จทันตามแผนดําเนินงาน ภายในปงบประมาณ 2552 ไดจํานวน 7 โครงการ  คิดเปน
รอยละ 100 และมีโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ  จํานวน  7 โครงการ  คิดเปนรอยละ  100 
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สวนที่ 2  สรุปการติดตามการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  โดยมี ผศ. ตรีพล  เจาะจิตต  เปนประธาน
คณะกรรมการ และผูแทนจากหนวยงานทางราชการ  ผูทรงคุณวุฒิ สมาชิกสภาเทศบาล ที่นายกเทศมนตรี แตงตั้ง
เปนคณะกรรมการ  ไดมีมติในที่ประชุม ใหมีการการติดตามประเมินผลโครงการที่สําคัญ ของเทศบาล  จํานวน  10  
โครงการ โดยวิธีการสังเกต  และสัมภาษณ จากผูที่เกี่ยวของ เชน  ผูรับผิดชอบโครงการ  ผูรับประโยชนจาก
โครงการ เปนตน โดยแบงการประเมิน ออกเปน  2  สวน 
สวนที่  1  ดานโครงสรางพื้นฐาน   โดยคณะกรรมการไดออกประเมินผลในวันพุธท่ี   26  สิงหาคม  2552                
เวลา  08.30 – 16.30 โดยมีโครงการดังนี ้
  1.  โครงการแกไขปญหาน้ําทวมเมืองทุงสง แบบบูรณาการ (บริเวณคลองทาเลา ถนนชนปรีดา)
(กองชาง) 

2. โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย  (กองชางสุขาภิบาล) 
3. โครงการจัดระเบียบจราจร  (สํานักปลัด) 

สวนที่  2  ดานสังคม  โดยมีโครงการดังนี ้
  1.  โครงการอาหารเสริมนม (กองการศึกษา และโรงเรียน  4  โรง) สุมตัวอยางโรงเรยีนเทศบาล
บานนาเหนือ และโรงเรียนเทศบาลชัยชุมพล 

2.  โครงการอาหารกลางวันนักเรียน  ( กองการศึกษาและโรงเรียน 4 โรง) สุมตัวอยางโรงเรียน 
เทศบาลบานนาเหนือ และโรงเรียนเทศบาลชัยชุมพล 

3. กิจกรรมพัฒนาหองเรียนตนแบบสําหรับเด็กที่มีความบกพรองในการเรียนรู (ศูนย L.D)  
(กองการศึกษา) 

4.  โครงการจัดระเบียบตลาด รานคาแผงลอย   (กองสาธารณสุข) 
5. โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) บริเวณตลาดสดเทศบาลเมอืงทุงสง (กองสาธารณสุข) 
 6. โครงการบริการประชาชนรักษาความสงบเรียบรอยปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

(งานเทศกิจสํานักปลัด) บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองทุงสง 
7. โครงการศูนยเรียนรูการจัดการขยะฝอยแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  

(กองชางสุขาภิบาล) 
  ผลการประเมินโครงการโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลโดย       
สวนใหญอยูในระดับดี  ซ่ึงผลการประเมินปรากฏดังรายละเอียดดังนี ้



สวนที่ 2 สรุปการติดตามการประเมินโครงการ/กิจกรรม 
โดยคณะกรรมการตดิตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

ขอคิดเห็นจากการประเมินผลของคณะกรรมการ ฯ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ
โครงการ 
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช

ดําเนินการ สภาพทั่วไปของโครงการ ระดับความ 
พึงพอใจ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

1. โครงการแกไขปญหา
น้ําทวม บริเวณคลอง 
ทาเลา ถนนชนปรีดา 
(คากอสรางงานซอม
หนาเขื่อน) 
(ยุทธศาสตรเรงดวน) 
 

331,000  301,000 การแกไขปญหาน้ําทวมของเทศบาลเมือง
ทุงสง บริเวณคลองทาเลา แกไขปญหาโดย
พยายามขยายและทําอุโมงคคลองทาเลา  
เพื่อใหการไหลและการระบายน้ําสะดวก
ยิ่งขึ้น 

- ด ี
 

การดําเนินการแกไขปญหาบริเวณ
คลองทาเลาที่มีการขุดขยายคลอง
และทําอุโมงครวมคลองทาเลาเกิด
ปญหาจราจรที่ เกิดขึ้น  เพราะ
ประชาชนมีความลําบากจากการ
ดําเนินการโครงการบาง 
 

ประเด็นที่ 1   ความพยายามใน
ก า ร แ ก ไ ข ป ญ ห า น้ํ า ท ว ม  
ดํ า เ นิ น ก า ร เ ร็ ว ดี  แต ค ว ร รี บ
ดําเนินการใหแลวเสร็จในชวง
หนาแลง เพราะในชวงหนาฝนถา
ดําเนินการไมแลวเสร็จ อาจเกิด
ปญหาน้ําทวมตามมาได 
ประเด็นที่ 2 กาํแพงดินควรทําให
มีความมั่นคง ไมใหดินไหลเขามา
ปดทางน้ําได 
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ขอคิดเห็นจากการประเมินผลของคณะกรรมการ ฯ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ
โครงการ 
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช

ดําเนินการ สภาพทั่วไปของโครงการ ระดับความ 
พึงพอใจ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

2.  โครงการกอสราง
ระบบบําบัดน้าํเสีย 
(ยุทธศาสตรที่ 2) 
 

งบเงิน
อุดหนุน 
231,570,000 
งบเทศบาล 
25,730,000 

181,569,810   - โครงการกอสรางบอบําบัดน้ําเสีย 
ขณะนี้ไดดําเนินการไปแลว        กวา 70 % 
แลว ทั้งนี้เมื่อกอสรางเสร็จก็จะรวบรวม
และบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาลเมืองทุงสง  
กอนปลอยลงแมน้ําตาง ๆ 

-ด ี
 

- การวางทอตองขุดถนนทําให
การจราจรติดขัดรถผานไปมาไม
สะดวกและมี ฝุ นม าก  ทํ า ให
ประชาชนไมสะดวกทัศนียภาพ
ไมสวยงาม 

ประเด็นที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศน
โดยรอบโรงบําบัดน้ําเสีย เพราะ
ติดถนนใหญเปนเสนทางสัญจรที่
เห็นไดชัดเจนควรจะทําใหเกิด
ความสวยงาม ปลูกตนไม ดอกไม 
และจัดการขยะใหเรียบรอย หรือ
นําไปดําเนินการที่อื่น ๆ 
ประเด็นที่ 2 ควรจะพัฒนาเปน
ศูนยบริการดานระบบบําบัดน้ํา
เสีย เพื่อเปนศูนยการเรียนรู ศึกษา
ของเยาวชน และประชาชนทั่วไป 
ประเด็นที่ 3 การวางทอตองขุด
ถนน ทําใหการจราจรติดขัดรถ
ผานไปมาไมสะดวก  และมีฝุน
มาก เมื่อดําเนินการวางทอเสร็จ
แลวควรดําเนินการกลบและ  ตี
เสนถนนใหเรียบรอยอยางรีบดวน 
เพราะประชาชนที่ใชถนนสัญจร 
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ขอคิดเห็นจากการประเมินผลของคณะกรรมการ ฯ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ
โครงการ 
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช

ดําเนินการ สภาพทั่วไปของโครงการ ระดับความ 
พึงพอใจ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

       
จะเกิดอันตรายและเกิดความไม
พอใจแกเทศบาลได 
ประเด็นที่ 4 บริเวณโรงบําบัดน้ํา
เสีย การทาสีบริเวณรอบ ๆ  เกิด
การถลอกของสีควรทาใหม ใหติด
ทนนานกอนการตรวจรับงาน  
เปนตน 
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ขอคิดเห็นจากการประเมินผลของคณะกรรมการ ฯ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ
โครงการ 
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช

ดําเนินการ สภาพทั่วไปของโครงการ ระดับความ 
พึงพอใจ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

3.  โครงการจดัระเบียบ
จราจร 
(โอนเพิ่ม) 
(ยุทธศาสตรเรงดวน) 
 

95,000 167,975.00    -  ภารหนาที่ของเจาหนาที่เทศกิจ เชน 
การจัดความเปนระเบียบเรียบรอยของ
เมือง  การอํานวยความสะดวก  ใหกับ
ประชาชนในเขตเทศบาลดานการจราจร
ในวันปกติ และอํานวยความสะดวกดาน
การจราจรในชวงที่มีเทศกาลตาง ๆ และ
การออกตรวจการตามจุดเสี่ยงภัยในเขต
เทศบาลเมืองทุงสง  เปนตน 

-ด ี
 

ประชาชนไมปฏิบัติตามกฎจราจร
หรือจะปฏิบัติก็ตอ เมื่ อตํ ารวจ
จราจรตั้งดานตรวจเทานั้น 

ประเด็นที่ 1 ปญหาจราจรเปน
ปญหาที่เกี่ยวของกับประชาชนทั้ง
อําเภอทุงสงและอําเภอใกลเคียง 
การแก ไขปญหาจราจรถ าจะ
แกปญหาใหสมบูรณแบบตอง 
ดําเนินการแบบคอยเปนคอยไป 
และตองใชเวลานานและตองให
ประชาชนรวมมือกับตํารวจและ
เทศบาล 
ประเด็นที่ 2 ควรมีการจัดประชุม
อยางสม่ํา เสมอ  ถนนชัยชุมพล 
น าจะ เพิ่ มทาง  ม าลายอีก  1-2 
ชองทาง และทําหนังสือขอความ
รวมมือจากสถานศึกษาทุกระดับ 
ชวยใหนักเรียน นักศึกษารณรงค
แกไขปญหาจราจรและรักษาวินัย
จราจร 
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ขอคิดเห็นจากการประเมินผลของคณะกรรมการ ฯ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ
โครงการ 
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช

ดําเนินการ สภาพทั่วไปของโครงการ ระดับความ 
พึงพอใจ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

      ประเด็นที่ 3 ประชาชนยังฝาฝน
กฎจราจร โดยเฉพาะรถมอเตอร
ไซดบริเวณ ONE WAY ซึ่งหาม
รถวิ่งสวนกัน ก็ยังมีรถผิดกฎวิ่ง
สวนกันบาง และการจอดของรถ 
รถจักรยานยนตในชองรถยนตทํา
ใหรถยนตไมมีสถานที่จอด 
ประเด็นที่ 4 ควรจัดใหมีที่จอด
รถยนตบริเวณสถานที่ตาง ๆ เพื่อ
รองรับการจราจรที่ติดขัด  เชน 
สนามที่วาการอําเภอ สถานีรถไฟ 
เปนตน 
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ขอคิดเห็นจากการประเมินผลของคณะกรรมการ ฯ 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ
โครงการ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณที่
ใชดําเนนิการ 

สภาพทั่วไปของโครงการ 
ระดับ 
ความ 

พึงพอใจ 
ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

4. โครงการอาหารเสริม 
(นม) บริเวณโรงเรียน
เทศบาลบานนาเหนือ 
และโรงเรียนเทศบาล  
ชัยชุมพล 
(ยุทธศาสตรที่  1) 
 

4,902,120   3,883,488.58  -  อาหารเสริมนม ของโรงเรียนเทศบาล
เมืองทุงสง ที่จัดเลี้ยงเด็กทั้งหมดบรรจุในถุง 
และจะบรรจุกลอง  ซึ่ งทาง เทศบาลได
ดําเนินการจัดซื้อและสงมาใหกับโรงเรียน
สังกัดในเทศบาลทั้งหมด 
 -  สําหรับนมกลองจะเก็บไดนานกวานมถุง  
ซึ่งในการขนสงมายังโรงเรียนนั้นตองมี  
การใสน้ําแข็งในปริมาณที่มาก ถาน้ําแข็งมี
ปริมาณนอยก็จะสงผล ใหนมเสียงายยิ่งขึ้น 
และมีบางครั้งที่เกิดนมเสียเนื่องจากน้ําแข็งมี
ไมเพียงพอ 
 -  สําหรับโรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ 
ผูอํานวยการโรงเรียนไดมีการกําชับอาจารย
ใหตรวจสอบกอนที่จะใหนักเรียนดื่ม และ
เวลาในการแจกจ ายนมใหนัก เรียนดื่ม
ประมาณเวลา 14.00 น.  
 

- ดีมาก - เนื่องจากเด็กกินนมจืดทุกวัน
ทําใหรูสึกเบื่อนมคุณครูจึงตอง
ใชมาตรการบังคับใหกินนม 
หากเปนไปไดควรเปลี่ยนเปน
นมรสเปรี้ยวบาง 

ประเด็นที่ 1 การจัดทําโครงการอาหาร
เ ส ริ มนมของ โ ร ง เ รี ยน เทศบ าล  
บานนาเหนือ นาจะมี การออกแบบ
สอบถามความพึงพอใจและความ
ตองการของนักเรียน    จะทําใหทราบ
ความพึงพอใจและความตองการของ
นักเรียนจริง  ๆ   สําหรับโรงเรียน
เทศบาลชัยชุมพล ไดดําเนินการไดดี
มาก   เนื่องจากไดมีการออกแบบ
สอบถามนักเรียน      ทําใหทราบวา 
นักเรียนมีปญหา  หลอดดื่มนมไม
เพียงพอ  และในสวนที่ เปนปญหา
หลอดดื่มนมมีไมเพียงพอ โรงเรียนได
แกไขปญหาโดยการจัดหาและเพิ่ม
หลอดนมใหแกนักเรียนมากยิ่ง ขึ้น 
สําหรับรสชาติของนมที่นอกจาก  
รสจืด นักเรียนตองการใหมีนมรสอื่น
ดวย เปนตน 
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ชื่อโครงการ 
งบประมาณ
โครงการ
ที่ตั้งไว 

งบประมาณที่
ใชดําเนนิการ สภาพทั่วไปของโครงการ 

ระดับความ 
พึงพอใจ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

5.  โครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน
(โรงเรียนเทศบาลวัด
ชัยชุมพล  และ
เทศบาลบานนาเหนือ) 
(ยุทธศาสตรที่ 1) 
 

7,476,000  - 7,614,453 โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ ไดจัด
อาหารใหกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล
บานนาเหนือและโรงเรียนกีฬาเทศบาล 
โดยมีการบรรจุ ในกลองอาหารของ
นักเรียนเปนประจําทุกวัน และไดมีการจัด
เมนู อ าหารใหนั ก เ รี ยนโดยอาจ ารย
ผู รับผิดชอบเสนอตอผูอํานวยโรงเรียน
พิจารณาอนุมัติเปนรายสัปดาห 
- โรงเรียนเทศบาลชัยชุมพล ไดมีการ
สํารวจความตองการของนักเรียนวามี
ความตองการหรือชอบรับประทานอาหาร
อะไร เชน ขาวไขพะโล ขนมจีน เมื่อได
ทราบความตองการแล ว  ก็ จะจั ด ให
นักเรียนไดรับประชาตามความชอบโดย
คํานึงถึงสารอาหารที่ไดใหครบ 5 หมูดวย 
 

- ด ี - สถานที่/โครงการยังขาดความ
ปลอดภัย  เนื่องจากตัวอาคาร
ผ ลิ ตอ าห า รและ ถั ง แก สอยู
บริเวณเดียวกัน แตโรงเรียนขาด
งบประมาณในการปรับปรุง
มาตรฐานของแหลงผลิตอาหาร 
ควรจัดสรรงบประมาณโดยการ
ดําเนินการปรับปรุงหองครัว/
โรงครัวใหไดมาตรฐานกวานี้ 

ประเด็นที่ 1 สถานที่ประกอบอาหาร
โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือและ
โรงเรียนเทศบาลชัยชุมพล ควรจัดให
มีมาตรฐาน คํานึงถึงความปลอดภัย 
และถูกสุขลักษณะ เชน สถานที่จัดวาง
ถังแก็ส อุปกรณเครื่องดูดควันขณะ
ปรุงอาหาร ความสะอาดของอุปกรณ
เ ครื่ อ งครั ว  สถานที่ ว า งอุ ปกรณ
เครื่ อ งครั ว  โดยจั ด ทํ า เคาร เ ตอร 
คอนกรีตชั้นลาง เก็บอุปกรณ กันหนู
และแมลงสาบ  
ประเด็นที่ 2 สําหรับน้ําดื่ม โรงเรียน
เทศบาลบานนาเหนือมีเครื่องกรองน้ํา
ดื่ม แ ละฆาเชื้อน้ําดื่ม ซึ่งไดรับความ
อนุเคราะหจากสโมสรโรตารีทุ่งสง  
นักเรียน ประชาชนสามารถนําไปดื่ม
ที่บานได ซึ่งโรงเรียนอื่น ๆ ควร
ดําเนินการจัดใหมีเครื่องกรองน้ําดื่ม 
(ธนาคารน้ําสะอาดพรอมดื่ม เพื่อ
สุขภาพ) สําหรับนักเรียนดวย 
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ขอคิดเห็นจากการประเมินผลของคณะกรรมการ ฯ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ
โครงการ 
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช

ดําเนินการ สภาพทั่วไปของโครงการ ระดับความ 
พึงพอใจ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

6. กิจกรรมพัฒนา
หองเรียนตนแบบ
สําหรับเด็กที่มี
ความสามารถทางการ
เรียนรู( L.D) 
(ยุทธศาสตรที่ 1) 
 
 
 
 

100,000 - -โรงเรียนเทศบาลชัยชุมพล มีหองเรียน
ตนแบบสําหรับเด็กที่มีความบกพรองใน  
การเรียนรู เพื่อพัฒนาเด็กใหมีความรูและมี
พัฒนาการเทากับเด็กปกติ โดยเด็กที่
บกพรอง สังเกตไดจาก พฤติกรรมการ
เรียนรู ความบกพรองทางดานการอาน 
การเขียน  ทั้งนี้ในสวนของโรงเรียน
เทศบาลชัยพล หองเรียนตนแบบสําหรับ
เด็กที่มีความบกพรองในการเรียนรู หรือ
ศูนย LD ยังขาดความพรอมดานอุปกรณ 
สื่อการเรียนการสอน เจาหนาที่มาชวยดูแล
ภายในศูนย  อีกทั้ งควรพัฒนาครูกั บ
เจาหนาที่ไปอบรมดาน การจัดการ LD 
เทคนิคและจิตวิทยาเพิ่มเติมเพื่อนํามา
ปรับปรุงศูนย LD โรงเรียนชัยชุมพลให
เปนตนแบบของโรงเรียนเทศบาลตอไป 
 

- ด ี
 

- บุคลากรมีไมเพียงพอในการ
พัฒนาเด็กดานนี้ตองใหคุณครู
จากชั้นตาง ๆ มาชวยสอน ทํา
ใหครูมีภาระงานมากขึ้นดูแล
นักเรียนไมทั่วถึง 
- ขาดความพรอมดานอุปกรณ
สื่อการเรียนการสอน 

ประเด็นที่ 1 ควรจะใหมีศูนย L.D 
ของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง 
ประเด็นที่ 2 เปนโครงการที่ดีมาก 
แตยังขาดเรื่องอุปกรณสําหรับการ
เรียน การสอนซึ่ง      การขอรับ
เงินบริจาค ควรทําบอรดประกาศ
ใหทราบทั่วกัน ทั้งนี้จะไดรับเงิน
บริจาคเพิ่มมากขึ้น 
ประเด็นที่ 3 ควรเปลี่ยนชื่อ
โครงการใหมเปน ศูนยพัฒนาการ
เรียนกรณีพิเศษ เพราะเด็กที่เขา
เรียนรูจะไมรูสึกวาตนเองมีความ
บกพรองและเกิดปมดอย 
ประเด็นที่ 4 ควรมีการพัฒนา
บุคลากรในศูนย ใหมีความรู ดาน
การพัฒนาจิ ต วิ ทย า       เพื่ อ
ประโยชนแกนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรู 
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ขอคิดเห็นจากการประเมินผลของคณะกรรมการ ฯ 

ชื่อโครงการ 

งบประมาณ
โครงการ 
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช

ดําเนินการ สภาพทั่วไปของโครงการ 
ระดับ
ความ 
พึงพอใจ 

ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

7. โครงการจัดระเบียบ
ตลาด  รานคาแผงลอย 
(ยุทธศาสตรที่ 2) 
 
 

50,000 -     -   พอคาแมคาขายของบนถนน และ
ประชาชนมักจะซื้อของบนถนนมากกวา
จอดรถแลวไปซื้อในตลาดสด เนื่องจากมี
ความสะดวกและรวดเร็วกวา 
 

-ปานกลาง 
 

ปญหาการขายสินคาในตลาดสด
เทศบาลเมืองทุงสง คือ แมคาพอคา
บางสวนมีแผงในตลาดสดเปนของ
ตนเอง แตไมขายกลับมาขายบน
ถนน และแผงในตลาดสด กลับเปน
สถานที่ เก็บของแทน    ซึ่งทําให
พอคาแมคาในตลาดสดขายของ
ไมไดนอกจากนี้ การขายของบน
ถนนทําใหตลาดสดไมมีความเปน
ระเบียบเรียบรอย 
 

ขอเสนอแนะในการพิจารณาแกไข
ปญหา 
-  ควรมีการประชาสัมพันธ ให
ประชาชน ซื้อของภายในตลาดสด 
โดยใชเหตุจูงใจ เชน ปราศจากฝุน 
ควันพิษจากทอไอเสีย และปดปาย
ประกาศสําหรับสินคาที่ผานการ
ตรวจสอบ  
-  จัดมาตรการจัดระเบียบการขาย
ของบนถนนใหมโดยกําหนดให
ภายใน 6 เดือนแรก ควรใหขาย
เฉพาะในชวงเชา ไมเกิน 12.00 น. 
-  ภายใน 6 เดือนหลัง ใหออกจาก
ถนนอยางสิ้นเชิงโดยใหเทศกิจ 
ทํางานรวมกับตํารวจอยางจรงิจัง
และเครงครัด 
-  ประชาสัมพันธใหพอคาแมคาและ
ประชาชนทราบเปนระยะ ๆ 
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ขอคิดเห็นจากการประเมินผลของคณะกรรมการ ฯ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ
โครงการ 
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช

ดําเนินการ สภาพทั่วไปของโครงการ ระดับความ 
พึงพอใจ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

8. โครงการอาหาร
ปลอดภยั  
(ยุทธศาสตรที่ 3) 
 

150,000 -   -  ทางเทศบาลไดมีการตรวจสอบสินคา
อาหารภายในแผงตาง ๆ ในตลาดสด วาได
มาตรฐาน ปลอดจากสารพิษหรือไม   

-ด ี
 

 -  ประชาชนไมตระหนักในความ
สะอาดของอาหารเทาที่ควรและ
เลือกซื้ออาหารโดยคํานึงถึงความ
สะดวกเทานั้น 

ประเด็นที่ 1 เมื่อมีการตรวจสอบ
อาหารแล ว  หากอาหารปลอด
สารพิษ ควรมีปายอาหารปลอดภัย
ของเทศบาล รับรอง และใหแขวน
ปายให เห็นชัดเจน  และ
ประชาสัมพันธในเว็บไซดหรือ
ชองทางประชาสัมพันธตาง ๆ ให
ประชาชนทราบ 
ประเด็นที่ 2 ควรจะทําการตรวจ
ฝุนผง สินคาที่วางขายบนถนน และ
ประกาศใหประชาชนทราบวา การ
การสินคาบนถนน  ฝุนผงมากไม
ปลอดภัยแกผูบริโภค เพื่อผลักดันให
พอคาแมคาเขามาขายสินคาภายใน
ตลาดสด 
ประเด็นที่ 3 ความสะอาดของแมคา 
พอคา และผากันเปอน และอื่น ๆ 
ควรเนน และรณรงคประชาสัมพันธ
ใหพอคาแมคาตระหนักและสนใจ
ดวย 
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ขอคิดเห็นจากการประเมินผลของคณะกรรมการ ฯ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ
โครงการ 
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช

ดําเนินการ สภาพทั่วไปของโครงการ ระดับความ 
พึงพอใจ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

9.  โครงการบริการ
ประชาชนรักษาความ
สงบเรียบรอย ปลอดภยั
ในชีวติและทรัพยสิน 
(ยุทธศาสตรที่ 5) 
 

2,711,750  2,819,022    -  ภารหนาที่ของเจาหนาที่เทศกิจ เชน 
การจัดความเปนระเบียบเรียบรอยของ
เมือง  การอํานวยความสะดวก  ใหกับ
ประชาชนในเขตเทศบาลดานการจราจร
ในวันปกติ และอํานวยความสะดวกดาน
การจราจรในชวงที่มีเทศกาลตาง ๆ และ
การออกตรวจการตามจุดเสี่ยงภัยในเขต
เทศบาลเมืองทุงสง  เปนตน 

-ด ี
 

ประชาชนไมปฏิบัติตามกฎจราจร
หรือจะปฏิบัติก็ตอ เมื่ อตํ ารวจ
จราจรตั้งดานตรวจเทานั้น 

ประเด็นที่ 1 ถนนบางสายทางมา
ลายมีนอย สวนมากผูใหญไมคอย
ขามทางมาลายเจาหนาที่เทศกิจ
เตือนแลวก็ไม เชื่อฟง  ควรจะมี
มาตรการบังคับ  ถา เปนไปได 
ทํางานรวมกับตํารวจสายตรวจได
ก็จะดีมาก 
ประเด็นที่ 2 สําหรับในจุดที่เสี่ยง
ภัยในเขตเทศบาลเมืองทุ งสง  
ควรจัดทีมเทศกิจ สายตรวจ ออก
ตรวจตามจุดตาง ๆ ในเขตเทศบาล
ใหมากขึ้น 
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ขอคิดเห็นจากการประเมินผลของคณะกรรมการ ฯ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ
โครงการ 
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช

ดําเนินการ สภาพทั่วไปของโครงการ ระดับความ 
พึงพอใจ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

10.  โครงการศูนย
เรียนรูการจัดการขยะ
มูลฝอยแบบผสมผสาน
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 
(ยุทธศาสตรที่ 2) 
 

300,000  126,300 ศูนยเรียนรูการจัดการขยะมูลฝอยแบบ
ผสมผสาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงในศูนยเรียนรู ประกอบดวย 
1. สถานีสาธิตการแปรรูปสารอินทรีย
ประเภทเนาเสียยากประเภทกิ่งไมตาง ๆ 
มาผลิตเปนถานอัดแทง นอกจากนี้ก็จะมี 
น้ําสมควันไมที่ไดจากการควบแนนจะมี
คุณสมบัติเหมาะสมตอการปองกันแมลง 
และปรับปรุงดิน  
2.  สถานีสาธิตการแปรรูปสารอินทรีย
ประเภทเสียยากเปนปุยหมัก วัสดุ เชน
พวก เศษพืชผัก ผลไม ใบไม นํามาบดยอย
แลวผสมกับมูลสัตวนําไปหมักควบคุม
ควบชื้อ และนําไปใชประโยชนเปนปุย
อัดเม็ด เปนตน 
3.  สถานีสาธิตการแปรรูปสารอินทรีย
ประเภทยอยสลายงายเปนสารสกัดชีวภาพ 
เปนกระบวนการนําสารอินทรีย ประเภท
พืชผัก หรือเศษปลามาหมักกับกากน้ําตาล  

-ดีมาก 
 

 -  ในการดําเนินงานเพื่อความ
ปลอดภัยของเจาหนาที่ ยังไมมี
อุปกรณปดจมูก ปดปาก ปองกัน
ฝุนละออง  ควรเพิ่มหรือบังคับให
เ จ าหน าที่ ป ฏิบั ติ ง านไดอย า ง
เครงครัด  

ประเด็นที่ 1 สถานีสาธิตการแปร
รูปสารอินทรียประเภทเนาเสียยาก
ประเภทกิ่งไมตาง ๆ มาผลิตเปน
ถ านอัดแท ง  ควรจะผลิตใหมี
ปริมาณมาก และควรทําเปนธุรกิจ 
ใหประชาชนเรียนรู และนําไป
ผลิตภายในชุมชน  สรางรายได
ใหกับประชาชน โดยฝกอาชีพแก
ประชาชน  
ประเด็นที่ 2 การทํางานของ
เจาหนาที่ภายในศูนยเรียนรูการ
จัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน
ตามแนวเศรษฐกิจเพียง  
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ขอคิดเห็นจากการประเมินผลของคณะกรรมการ ฯ 

ชื่อโครงการ 
งบประมาณ
โครงการ 
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช

ดําเนินการ สภาพทั่วไปของโครงการ ระดับความ 
พึงพอใจ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

   ซึ่งแบงได 2 สูตร ดังนี้ 
สูตรที่ 1 การผลิตสารสกัดชีวภาพโดยใช
เศษพืชผัก กับกากน้ําตาล   
สูตรที่ 2 ใชเศษปลา มาหมัก สารสกัดที่ได
จะประกอบดวย แรธาตุ วิตามิน เอนไซค 
ฮอรโมน และจุลินทรีย ที่เปนประโยชน มี
คุณสมบัติในการปรับปรุงดิน  ปองกัน
แมลง และบํารุงพืชผัก  
4.  สถานีสาธิตการจัดการขยะรีไซเคิล  
มีกระบวนการธนาคารวัสดุรีไซเคิลใน
ชุมชน โรงเรียน หนวยงานราชการ และ
รัฐวิสาหกิจโดยรับฝากซื้อ วัสดุรีไซเคิล
จากสมาชิก และเปลี่ยนเปนเงิน ทั้งนี้ เพื่อ
สรางจิตสํานึกใหแกประชาชน รวมทั้งเด็ก 
และเยาวชนในการคัดแยกขยะ เปนการ
เพิ่มมูลค าของขยะ  เพิ่มรายไดใหแก
ครัวเรือน 
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ขอคิดเห็นจากการประเมินผลของคณะกรรมการ ฯ 
ชื่อโครงการ 

งบประมาณ
โครงการ 
ที่ตั้งไว 

งบประมาณ 
ที่ใช

ดําเนินการ สภาพทั่วไปของโครงการ ระดับความ 
พึงพอใจ ปญหาและอุปสรรค ขอเสนอแนะ 

   5.  สถานีสาธิตการแปรรูปกระดาษใชแลว 
เปนการนําแผนกระดาษที่ใชแลว นํามา 
บดย อยด ว ย เครื่ อ งบดย อยจะได เ ยื่ อ
กระดาษกระจายเต็มแผนเฟรม แลวนําไป
ตากในที่รม เมื่อแผนกระดาษแหงดีแลว
ลอกออกจากแผนเฟรมจะไดกระดาษรี
ไซเคิลที่สามารถนํามาจัดทํา เปนซอง
จดหมาย หรือดอกไมประดิษฐที่ทําจาก
กระดาษได 
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