
การประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
 วันจันทรที่  21  ธันวาคม  2551 เวลา 13.30  น.

ณ  หองประชุมเทศบาลเมืองทุงสง



รางวัลแหงความภาคภูมิใจ และ เกียรติยศ ประจําป 2552

1. รางวัลพระปกเกลาสําหรับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นที่มีความเปนเลิศประจําป 2552
ดานการเสริมสรางเครือขาย รัฐ เอกชนและ
ประชาสังคม



รางวัลแหงความภาคภูมิใจ และ เกียรติยศ ประจําป 2552

2. รางวัลกองทุนแมของแผนดินที่มีผลงาน
ดีเดนของจังหวัด จากสํานักงานปองกันและ
ปราบปราม ยาเสพติดภาค 8 โดยชุมชน
ทาแพใต ไดเขารับพระราชทานจากทูล
กระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนา
พรรณวดี(ชุมชนเขาปรีดี ชุมชนเปรมประชา
 และชุมชนสะพานเหล็กไดรับคัดเลือกเขารับ
พระราชทานขวัญถุง ของสมเด็จพระนางเจา
พระบรมราชินีนาถ)



รางวัลแหงความภาคภูมิใจ และ เกียรติยศ ประจําป 2552

3.รางวัลศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดีเดน จากจังหวัดนครศรีธรรมราช



รางวัลแหงความภาคภูมิใจ และ เกียรติยศ ประจําป 2552

4.  รางวัลรองชนะเลิศอับดับ 1 ตลาดดีมี
มาตรฐาน ตลาดขนาดใหญ ในการประกวด
ตลาดดีมีมาตรฐานจากกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย



รางวัลแหงความภาคภูมิใจ และ เกียรติยศ ประจําป 2552

5.รางวัลดานการสงเสริมพัฒนากิจกรรมเด็ก 
และเยาวชนดีเดน ประจําป 2552
จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น



รางวัลแหงความภาคภูมิใจ และ เกียรติยศ ประจําป 2552

6.  รางวัลการแขงขันทักษะทางวิชาการทองถิ่น ระดับภาคใต ประจําป 2552
(19 เหรียญทอง 24 เหรียญเงิน 24 เหรียญทองแดงรวม 67 เหรียญ)

7.  รางวัลการแขงขันมโนราหเยาชนระดับประถมศึกษา สมัยที่ 7 จากศูนยสภาวัฒนธรรม จังหวัดนครศรีฯ
8.  รางวัลนักเรียนคนเกงระดับประเทศ ของกรมสงเสริมการปกครองสวนทอถิ่น

- เหรียญเงิน กลุมสาระสังคม
- เหรียญทองแดง กลุมสาระภาษาไทย
- เกียรติบัตร กลุมสาระวิทยาศาสตร (ชมเชย)

9.  นักเรียนเทศบาลวัดโคกสะทอน รับเกียรติบัตรพรอมทุนการศึกษาจากมูลนิธิดร. เทียม โชควัฒนา
ในการเขียนเรียงความและวาดภาพระบายส ี“การแกไขปญหาโลกรอนตามความคิดของขาพเจา”
10. เหรียญทองประเภทกรีฑาเดิน 5,000 เมตร  จากการแขงขันกีฬาเยาวชนแหงชาติ ครั้งที่ 26
11.รางวัลตนแบบการจัดการสิ่งปฏิกลูตามหลกัสขุาภิบาลจากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข



รายงานการติดตามและประเมนิแผนพัฒนาเทศบาลประจําป 2552

แบงการประเมินออกเปน  2 สวน
สวนที่ 1  การประเมินผลในเชิงปริมาณ หนวยงานตาง ๆ ใน

เทศบาล รายงานผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม เปนรายไตรมาส และ
สรุปผลประจําป 2552

สวนที่ 2 การประเมินโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาล มีการติดตามและประเมินผลโครงการ ที่สําคัญของ
เทศบาล  10 โครงการ 



สวนที่ 1 การประเมินผลในเชิงปริมาณ

1.1 การประเมินตนเองในการจัดทําแผนฯ  ของเทศบาลเมือง 
ทุงสงวาเปนไปตามระเบียบผลการประเมิน  เทศบาลเมืองทุงสงไดปฏิบัติ
ถูกตองตองตามระเบียบ



1.2 การประเมินผลตามแผนพัฒนาเทศบาลสามป (2552 – 2554)

- จํานวนโครงการในแผนพัฒนา 3 ป (2552 – 2554) จํานวน 177 
โครงการ นํามาทําแผนดําเนินงาน 101 โครงการ คิดเปนรอยละ  57.06

- จํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จตามแผนพัฒนาเทศบาล 
สามป จํานวน 75 โครงการ สัดสวนของโครงการตามแผนพัฒนา 3 ป          
(2552 – 2554) ที่ดําเนินการแลวเสร็จ คิดเปน รอยละ  42.37



1.3 การประเมินผลตามแผนดําเนินงาน ประจําป 2552
- จํานวนโครงการในแผนดําเนนิงานประจําป 2552 มีทั้งสิน  101 โครงการ 

มีจํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 75 โครงการ คิดเปนรอยละ  74.26

- จํานวนโครงการในแผนดําเนนิงานประจําป 2552 มีทั้งสิน  101 โครงการ มี
จํานวนโครงการที่ดําเนนิการแตไมแลวเสร็จจํานวน 4 โครงการ คิดเปนรอยละ 3.96

- จํานวนโครงการในแผนดําเนนิงานประจําป 2552 มีทั้งสิน  101 โครงการ มี
จํานวนโครงการทีไ่มไดดําเนินการ จํานวน 22 โครงการคิดเปนรอยละ 21.78



1.4 การประเมินผลโดยแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาล
เมืองทุงสง

ยุทธศาสตรเรงดวน จํานวนโครงการในแผนดําเนินงานประจําป 
2552  มีทั้งสิ้น  2 โครงการ มีจํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จ
จํานวน 1 โครงการ  คิดเปนรอยละ  50.00 ดําเนินการแตไมแลวเสร็จ   
จํานวน   1  โครงการ  คิดเปน  รอยละ คิดเปนรอยละ  50.00



ยุทธศาสตรเรงดวน ปองกันและแกไขปญหาอุทกภัยเมืองทุงสง แบบบูรณาการ

พิธีลงนามในบันทึกขอตกลงความ
รวมมือระหวางอปท. จํานวน 14 แหง 
อํ า เภอทุ งสง  สถาบันพระปกเกล า 
สถาบันสิ่งแวดลอมไทยและตัวแทน
ภาคเอกชน ชุมชน รวมลงนาม

เรือนจําชวยขุดลอกสิ่งกีด
ขวางคูคลอง



ผลผลติการแกไขแบบบรูณาการดานสังคม

6,200 คนจํานวนผูเขารวมกจิกรรม

ปลูกหญาแฝก 191,309 ตน

ปลูกพันธุไมพื้นเมือง 4,700 ตน



1.4 การประเมนิผลโดยแยกตามยทุธศาสตร  6  ยุทธศาสตร

ยุทธศาสตรที่ 1 จํานวนโครงการในแผนดําเนนิงานประจําป 2552 มีทั้งสิ้น  
22 โครงการ มีจํานวนโครงการที่ดําเนนิการแลวเสร็จจํานวน 20 โครงการ  คิดเปน
รอยละ 90.91 และมโีครงการที่ไมไดดําเนินการจํานวน  2 โครงการ คิดเปนรอยละ  
9.09



ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาเมืองทุงสงใหมีคุณภาพการศึกษาและอนุรักษประเพณฯี

โครงการอาหารเสริมนม

โครงการอาหารกลางวัน



ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาเมืองทุงสงใหมีคุณภาพการศึกษาและอนุรักษประเพณฯี

พิธีเปดโครงการ 9 ในดวงใจ
ถวายในหลวง

พนักงานเทศบาล ตาํรวจ 
ขาราชการ ประชาชนรวมกิจกรรม 
ณ สาํนักงานเทศบาลเมืองทุงสง



ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาเมืองทุงสงใหมีคุณภาพการศึกษาและอนุรักษประเพณฯี

โครงการชีแ้จงประชาสัมพันธการจัด
การศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาล
แกประชาชนและผูปกครอง 

การละเลนในงานเทศกาลเดือนสิบ



1.4 การประเมนิผลโดยแยกตามยทุธศาสตร  6  ยุทธศาสตร (ตอ)

ยุทธศาสตรที่ 2 จํานวนโครงการในแผนดําเนินงานประจําป 2552  มีทั้งสิ้น  
13 โครงการ มีจํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 11 โครงการ          
คิดเปนรอยละ  84.62  ดําเนินการแตไมแลวเสร็จ   จํานวน   2  โครงการ  คิดเปน    
รอยละ คิดเปนรอยละ  15.38  



ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมืองทุงสงใหมีระเบยีบ สะอาด สวยงานสิ่งแวดลอมดี

เทศบาลเมืองทุงสงรับรางวัล
ตลาดสดนาซือ้

กิจกรรมรณรงคกําจดัหนูใน
ตลาดสดและชุมชน



ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมืองทุงสงใหมีระเบยีบ สะอาด สวยงานสิ่งแวดลอมดี

กิจกรรมปนจักรยาน รณรงคลด
ใชพลังงาน  ลดโลกรอน 

ประชาชน นักเรียน รวมกิจกรรม
ปนจักรยาน 



ยุทธศาสตรที่ 2 พัฒนาเมืองทุงสงใหมีระเบยีบ สะอาด สวยงานสิ่งแวดลอมดี

โครงการกอสรางบอบําบัดน้ําเสีย

โครงการศูนยเรียนรูการจัดการ
ขยะฝอยแบบผสมผสานตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง (ถานอัดแทง)



1.4 การประเมนิผลโดยแยกตามยทุธศาสตร  6  ยุทธศาสตร (ตอ)

ยุทธศาสตรที่ 3 จํานวนโครงการในแผนดําเนนิงานประจําป 2552 มีทั้งสิ้น  
22 โครงการ มีจํานวนโครงการที่ดําเนนิการแลวเสร็จจํานวน 15 โครงการ คิดเปน
รอยละ  68.18 และมีโครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน  7 โครงการ  คิดเปนรอย
ละ  31.82



ยุทธศาสตรที3่ พฒันาคนใหมีสุขภาพ กีฬาเดน รวมพลังแผนดินขจัดสิ้นยาเสพติด

กิจกรรมรณรงค ปองกันไขหวัด
ใหญ 2009

ประชาชน หนวยงานตาง รวมเดิน
รณรงค ปองกันไขหวัดใหญ 2009



ยุทธศาสตรที3่ พฒันาคนใหมีสุขภาพ กีฬาเดน รวมพลังแผนดินขจัดสิ้นยาเสพติด

โครงการจดัสงนักกีฬารวมการ
แขงขัน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

การแขงขันฟุตบอล โครงการ
จัดการแขงขันกีฬาเด็กเยาวชน 
ประชาชน



ยุทธศาสตรที3่ พฒันาคนใหมีสุขภาพ กีฬาเดน รวมพลังแผนดินขจัดสิ้นยาเสพติด

รณรงคปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติด

ประชาชน หนวยงานตาง ๆ รวม
เดินรณรงคปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติด



1.4 การประเมนิผลโดยแยกตามยทุธศาสตร  6  ยุทธศาสตร (ตอ)

ยุทธศาสตรที่ 4 จํานวนโครงการในแผนดําเนนิงานประจําป 2552  มีทั้งสิ้น  
3 โครงการ มีจํานวนโครงการที่ดําเนนิการแลวเสร็จจํานวน 3 โครงการ    คิดเปน
รอยละ  100  



ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาเมืองทุงสงใหเศรษฐกิจดีพัฒนาการทองเที่ยว
แกปญหา หนี้สินและความยากจน ฯ

เทศกาลอาหารเมืองทุงสง อรอย
ไดไรแอลกอฮอล

รานคา ตาง ๆ ในเขตเทศบาลเมือง
ทุงสงนําอาหารมาจาํหนายและ
ประชาชนรวมจับจาย 



ยุทธศาสตรที่ 4 พัฒนาเมืองทุงสงใหเศรษฐกิจดีพัฒนาการทองเที่ยว
แกปญหา หนี้สินและความยากจน ฯ

จัดงานประเพณีบําเพ็ญกุศล
ทําบุญทิ้งกระจาด ศาลเจา
โปยเซียน

รานคา ตาง ๆ ในเขตเทศบาลเมือง
ทุงสงนําอาหารมาจาํหนายและ
ประชาชนรวมจับจาย 



1.4 การประเมนิผลโดยแยกตามยทุธศาสตร  6  ยุทธศาสตร (ตอ)

ยุทธศาสตรที่ 5 จํานวนโครงการในแผนดําเนินงานประจําป 2552 มีทั้งสิ้น  
32 โครงการ มีจํานวนโครงการที่ดําเนินการแลวเสร็จจํานวน 18 โครงการ  คิดเปน
รอยละ 56.25 โครงการที่ดําเนินการแตไมแลวเสร็จ จํานวน 1 โครงการ คิดเปน   
รอยละ 3.13 และโครงการที่ไมไดดําเนินการ จํานวน 13 โครงการ คิดเปนรอยละ
40.63



ยุทธศาสตรที่ 5 บริหารจัดการเมืองทุงสงใหกาวหนาสูสากล ตามหลัก
บริหารจัดการที่ดี ฯ

โครงการสงเสริมชุมชนเขมแข็ง 
(สรางเมืองทุงสงนาอยูอยาง
ยั่งยืน) กิจกรรมจัดทําผังชุมชน

ประชุม เพื่อจัดทําผังชมุชนแบบ
มีสวนรวม



ยุทธศาสตรที่ 5 บริหารจัดการเมืองทุงสงใหกาวหนาสูสากล ตามหลัก
บริหารจัดการที่ดี ฯ

โครงการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ

ผูสูงอายุในเขตเทศบาลเมืองทุงสง
รับเบี้ยยังชีพที่รัฐ จัดให



ยุทธศาสตรที่ 5 บริหารจัดการเมืองทุงสงใหกาวหนาสูสากล ตามหลัก
บริหารจัดการที่ดี ฯ

โครงการอบรมบุคลากร วิจัย
และพัฒนาระบบประเมินผล

วิทยากรกาํลังบรรยายใหความรู 
แกผูเขารวมโครงการ



1.4 การประเมนิผลโดยแยกตามยทุธศาสตร  6  ยุทธศาสตร (ตอ)

ยุทธศาสตรที่ 6 จํานวนโครงการในแผนดําเนนิงานประจําป 2552  มีทั้งสิ้น  
7 โครงการ  มีจํานวนโครงการที่ดําเนนิการแลวเสร็จจํานวน  7 โครงการ    คิดเปน
รอยละ  100.00  



ยุทธศาสตร ที ่1 โครงการบริหารจัดการ แกไขปญหาอุทกภัยแบบบูรณาการ

โครงการกอสรางอโุมงครวมคลอง
ทาเลา เพื่อแกปญหาน้ําทวม

เจาหนาที่เทศบาลตรวจดูงาน
กอสรางอโุมงครวม คลองทาเลา



สวนที ่2  การประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ฯ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  

โดยมี   ผศ. ตรีพล  เจาะจิตต    เปนประธาน   ไดมีการติดตามและ

ประเมินผลโครงการ ที่สําคัญ ของเทศบาล  10 โครงการ โดยวิธีการ

สังเกต  และสัมภาษณ ผูที่เกี่ยวของ เชน ผูรับผดิชอบโครงการ ผูรับ

ประโยชนจากโครงการ

ผลการประเมินสวนใหญเห็นวาผลการดําเนินงานโครงการอยูในระดบั ดี



สวนที่ 3  การประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ฯ  (ตอ)

1.  โครงการแกไขปญหาน้ําทวม บริเวณคลองทาเลา ถนนชนปรีดา
เจาหนาที่ผูนําเยี่ยมชม  นายสนั่น ทิพยวารีรมย  ผูอาํนวยการกองชาง 
สภาพทั่วไปของโครงการ การแกไขปญหาน้ําทวมของเทศบาลเมืองทุงสง บริเวณคลองทาเลา แกไขปญหาโดย
พยายามขยายและทําอโุมงคคลองทาเลา  เพื่อใหการไหลและการระบายน้ําสะดวกยิ่งขึ้น
ผลการประเมิน อยูในระดับดี
ขอเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ
ประเด็นที่ 1   ความพยายามในการแกไขปญหาน้ําทวม ดําเนินการเร็วดี แตควรรีบดําเนินการใหแลวเสร็จในชวง
หนาแลง เพราะในชวงหนาฝนถาดาํเนินการไมแลวเสร็จ  อาจเกิดปญหา  น้ําทวมตามมาได
ประเด็นที่ 2 กาํแพงดินควรทําใหมีความมั่นคง ไมใหดินไหลเขามาปดทางน้ําได
ประชาชนบริเวณคลองทาเลา การดําเนินการแกปญหาน้ําทวมของเทศบาลเมืองทุงสงนั้น  ถือวา             ประสบ
ผลสาํเร็จ ซึง่ปที่ผานมาสามารถแกไขปญหาน้ําทวมในเขตเทศบาลเมืองทุงสงได  สวนใน        การดําเนินการ
แกไขปญหาบริเวณคลองทาเลาทีม่ีการขุดขยายคลองและทําอโุมงครวมคลองทาเลาก็นาจะแกไขปญหาน้ําทวมได
ดียิ่งขึ้น  แตตองยอมรับและทนกับปญหาจราจรที่เกิดขึ้นใหได เพราะยอมมีความลําบากจากการดําเนินการ
โครงการบาง



สวนที่ 3  การประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ฯ

โครงการแกไขปญหาน้ําทวม บริเวณ
คลองทาเลา ถนนชนปรีดา ผลการ
ประเมินอยูในระดับดี

เจาหนาที่กาํลังซักถามประชาชน 
เกี่ยวกับโครงการ



สวนที่ 3  การประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ฯ  (ตอ)

2. โครงการอาหารเสริม (นม) บริเวณโรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ และโรงเรียนเทศบาลชัยชุมพล
เจาหนาที่ผูนําเยี่ยมชม นายวราวุธ หมีเฟอง  หัวหนาฝายการศึกษา  นายเลิศภูมิ พงศดํารงศวิทย   ผูอํานวยการ
โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ /นายมานิตย พรามชูบัว ผูอํานวยโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุงสง /นางสุคนธา 
สุนทรอารมณ และ นางสาวจารุวรรณ แทรกสุข รองผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลชัยชุมพล 
สภาพทั่วไปของโครงการ  อาหารเสริมนม ของโรงเรียนเทศบาลเมืองทุงสง ที่จัดเลี้ยงเด็กทั้งหมดบรรจุในถุง และ
จะบรรจุกลอง ซึ่งทางเทศบาลไดดําเนินการจัดซื้อและสงมาใหกับโรงเรียนสังกัดในเทศบาลทั้งหมดสําหรับนม
กลองจะเก็บไดนานกวานมถุง  ซึ่งในการขนสงมายังโรงเรียนนั้นตองมี การใสน้ําแข็งในปริมาณที่มาก ถาน้ําแข็งมี
ปริมาณนอยก็จะสงผล ใหนมเสียงายยิ่งขึ้น และมีบางครั้งที่เกิดนมเสียเนื่องจากน้ําแข็งมีไมเพียงพอ สําหรับ
โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ ผูอํานวยการโรงเรียนไดมีการกําชับอาจารยใหตรวจสอบกอนที่จะใหนักเรียนดื่ม 
และเวลาในการแจกจายนมใหนักเรียนดื่มประมาณเวลา 14.00 น.
ผลการประเมิน อยูในระดับ ดีมาก
ขอเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ ประเด็นที่ 1 การจัดทําโครงการอาหารเสริมนมของโรงเรียนเทศบาลบานนา
เหนือ นาจะมี การออกแบบสอบถามความพึงพอใจและความตองการของนักเรียน    จะทําใหทราบความพึงพอใจ
และความตองการของนักเรียนจริง ๆสําหรับโรงเรียนเทศบาลชัยชุมพล ไดดําเนินการไดดีมากเนื่องจากไดมีการ
ออกแบบสอบถามนักเรียน ทําใหทราบวา นักเรียนมีปญหา หลอดดื่มนมไมเพียงพอ และในสวนที่เปนปญหา
หลอดดื่มนมมีไมเพียงพอ โรงเรียนไดแกไขปญหาโดยการจัดหาและเพิ่มหลอดนมใหแกนักเรียนมากยิ่งขึ้น 
สําหรับรสชาติของนมที่นอกจากรสจืด นักเรียนตองการใหมีนมรสอื่นดวย เปนตน 



สวนที่ 3  การประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ฯ

โครงการอาหารเสริม (นม) บริเวณ
โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ และ
โรงเรียนเทศบาลชัยชุมพล  ผลการ
ประเมินอยูในระดับ ดีมาก

ตัวอยาง นมโรงเรียน เจาหนาที่ 
นํามาใหคณะกรรมดู และชิม



สวนที่ 3  การประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ฯ  (ตอ)
3.  โครงการอาหารกลางวันนักเรียน บริเวณโรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ และโรงเรียนเทศบาลชัยชุมพล
เจาหนาที่ผูนําเยี่ยมชม นายเลิศภูมิ พงศดํารงดวิทย  ผูอาํนวยการโรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ /นายมานิตย 
พรามชูบัว ผูอาํนวยโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุงสง /นางสุคนธา สุนทรอารมณ และ นางสาวจารุวรรณ แทรกสุข  
รองผูอาํนวยการโรงเรียนเทศบาลชัยชุมพล 
สภาพทั่วไปของโครงการ โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ ไดจัดอาหารใหกับนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบานนา
เหนือและโรงเรียนกีฬาเทศบาล โดยมีการบรรจุในกลองอาหารของนักเรียนเปนประจําทุกวัน และไดมีการจัด
เมนูอาหารใหนักเรียนโดยอาจารยผูรับผิดชอบเสนอตอผูอํานวยโรงเรียนพิจารณาอนุมัติเปนรายสัปดาห
/โรงเรียนเทศบาลชัยชุมพล ไดมีการสํารวจความตองการของนักเรียนวามีความตองการหรือชอบรับประทาน
อาหารอะไร เชน ขาวไขพะโล ขนมจีน เมื่อไดทราบความตองการแลว ก็จะจัดใหนักเรียนไดรับประชาตาม
ความชอบโดยคํานึงถึงสารอาหารที่ไดใหครบ 5 หมูดวย
ผลการประเมิน อยูในระดับ ดี
ขอเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ ประเด็นที่ 1 สถานที่ประกอบอาหารโรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือและ
โรงเรียนเทศบาลชัยชุมพล ควรจัดใหมีมาตรฐาน คํานึงถึงความปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ เชน สถานที่จัดวาง
ถังแก็ส อุปกรณเครื่องดูดควันขณะปรุงอาหาร ความสะอาดของอุปกรณเครื่องครัว สถานที่วางอุปกรณเครื่องครัว 
โดยจัดทําเคารเตอร คอนกรีตชั้นลาง เก็บอุปกรณ กันหนูและแมลงสาบ ประเด็นที่ 2 สําหรับน้ําดื่ม โรงเรียน
เทศบาลบานนาเหนือมีเครื่องกรองน้ําดื่ม แ ละฆาเชื้อน้ําดื่ม ซึ่งไดรับความอนุเคราะหจากสโมสรโรตารีทุงสง  
นักเรียน ประชาชนสามารถนําไปดื่มที่บานได ซึ่งโรงเรียนอื่น ๆ ควรดําเนินการจัดใหมีเครื่องกรองน้ําดื่ม 
(ธนาคารน้ําสะอาดพรอมดื่ม เพื่อสุขภาพ) สําหรับนักเรียนดวย 



สวนที่ 3  การประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ฯ

โครงการอาหารกลางวันนักเรียน 
บริเวณโรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ 
และโรงเรียนเทศบาลชัยชุมพล
ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

คณะกรรมการฯกาํลังตรวจโรงครัว 
โรงเรียนเทศบาลบานนาเหนือ



สวนที่ 3  การประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ฯ

เครื่องกรองน้ํ า โรงเรียนเทศบาล   
บานนาเหนือ

คณะกรรมการกาํลังตรวจโรงครัว
โรงเรียนเทศบาลชัยชุมพล



สวนที่ 3  การประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ฯ  (ตอ)

4. กิจกรรมพัฒนาหองเรียนตนแบบสําหรับเด็กที่มีความบกพรองในการเรียนรู (ศูนย L.D)
เจาหนาที่ผูนําเยี่ยมชม นางสุคนธา สุนทรอารมณ รองผูอาํนวยการโรงเรียนเทศบาลชัยชุมพล และ นางสาว    
จารุวรรณ แทรกสุข รองผูอาํนวยการโรงเรียนเทศบาลชยัชุมพล
สภาพทั่วไปโครงการ โรงเรียนเทศบาลชัยชุมพล มีหองเรียนตนแบบสําหรับเด็กที่มีความบกพรองใน  การเรียนรู 
เพื่อพัฒนาเด็กใหมีความรูและมีพัฒนาการเทากับเด็กปกติ โดยเด็กที่บกพรอง สังเกตไดจาก พฤติกรรมการเรียนรู 
ความบกพรองทางดานการอาน การเขียน ทั้งนี้ในสวนของโรงเรียนเทศบาลชัยพล หองเรียนตนแบบสําหรับเด็กที่
มีความบกพรองในการเรียนรู หรือศูนย LD ยังขาดความพรอมดานอุปกรณ สื่อการเรียนการสอน เจาหนาที่มา
ชวยดูแลภายในศูนย อีกทั้งควรพัฒนาครูกับเจาหนาที่ไปอบรมดาน การจัดการ LD เทคนิคและจิตวิทยาเพิ่มเติม
เพื่อนํามาปรับปรุงศูนย LD โรงเรียนชัยชุมพลใหเปนตนแบบของโรงเรียนเทศบาลตอไป
ผลการประเมิน อยูในระดับ ดี
ขอเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ ประเด็นที่ 1 ควรจะใหมีศูนย L.D ของโรงเรียนเทศบาลทั้ง 4 โรง ฝประเด็น
ที่ 2 เปนโครงการที่ดีมาก แตยังขาดเรื่องอุปกรณสําหรับการเรียน การสอนซึ่ง      การขอรับเงินบริจาค ควรทํา
บอรดประกาศใหทราบทั่วกัน ทั้งนี้จะไดรับเงินบริจาคเพิ่มมากขึ้น ประเด็นที่ 3 ควรเปลี่ยนชื่อโครงการใหมเปน 
ศูนยพัฒนาการเรียนกรณีพิเศษ เพราะเด็กที่เขาเรียนรูจะไมรูสึกวาตนเองมีความบกพรองและเกิดปมดอย 
ประเด็นที่ 4 ควรมีการพัฒนาบุคลากรในศูนย ใหมีความรู ดานการพัฒนาจิตวิทยา      เพื่อประโยชนแกนักเรียนที่
มีความบกพรองทางการเรียนรู 



สวนที่ 3  การประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ฯ

กิจกรรมพัฒนาหองเรียนตนแบบ
สาํหรับเด็กที่มีความบกพรองในการ
เรียนรู (ศูนย L.D)
ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

ภาพหองเรียนตนแบบสําหรับเด็กที่มี
ความบกพรองในการเรียนรู  (ศูนย 
L.D)



สวนที่ 3  การประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ฯ  (ตอ)

5. โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 
เจาหนาที่ผูนําเยี่ยมชม  นายสนั่น ทิพยวารีรมย  ผูอํานวยการกองชาง /นายดํารง  สินธุสกุล  ผูควบคุมงานบริษัท
กอสรางบอบําบัดน้ําเสีย
สภาพทั่วไปของโครงการ โครงการกอสรางบอบําบัดน้ําเสีย ขณะนี้ไดดําเนินการไปแลวกวา 70 % แลว ทั้งนี้เมื่อ
กอสรางเสร็จก็จะรวบรวมและบําบัดน้ําเสียในเขตเทศบาลเมืองทุงสง  กอนปลอยลงแมน้ําตาง ๆ 
ผลการประเมิน อยูในระดับ ดี
ขอเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ ประเด็นที่ 1 ปรับปรุงภูมิทัศนโดยรอบโรงบําบัดน้ําเสีย เพราะติดถนนใหญ
เปนเสนทางสัญจรที่เห็นไดชัดเจนควรจะทําใหเกิดความสวยงาม ปลูกตนไม ดอกไม และจัดการขยะใหเรียบรอย 
หรือนําไปดําเนินการที่อื่น ๆ ประเด็นที่ 2 ควรจะพัฒนาเปนศูนยบริการดานระบบบําบัดน้ําเสีย เพื่อเปนศูนยการ
เรียนรู ศึกษาของเยาวชน และประชาชนทั่วไป ประเด็นที่ 3 การวางทอตองขุดถนน ทําใหการจราจรติดขัดรถผาน
ไปมาไมสะดวก และมีฝุนมาก เมื่อดําเนินการวางทอเสร็จแลวควรดําเนินการกลบและ ตีเสนถนนใหเรียบรอย
อยางรีบดวน เพราะประชาชนที่ใชถนนสัญจร จะเกิดอันตรายและเกิดความไมพอใจแกเทศบาลได ประเด็นที่ 4 
บริเวณโรงบําบัดน้ําเสีย การทาสีบริเวณรอบ ๆ  เกิดการถลอกของสีควรทาใหม ใหติดทนนานกอนการตรวจรับ
งาน เปนตน 
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โครงการกอสรางระบบบําบัดน้ําเสีย 
ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

ภาพรั้วเหล็กโครงการกอสราง
ระบบบําบัดน้ําเสีย
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6. โครงการจัดระเบียบจราจร
เจาหนาที่ผูนําเยี่ยมชม ผูอาํนายการกองวิชาการและแผนงาน นางเตือนจิต  จงคง  รักษาราชการแทนหัวหนา
สาํนักปลัดเทศบาลเมืองทุงสง
ผลการประเมิน อยูในระดับ ดี
ขอเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ ประเด็นที่ 1 ปญหาจราจรเปนปญหาที่เกี่ยวของกับประชาชนทั้งอําเภอทุง
สงและอําเภอใกลเคียง การแกไขปญหาจราจรถาจะแกปญหาใหสมบูรณแบบตอง ดําเนินการแบบคอยเปนคอยไป 
และตองใชเวลานานและตองใหประชาชนรวมมือกับตํารวจและเทศบาล ประเด็นที่ 2 ควรมีการจัดประชุมอยาง
สม่ําเสมอ ถนนชัยชุมพล นาจะเพิ่มทาง มาลายอีก 1-2 ชองทาง และทําหนังสือขอความรวมมือจากสถานศกึษาทกุ
ระดับ ชวยใหนักเรียน นักศึกษารณรงคแกไขปญหาจราจรและรักษาวินัยจราจร ประเด็นที่ 3  ประชาชนยังฝาฝน
กฎจราจร โดยเฉพาะรถมอเตอรไซดบริเวณ ONE WAY ซึ่งหามรถวิ่งสวนกัน ก็ยังมีรถผิดกฎวิ่งสวนกันบาง และ
การจอดของรถ รถจักรยานยนตในชองรถยนตทําใหรถยนตไมมีสถานที่จอด ประเด็นที่ 4 ควรจัดใหมีที่จอด
รถยนตบริเวณสถานที่ตาง ๆ เพื่อรองรับการจราจรที่ติดขัด เชน สนามที่วาการอําเภอ สถานีรถไฟ เปนตน
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7.  โครงการจัดระเบียบตลาด รานคาแผงลอย 
เจาหนาที่ผูนําเยี่ยมชม นางจงดี เธียรมนตรี  รองปลัดเทศบาล/นายศราวุธ สายสงิหนักวิชาการสุขาภิบาล 7 ว   
ผูอาํนายการกองวิชาการและแผนงาน นางเตือนจิต จงคง รักษาราชการแทนหัวหนาสาํนักปลัดเทศบาลเมืองทุงสง
ผลการประเมิน อยูในระดับ ปานกลาง
ขอเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ ประเด็นที่ 1 ปญหาการขายสินคาในตลาดสดเทศบาลเมืองทุงสง คือ แมคา
พอคาบางสวนมีแผงในตลาดสดเปนของตนเอง แตไมขายกลับมาขายบนถนน และแผงในตลาดสด กลับเปน
สถานที่ เก็บของแทน ซึ่งทําใหพอคาแมคาในตลาดสดขายของไมไดนอกจากนี้ การขายของบนถนนทําใหตลาด
สดไมมีความเปนระเบียบเรียบรอย ประเด็นที่  2 ขอเสนอแนะในการพิจารณาแกไขปญหา (ควรมีการ
ประชาสัมพันธใหประชาชน ซื้อของภายในตลาดสด โดยใชเหตุจูงใจ เชน ปราศจากฝุน ควันพิษจากทอไอเสีย 
และปดปายประกาศสําหรับสินคาที่ผานการตรวจสอบ /จัดมาตรการจัดระเบียบการขายของบนถนนใหมโดย
กําหนดใหภายใน 6 เดือนแรก ควรใหขายเฉพาะในชวงเชา ไมเกิน 12.00 น./ ภายใน 6 เดือนหลัง ใหออกจากถนน
อยางสิ้นเชิงโดยใหเทศกิจทํางานรวมกับตํารวจอยางจริงจังและเครงครัด/ประสัมพันธใหพอคาแมคาและ
ประชาชนทราบเปนระยะ ๆ)
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8. โครงการอาหารปลอดภัย (Food Safety) บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองทุงสง
เจาหนาที่ผูนําเยี่ยมชม  นางจงดี เธียรมนตรี  รองปลัดเทศบาล/นายศราวุธ สายสิงห   นักวิชากาสุขาภิบาล 7 ว
สภาพทั่วไปของโครงการ  โครงการอาหารปลอดภัยสวน ทางเทศบาลไดมีการตรวจสอบสินคาอาหารภายในแผง
ตาง ๆ ในตลาดสด วาไดมาตรฐาน ปลอดจากสารพิษหรือไม  
ผลการประเมิน อยูในระดับ ดี
ขอเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ ประเด็นที่ 1 เมื่อมีการตรวจสอบอาหารแลว หากอาหารปลอดสารพิษ ควรมี
ปายอาหารปลอดภัยของเทศบาล รับรอง และใหแขวนปายใหเห็นชัดเจน และประชาสัมพันธในเว็บไซดหรือ
ชองทางประชาสัมพันธตาง ๆ ใหประชาชนทราบ  ประเด็นที่ 2 ควรจะทําการตรวจฝุนผง สินคาที่วางขายบนถนน 
และประกาศใหประชาชนทราบวา การการสินคาบนถนน ฝุนผงมากไมปลอดภัยแกผูบริโภค เพื่อผลักดันใหพอคา
แมคาเขามาขายสินคาภายในตลาดสด  ประเด็นที่ 3 ความสะอาดของแมคา พอคา และผากันเปอน และอื่น ๆ ควร
เนน และรณรงคประชาสัมพันธใหพอคาแมคาตระหนักและสนใจดวย
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โครงการจดัระเบียบตลาด รานคา
แผงลอยผลการประเมินอยูในระดับ 
ปานกลาง และ โครงการอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety) บริเวณ
ตลาดสดเทศบาลเมืองทุงสง
ผลการประเมินอยูในระดับ ดี

คณะกรรมการติดตาม กาํลังตรวจ
โครงการ
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คณะกรรมการติดตาม กําลังตรวจ
โครงการตลาดสดเทศบาลเมืองทุงสง

คณะกรรมการติดตาม กําลังตรวจ
โครงการตลาดสดเทศบาลเมืองทุงสง
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9. โครงการบริการประชาชนรักษาความสงบเรียบรอยปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน (งานเทศกิจสํานักปลัด) 
บริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองทุงสง
เจาหนาที่ผูนําเยี่ยมชม ผูอาํนวยการกองวิชาการและแผนงาน นางเตือนจิต จงคง 
สภาพทั่วไปของโครงการ  ภารหนาที่ของเจาหนาที่เทศกิจ เชน การจัดความเปนระเบียบเรียบรอยของเมือง การ
อํานวยความสะดวก ใหกับประชาชนในเขตเทศบาลดานการจราจรในวันปกติ และอํานวยความสะดวกดาน
การจราจรในชวงที่มีเทศกาลตาง ๆ และการออกตรวจการตามจุดเสี่ยงภัยในเขตเทศบาลเมืองทุงสง  เปนตน
ผลการประเมิน อยูในระดับ ดี
ขอเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ ประเด็นที่ 1 ถนนบางสายทางมาลายมีนอย สวนมากผูใหญไมคอยขามทาง
มาลายเจาหนาที่เทศกิจเตือนแลวก็ไมเชื่อฟง ควรจะมีมาตรการบังคับ ถาเปนไปได ทํางานรวมกับตํารวจสาย
ตรวจไดก็จะดีมาก ประเด็นที่ 2 สําหรับในจุดที่เสี่ยงภัยในเขตเทศบาลเมืองทุงสง ควรจัดทีมเทศกิจ สายตรวจ 
ออกตรวจตามจุดตาง ๆ ในเขตเทศบาลใหมากขึ้น
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10. โครงการศูนยเรียนรูการจัดการขยะฝอยแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
เจาหนาที่ผูนําเยี่ยมชม นายสมเจตน เทพคง นายชางเครื่องยนต 
สภาพทั่วไปของโครงการ  ศูนยเรียนรูการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงในศูนยเรียนรู ประกอบดวย

1. สถานีสาธิตการแปรรูปสารอินทรียประเภทเนาเสียยากประเภทกิ่งไมตาง ๆ มาผลิตเปนถานอัด
แทง นอกจากนี้ก็จะมี น้ําสมควันไมที่ไดจากการควบแนนจะมีคุณสมบัติเหมาะสมตอการปองกันแมลง และ
ปรับปรุงดิน 

2.  สถานีสาธิตการแปรรูปสารอินทรียประเภทเสียยากเปนปุยหมัก วัสดุ เชนพวก เศษพืชผัก ผลไม 
ใบไม นํามาบดยอยแลวผสมกับมูลสัตวนําไปหมักควบคุมควบชื้อ และนําไปใชประโยชนเปนปุยอัดเม็ด เปนตน

3.  สถานีสาธิตการแปรรูปสารอินทรียประเภทยอยสลายงายเปนสารสกัดชีวภาพ เปนกระบวนการ
นําสารอินทรีย ประเภทพืชผัก หรือเศษปลามาหมักกบักากน้ําตาล ซึ่งแบงได 2 สูตร ดังนี้

สูตรที่ 1 การผลิตสารสกัดชีวภาพโดยใชเศษพืชผกั กับกากน้ําตาล  
สตูรที่ 2 ใชเศษปลา มาหมัก สารสกัดที่ไดจะประกอบดวย แรธาตุ วิตามิน เอนไซค ฮอรโมน และจลุิ

นทรีย ที่เปนประโยชน มีคุณสมบัติในการปรับปรุงดิน ปองกันแมลง และบํารงุพืชผัก 
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10. โครงการศูนยเรียนรูการจัดการขยะฝอยแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  (ตอ)
สภาพทั่วไปของโครงการ  ศูนยเรียนรูการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงในศูนยเรียนรู ประกอบดวย

4.  สถานีสาธิตการจัดการขยะรีไซเคิล มีกระบวนการธนาคารวัสดุรีไซเคิลในชุมชน โรงเรียน 
หนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจโดยรับฝากซื้อ วัสดุรีไซเคิลจากสมาชิก และเปลี่ยนเปนเงิน ทั้งนี้ เพื่อสราง
จิตสํานึกใหแกประชาชน รวมทั้งเด็ก และเยาวชนในการคัดแยกขยะ เปนการเพิ่มมูลคาของขยะ เพิ่มรายไดใหแก
ครัวเรือน

5.  สถานีสาธิตการแปรรูปกระดาษใชแลว เปนการนําแผนกระดาษที่ใชแลว นํามาบดยอยดวยเครื่อง
บดยอยจะไดเยื่อกระดากระจายเต็มแผนเฟรม แลวนําไปตากในที่รม เมื่อแผนกระดาษแหงดีแลวลอกออกจากแผน
เฟรมจะไดกระดาษรีไซเคิลที่สามารถนํามาจดัทําเปนซองจดหมาย หรอืดอกไมประดิษฐที่ทําจากกระดาษได
ผลการประเมิน อยูในระดับ ดีมาก
ขอเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ ประเด็นที่ 1 สถานีสาธิตการแปรรูปสารอินทรียประเภทเนาเสียยากประเภท
กิ่งไมตาง ๆ มาผลิตเปนถานอัดแทง ควรจะผลิตใหมีปริมาณมาก และควรทําเปนธุรกิจ ใหประชาชนเรียนรู และ
นําไปผลิตภายในชุมชน สรางรายไดใหกับประชาชน โดยฝกอาชีพแกประชาชน  ประเด็นที่ 2 การทํางานของ
เจาหนาที่ภายในศูนยเรียนรูการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจเพียง ควรมีอุปกรณปดจมูก 
ปดปาก กันฝุนละออง  เพื่อความปลอดภัยแกเจาหนาที่ 



สวนที่ 3  การประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ฯ

เจาหนาที่กาํลังสาธิตการแปรรูปสารอินทรีย
ประเภทเนาเสียยากประเภทกิ่งไมตาง ๆ มา
ผลิตเปนถานอัดแทง

โครงการศูนยเรียนรูการจัดการขยะ
ฝ อ ย แ บบผสมผส า นต า ม แน ว
เศรษฐกิจพอเพียง ผลการประเมินอยู
ในระดับ ดีมาก



สวนที่ 3  การประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ฯ

กระบวนการผลิตน้ําหมักชีวภาพ ที่
สามารถนําไปใชประโยชน เชน ลาง
ตลาดสด

กระบวนก า รผลิ ตปุ ย หมั ก        
จากมูลสัตว



สวนที่ 3  การประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ฯ

สถานีสาธิตการแปรรูปสารอินทรีย
ประเภทเสียยากเปนปุยหมัก วัสดุ 
เชนพวก เศษพืชผัก ผลไม ใบไม 
ผลิตเปนปุยอัดเม็ด

เจาหนาที่กาํลังสาธิตการผลิต       
ปุยอัดเม็ด



สวนที่ 3  การประเมินโดยคณะกรรมการติดตาม ฯ  (ตอ)

10. โครงการศูนยเรียนรูการจัดการขยะฝอยแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  (ตอ)
สภาพทั่วไปของโครงการ  ศูนยเรียนรูการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสาน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ 
พอเพียงในศูนยเรียนรู ประกอบดวย

4.  สถานีสาธิตการจัดการขยะรีไซเคิล มีกระบวนการธนาคารวัสดุรีไซเคิลในชุมชน โรงเรียน 
หนวยงานราชการ และรัฐวิสาหกจิโดยรับฝากซือ้ วัสดุรีไซเคิลจากสมาชกิ และเปลี่ยนเปนเงิน ทั้งนี้ เพื่อสราง
จิตสํานึกใหแกประชาชน รวมทั้งเด็ก และเยาวชนในการคัดแยกขยะ เปนการเพิ่มมูลคาของขยะ เพิ่มรายไดใหแก
ครัวเรือน

5.  สถานีสาธิตการแปรรูปกระดาษใชแลว เปนการนําแผนกระดาษที่ใชแลว นํามาบดยอยดวยเครื่อง
บดยอยจะไดเยื่อกระดากระจายเต็มแผนเฟรม แลวนําไปตากในที่รม เมื่อแผนกระดาษแหงดีแลวลอกออกจากแผน
เฟรมจะไดกระดาษรีไซเคิลที่สามารถนํามาจดัทําเปนซองจดหมาย หรือดอกไมประดิษฐที่ทําจากกระดาษได
ผลการประเมิน อยูในระดับ ดีมาก
ขอเสนอแนะคณะกรรมการติดตามฯ ประเด็นที่ 1 สถานีสาธิตการแปรรูปสารอินทรียประเภทเนาเสียยากประเภท
กิ่งไมตาง ๆ มาผลิตเปนถานอัดแทง ควรจะผลิตใหมีปริมาณมาก และควรทําเปนธุรกิจ ใหประชาชนเรียนรู และ
นําไปผลิตภายในชุมชน สรางรายไดใหกับประชาชน โดยฝกอาชีพแกประชาชน  ประเด็นที่ 2 การทํางานของ
เจาหนาที่ภายในศูนยเรียนรูการจัดการขยะมูลฝอยแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจเพียง ควรมีอุปกรณปดจมูก 
ปดปาก กันฝุนละออง    เพื่อความปลอดภยัแกเจาหนาที่ 



จบการนําเสนอ
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