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บทที่ 1 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ประจําปี 2555 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 หมวด 6 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   ข้อ 29 ให้คณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  กําหนดแนวทาง  วิธีการในการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา     ดําเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารเทศบาล  เพ่ือให้ผู้บริหารเทศบาลเสนอต่อสภา
เทศบาล  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  ทั้งน้ีให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งได้รับการ
แต่งต้ังเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ตามคําสั่งเทศบาลเมืองทุ่งสงที่ ๗๒๓/๒๕๕๕ เรื่องแต่งต้ัง
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  และคําสั่งที่ ๘๖๗/๒๕๕๕ เรื่อง
แต่งต้ังประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ลงวันที่ ๑๑
ตุลาคม  ๒๕๕๕  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลมีรายช่ือ  ดังน้ี 
 

1.  นายเจษฎา    สมาธิ   ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประธานคณะกรรมการติดตามฯ 
2.  นายมนัส      สีดํา            ผู้ทรงคุณวุฒิ   คณะกรรมการฯ 
3.  นายประจิน  เน้ือเขียว   สมาชิกสภาเทศบาล  คณะกรรมการฯ 
4.  นายปฏิภาณ  เสนะคุณ สมาชิกสภาเทศบาล    คณะกรรมการฯ 
5.  นายศุภชัย ฤกษ์มงคล สมาชิกสภาเทศบาล    คณะกรรมการฯ 
6.  นางวรรณา รัตนบุรี  ผู้แทนประชาคมเมือง  คณะกรรมการฯ 
7.  นางขนิษฎา นาคฤทธ์ิ ผู้แทนประชาคมเมือง   คณะกรรมการฯ 
8.  นายสมคิด    วงษ์พิพันธ์ บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขาตลาดเกษตร 
    ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  คณะกรรมการฯ 
9.  นายเสรี   สุวรรณประเสริฐ     ผู้แทนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง คณะกรรมการฯ 
10.  ผู้อํานวยการกองวิชาการและแผนงาน หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล  

คณะกรรมการฯ 
11.  ปลัดเทศบาล  หัวหน้าส่วนการบริหารเทศบาล/เลขานุการ 
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตาม

ระเบียบ ฯ ดังข้างต้น และได้เสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลประจําปี ๒๕๕๕ พร้อมเสนอ
ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเพ่ือเป็นข้อเสนอแนะต่อผู้บริหาร 
รายละเอียด ดังน้ี 
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ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง   
ประจําปี 2555 
  เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ร่วมกับประชาคมเมืองทุ่งสง  คณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสงคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  จัดทําแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนา แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงสามปี (2555-2557)  ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ได้ร่วมกําหนด   คือ  
“ทุ่งสงเมืองแห่งการเรียนรู้เมือง   ชุมทางน่าอยู่  สู่ชุมชนเข้มแข็ง  ผาสุกอย่างย่ังยืน” โดยยึดหลักการ  
“การศึกษานําการพัฒนาปวงประชามีส่วนร่วม”  ไปสู่การปฏิบัติกําหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสง  เพ่ือเป็นกรอบ และแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนได้รับประโยชน์
สูงสุด  อีกทั้งเ พ่ือเป็นเคร่ืองมือในการดําเนินงานตามนโยบายผู้บริหารที่ ไ ด้แถลงต่อสภาไว้              
ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย   4   ด้าน  คือ 
1. นโยบายด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา สู่คุณภาพมาตรฐาน      
ที่เหนือกว่า โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1.1 จัดต้ังโรงเรียนพัฒนาเด็กเล็กด้วยระบบ “รีสอร์ทอนุบาล” เพ่ือพัฒนาเด็กให้มี
การเจริญเติบโตทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา  ในการเตรียมความพร้อมของเด็กที่จะ
เข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ 

1.2 ส่งเสริมและร่วมมือกับสถาบันการศึกษาต่างประเทศเพื่อจัดต้ังโรงเรียน
มัธยมศึกษา โดยเปิดสอนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในรูปแบบสองภาษาเพ่ือพัฒนาให้เด็กนักเรียน
มีความพร้อมในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในหลักสูตรนานาชาติ 

1.3 จัดต้ังสถาบันพัฒนาครูต้นแบบเพ่ือพัฒนาศักยภาพของครูให้มีความเช่ียวชาญ
ทางด้านการวางแผนการสอน การผลิตสื่อการสอนเชิงนวัตกรรมในรูปแบบ E- Learning การพัฒนา
เทคนิคการสอน การออกแบบและสร้างกิจกรรมการเรียนรู้  การประเมินผลการเรียนรู้ ทักษะการสอน
และการวิจัยช้ันเรียน 

1.4 ปรับปรุงหลักสูตร พัฒนาหลักสูตรให้สอดรับกับความต้องการของท้องถิ่น การ
เรียนการสอน การจัดการ และการประเมินผล รวมทั้งพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาและ
บุคลากรของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสงให้เกิดความเช่ียวชาญการบริหารและการจัด
การศึกษาในรูปแบบใหม่ 

1.5 สร้างโอกาสแก่ผู้สําเร็จการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ได้ฝึกงาน
อาชีพอย่างน้อย 1 อาชีพ โดยดําเนินการจัดการฝึกอบรมวิชากลุ่มการงานอาชีพร่วมกับหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง 

1.6 พัฒนาห้องเรียนต้นแบบในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการการเรียนการสอน  และขยายผลการใช้งานไปยังห้องเรียนทุกห้องในทุกกลุ่มสาระ 

1.7 ส่งเสริม สนับสนุน และจัดการการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย
ให้แก่ประชาชนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ และแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

1.8 ส่งเสริมและสนับสนุน และร่วมจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีอันดีงามของชาวทุ่งสงอย่างต่อเน่ือง 



 3

1.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพ ทักษะพ้ืนฐานการกีฬา กีฬาสู่ความ
เป็นเลิศ และพัฒนากีฬาเพ่ืออาชีพ อย่างต่อเน่ือง 
 
2. นโยบายด้านการพัฒนาผังเมือง โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม สู่เมืองน่าอยู่  โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

2.1 ร่วมดําเนินการจัดทําผังเมืองรวมของเมืองทุ่งสงกับองค์กรอ่ืนๆที่เก่ียวข้องเพ่ือ
จัดทําแผนแม่บทการจราจรและการขนส่ง ในการรองรับการเจริญเติบโตของเมืองที่เป็นศูนย์กลางทาง
การศึกษา วัฒนธรรม การขนส่ง การท่องเที่ยว และการอุตสาหกรรม  

2.2 จัดต้ังศูนย์บริการของเทศบาลประจําชุมชนแบบอัจฉริยะ เพ่ือขยายการเข้าถึง
การบริการ 

2.3 จัดให้มีสถานีขนส่งเพ่ือเป็นศูนย์กลางการขนส่งสาธารณะทุกเส้นทางที่เช่ือม     
ต่อกับเมืองทุ่งสง  

 2.4 จัดระเบียบตลาดสด ตลาดโต้รุ่ง ตลาดนัด และตลาดเปิดท้ายขายของ การค้า
ขายริมถนน ร้านค้าแผงลอย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกันเอง ระหว่างแม่ค้าและ
ผู้ใช้บริการ เพ่ือให้เป็นตลาดสําหรับผู้บริโภคอย่างแท้จริง 

2.5 จัดภูมิทัศน์ให้เป็นเมืองสวยงาม น่าอยู่ โดยเพ่ิมและพัฒนาสวนหย่อม สนามเด็ก
เล่น สวนสาธารณะ สถานที่ออกกําลังกาย ที่น่ังพักรอรถโดยสาร และห้องนํ้าสาธารณะ 

2.6 จัดระเบียบสายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือ
พัฒนาสู่สายใต้ดินภายในระยะเวลา 8  ปี รวมท้ังขยายผิวถนนเส้นทางหลักของเมืองทุ่งสงให้ได้
มาตรฐาน  

2.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานธรรมชาติ และ
พลังงานสีเขียวทดแทนน้ํามันและกระแสไฟฟ้า ส่งเสริมให้ประชาชนลด แยกขยะ เพ่ือให้สามารถนํา
กลับมาใช้ใหม่ และแปรสภาพเพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิมในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน ซึ่งเป็นการลดปัญหาขยะ
ของเมืองและเพ่ิมรายได้ให้กับชุมชน 

2.8 จัดระบบการรักษาความสะอาดถนน คลอง คูระบายนํ้า ตรอก ซอย พ้ืนที่รกร้าง
ว่างเปล่าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดอยู่เสมอ 

2.9 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการนํ้าท่วมเชิงบูรณาการโดยการร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนอย่างต่อเน่ือง 
 
3. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาการประกอบอาชีพเดิม และอาชีพใหม่ โดย
ศึกษาความต้องการ จัดทําหลักสูตร และดําเนินการจัดฝึกอบรมทักษะงานอาชีพ เพ่ือให้ประชาชนเกิด
ทักษะความรู้ความชํานาญในวิชาชีพ และสามารถนําไปประกอบอาชีพอย่างได้ผล 

3.2 จัดต้ังศูนย์กลางตลาดสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมให้เมืองทุ่งสงเป็นศูนย์การ
จําหน่ายและการส่งออกสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
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3.3 ส่งเสริมทางด้านการค้าและการลงทุนทางด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และธุรกิจ
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง โดยเป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างองค์กรภาครัฐและเอกชนต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง 

3.4 คุ้มครองและส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อมและร้านค้าปลีกให้สามารถทําธุรกิจการค้า
ปลีกเพ่ือให้มีรายได้ที่ดีขึ้นและมีฐานะที่มั่นคง 

3.5 สนับสนุนเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน โดยการส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการที่
ก่อให้เกิดรายได้และการอาชีพ ตลอดจนสร้างชุมชนให้เป็นชุมชนเศรษฐกิจ รวมทั้งมุ่งทําการค้าและ
ธุรกิจเป็นงานหลักเพ่ือให้เกิดอุตสาหกรรมขนาดย่อม 

3.6 ส่งเสริม สนับสนุน  และศึกษาเพ่ือสร้างต้นแบบการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
ชุมชนในการร่วมพัฒนาเทศบาลในรูปแบบต่าง ๆ ในหลากหลายมิติอย่างเป็นระบบ รวมท้ังสร้าง
เครือข่ายประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนาท้องถิ่นและการเมืองภาคประชาชนอย่างต่อเน่ือง 

3.7 ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยวเพ่ือให้เมืองทุ่งสงเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ และสร้างรายได้แก่ประชาชน 

3.8 ส่งเสริมและสนับสนุนบริการสาธารณสุขเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชนอย่าง
ทั่วถึงและมีคุณภาพสูง ทั้งในการป้องกัน การรักษา และการฟ้ืนฟู 

3.9 จัดระบบการป้องกันอาชญากรรม สาธารณภัย ภัยพิบัติ อบายมุข ยาเสพติด เพ่ือ
ปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 
4. นโยบายด้านการพัฒนาการปรับปรุงการจัดการองค์กรรองรับความเปลี่ยนแปลง  สู่เทศบาล
อัจฉริยะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ โดยแบ่งแยกตาม
ภารกิจและกลไกของการปฏิบัติงานของสํานัก/กอง/ฝ่ายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการบริการและการบริหาร
จัดการของเทศบาลเมืองทุ่งสง  

4.2 จัดความสัมพันธ์ของกิจกรรมและบุคคลในองค์กรให้มีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภารกิจของสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างราบร่ืนและ
เต็มความสามารถ  เพ่ิมศักยภาพในตอบสนองและขับเคลื่อนนโยบายของฝ่ายบริหารเพ่ือให้องค์กร
สามารถดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ได้ตามแผนที่กําหนด 

4.3 พัฒนาระบบการประเมินผลการดําเนินงานโครงการและกิจกรรมของสํานัก/
กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ทั้งในรูปแบบของการประเมินโดยผู้เช่ียวชาญจากภายใน และภายนอกองค์กร รวมทั้ง
พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานที่สอดคล้องกับภารกิจหน้าที่และผลการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างระบบคุณธรรม และสร้างขวัญกําลังใจแก่พนักงาน 

4.4 จดัให้มีสวัสดิการของพนักงานเทศบาลอย่างทั่วถึง ครอบคลุม และเป็นธรรม  
4.5 สร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีความเช่ียวชาญใน

การพัฒนาองค์การท้ังในและต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาศักยภาพการบริหารและการบริการของเทศบาล
เมืองทุ่งสง ทั้งคณะผู้บริหาร คณะที่ปรึกษา สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และแกนนําการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยจัดการโครงการพัฒนาบุคลากรที่เน้นผลสัมฤทธ์ิในรูปแบบต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและต่อเน่ือง 
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4.6 สร้างระบบและพัฒนาศักยภาพการบริการประชาชน โดยหน่วยบริการทันใจ
บริการแบบอัจฉริยะ เพ่ือแก้ไขปัญหาประชาชนเฉพาะหน้าอย่างมีคุณภาพรวดเร็วและให้บริการ 24 
ช่ัวโมง 

4.7 สร้างระบบและพัฒนาการจัดการความรู้ของบุคลากรเทศบาลเมืองทุ่งสงให้
สามารถปฏิบัติงาน ปรับปรุงการทํางานในหน้าที่ให้มีมาตรฐานสูง และตามหลักการบริหารจัดการ
บ้านเมืองที่ดี รวมท้ังสามารถปรับตัวได้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงต่อวิทยาการและสังคม 

4.8 พัฒนาระบบและรูปแบบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของงานกิจการสภาเทศบาล งาน
ฝ่ายบริหาร และงานของสํานัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ เพ่ือเป็นกลไกในการรับฟังความคิดเห็น รับรู้ความ
ต้องการของประชาชนในประเด็นต่าง ๆ และจัดให้มีการศึกษาวิจัยเพ่ือประเมินความคิดเห็น ความพึง
พอใจ และประเมินความนิยมของประชาชนอย่างเป็นระบบและมีความต่อเน่ือง 

4.9 ส่งเสริม สนับสนุน และสร้างระบบการสื่อสารระหว่างเทศบาลกับประชาชน 
ระหว่างประชาชนกับเทศบาลผ่านสื่อสิ่งพิมพ์  วิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ เคเบิ้ลทีวี เครือข่าย
คอมพิวเตอร์  และสื่อเฉพาะกิจต่าง ๆ เพ่ือสร้างการเรียนรู้และความเข้าใจอันดีระหว่างกัน  ซึ่ง
ประกอบด้วย นโยบาย     
  ซึ่งการดําเนินงานพัฒนาตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงตามกรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนา ที่ได้มาจากการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ   มีแนวทางการพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์ และมี
โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เป็นเคร่ืองมือในการดําเนินการภายใต้แนวทางการพัฒนาแต่ละยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  จึงประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ดังน้ี 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  และการกีฬาแบบบูรณาการสู่

คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 
แนวทางการพัฒนา   1. พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม       

มีความรู้คู่คุณธรรม  สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
สามารถดําเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมี
คุณภาพ 
3. พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรู้ให้มีความโดดเด่นทุกกลุ่มสาระสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น 
สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนและมีการขยายผลไปสู่การจัดการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ 
4. พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดต้ังโรงเรียนและ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ "รีสอร์ทอนุบาล" และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5. พัฒนาครูต้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมี
ความเป็นเลิศ   โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตถกรรมสมัยใหม่ ในการจัดการการเรียนการสอนและ
การบริหารการศึกษา 
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6. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นห้องเรียนต้นแบบเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนา
ทักษะการคิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง      
5  ด้าน 
7. สนับสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพใน
ระดับสากลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐานด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน 
8. สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทุกภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพเป็นระบบและได้มาตรฐาน 
9. พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเน้น
ความเป็นเลิศในด้านวิชาการและด้านสังคม 
10. นําภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกัน      

น้ําท่วม  สู่เมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
แนวทางการพัฒนา 1. บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างคุณภาพในการป้องกันและ

แก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ย่ังยืนโดยบูรณาการการ
พัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการทางสังคม 
2. สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริม
การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายนํ้า ไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบํารุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ 
4. ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
5.  ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะโดยทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วม 
6. ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด  ตลาดนัด ตลาดคนเดิน 
ให้สวยงาม  สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม 
7.  ส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
8. จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ 
9. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล  สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม 
สามารถลดปริมาณขยะ  และการนําขยะกลับมาใ ช้ ใหม่อ ย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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10. บริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพโดย
ประชาชนมีส่วนร่วมและขยายระบบบําบัดนํ้าเสียให้ครอบคลุมพ้ืนที่เขต
เทศบาล 
11.รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและนํ้ามันและสนับสนุน
การใช้พลังงานทางเลือก 

 
ยุทธศาสตรท์ี่   3  ร่วมกันพฒันาเศรษฐกจิและสังคม สูค่ณุภาพชีวิตทีด่กีว่า 
แนวทางการพัฒนา 1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง รองรับการ

ขยายการลงทุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพ้ืนที่
ให้สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
2. พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้จ้างงาน กลุ่มอาชีพ 
ผู้ด้อยโอกาส ยากจน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วม 
3.  ส่งเสริมและสนับนุนให้เกิดเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
เชิงวัฒนธรรม และการกีฬา เช่ือมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรม
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสงเช่ือมโยงกับพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยชุมชน
มีส่วนร่วม 
4.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและมี
คุณภาพสูง ทั้งในด้านการป้องกัน การรักษาและการฟ้ืนฟู โดยทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม 
5. จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม 
6. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ให้มี
ประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
7. ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ คนยากจน ให้พอเพียงแก่การดํารงชีพและเป็นธรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การ

บริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ 

แนวทางการพัฒนา 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
และเ พ่ือการบริการประชาชนของเทศบาลและของชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกในการใช้
ประโยชน์ 
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2.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการทํางานเฉพาะ
ด้านและทํางานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์ 
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารเพ่ือการพัฒนางานและพัฒนา
ชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
4. พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้ครบถ้วน 
ทั่วถึง และเป็นธรรม 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่าง
ย่ังยืน 
7. ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือเคร่ืองใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
8. ส่งเสริมองค์กรชุมชน (อบช.) ทุกองค์การบริหารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ให้
มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างเข้มแข็ง 

 
ถึงแม้ว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงจะได้ดําเนินงานให้เป็นไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด     

ในการปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ท้องถิ่นเพียงใดก็ตามการดําเนินการโครงการ / 
กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งเป็นเคร่ืองมือที่สําคัญประการหน่ึงที่จะทําให้เทศบาลเมือง
ทุ่งสงสามารถดําเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ทั้งในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต การจัดระเบียบชุมชน  สังคม  การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการ
วางแผน  การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม การท่องเท่ียวการบริหารจัดการในระดับเทศบาล และ
ระดับชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็ง ,การศึกษา กีฬาและนันทนาการ ,การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม  ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯ ฯลฯ  เหล่าน้ีคือภารกิจหน้าที่
ของเทศบาลท่ีเทศบาลได้ดําเนินการไปแล้ว    เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง (citizen centered) เพ่ือแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน ก่อให้เกิด
ผลกระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชนได้แต่เน่ืองจากสภาวะที่เทศบาลมีทรัพยากรจํากัด   
การจะดําเนินงานของเทศบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้น้ัน จะต้องอาศัยการติดตามและการ
ประเมินผล     ที่เป็นตัวบ่งช้ีว่าผลจากการดําเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  หรือบรรลุตาม
เป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพ่ือนําข้อมูลจากการติดตามและประเมินผล ดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง 
แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดําเนินงานนอกจากน้ีการประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการ
ตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เช่ือถือได้ ก็จะ
ทําให้เทศบาลสามารถประเมินผลการทํางาน และนําไปพิจารณาให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
จํากัดได้ เพ่ือดําเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและท้องถิ่น ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น     
ตามเจตนารมณ์ของคณะผู้บริหารต่อไป 
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  จากการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี พ.ศ. 2555 ของ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลซึ่งได้ดําเนินการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา เรียบร้อยแล้วน้ัน จึงขอรายงานการประเมินผลกการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ  
ของเทศบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง    
ซึ่งจะประกอบด้วย 

ข้อ 1. การประเมินตนเองในการจัดทําแผน ฯ     
ข้อ 2. การประเมินแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2555-2557)    
ข้อ 3. การประเมินผลแผนดําเนินงานประจําปี 2555   รายละเอียดดังน้ี 

 
1.  การประเมินตนเองในการจัดทําแผนฯ ของเทศบาลเมืองทุ่งสงว่าเป็นไปตาม

ระเบียบผลการประเมิน เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ ฯ 
2. การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2555-2557) มีรายละเอียดการ

ประเมินผล คือ  
 
สรปุการนาํแผนพฒันาเทศบาลสามปี (2555-2557) ไปสูก่ารปฏบิตั ิ
 สรุปผลโครงการจากแผนพัฒนาเทศบาลสามปี  2555 จํานวนรวมท้ังสิ้น 97 

โครงการ  เทศบาลได้นําโครงการต่าง ๆ ตามแผน ฯ สู่การปฏิบัติ โดยได้ต้ังงบประมาณ เพ่ือดําเนินการ
ซึ่งปรากฏตามแผนดําเนินงานประจําปี 2555   จํานวน  94 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 96.91 ของ
โครงการทั้งหมดจากแผนพัฒนาสามปี โดยแบ่งเป็น  4  ยุทธศาสตร์  และได้มีการนําโครงการไป
ดําเนินการจนแล้วเสร็จ  จํานวน 81 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 83.51  (รายละเอียดตามตารางท่ี 1 
หน้า  12)  

 
3. การประเมินผลแผนดําเนินงาน   ประจําปี 2555  มีรายละเอียดการประเมิน  

คือ 
 
สรุปผลการดําเนินงานโครงการตามแผนดําเนินงาน   ประจําปี   2555 
จากการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจําปี

งบประมาณ  2555  ซึ่งเทศบาลได้ต้ังงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4  ยุทธศาสตร์  รวมทั้งสิ้น 97  โครงการ  มีจํานวนโครงการที่เสร็จ จํานวน 
81  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 83.51  มีจํานวนโครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 3  โครงการ      
คิดเป็นร้อยละ 3.09  จํานวนโครงการที่ไม่ดําเนินการ 11  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.34   ปรากฎ
ผลการดําเนินงาน ดังน้ี 

1.  ยุทธศาสตร์ที่  1  มี จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2555  
ทั้งหมด 38  โครงการ เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จ จํานวน 33  โครงการคิดเป็นร้อยละ 86.84  
จํานวนโครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ (ไม่มี)  โครงการที่ไม่ดําเนินการ จํานวน 5  โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ  13.16 
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2.  ยุทธศาสตร์ที่  2    จํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี ประจําปี 2555  
ทั้งหมด 18  โครงการ เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จ จํานวน 16  โครงการคิดเป็นร้อยละ 88.89  
จํานวนโครงการท่ีอยู่ระหว่างดําเนินการ จํานวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.56   โครงการที่ไม่
ดําเนินการ จํานวน 1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5.56 

 

3. ยุทธศาสตร์ที่ 3   มีจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี 2555 ทั้งหมด 21  
โครงการ เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จ จํานวน 17  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 80.95   จํานวน
โครงการที่อยู่ระหว่างดําเนินการ 1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.76   จํานวนโครงการท่ีไม่ดําเนินการ 
1  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 4.76 

 

4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4  มีจํานวนโครงการตามแผนพัฒนาสามปี 2555  ทั้งหมด 20  
โครงการ เทศบาลสามารถดําเนินการเสร็จ จํานวน 15 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 75  โครงการที่อยู่
ระหว่างดําเนินการ 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 5   และจํานวนโครงการที่ไม่ดําเนินการ จํานวน 4  
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20  (รายละเอียดตามตารางที่ 2 หน้า 13) 

 

จากผลการดําเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ น้ัน  แสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองทุ่งสง
สามารถดําเนินงานสําเร็จได้ตามแผนพัฒนาเทศบาลท่ีกําหนดไว้  คิดเป็นร้อยละ  83.51 

 


