
บทที่ 1 
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ประจ าปี 2560 ครั้งท่ี 2/2560 
 
  ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 

2560 
 เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้ร่วมกับประชาคมเมืองทุ่งสง คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 
แผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงสามปี (2560-2562) ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ได้ร่วมก าหนด คือ  “ทุ่งสงเมืองแห่งการ
เรียนรู้  เมืองชุมทางน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง  ผาสุกอย่างยั่งยืน” โดยยึดหลัก  “การศึกษาน าการพัฒนา ปวง
ประชามีส่วนร่วม”  ไปสู่การปฏิบัติก าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพ่ือเป็นกรอบ และ
แนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด  อีกทั้งเพ่ือเป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน
ตามนโยบายผู้บริหารที่ได้แถลงต่อสภาไว้ ซึ่งประกอบด้วยนโยบายเร่งด่วน 5 เรื่อง และนโยบายการพัฒนา 5 
ด้าน ดังนี้    
 
นโยบายในการบริหารเทศบาลเมืองทุ่งสง ประกอบด้วย นโยบายเร่งด่วน 5 เรื่อง และนโยบายการพัฒนา 
5 ด้าน ดังนี้ 
นโยบายเร่งด่วน(วาระท้องถิ่นเมืองทุ่งสง) 

(1) จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง ปรับปรุงถนน ทางเท้า ปรับภูมิทัศน์เมือง และ
ยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ จัดท าฐานข้อมูลและจัดระเบียบการขายสินค้าหาบเร่ แผงลอยในเขต
เทศบาลให้ส าเร็จ  

(2) สานต่อแผนปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม  ควบคู่กับ          
การปูองกันภัยแล้งทีส่่งผลกระทบต่อชีวิต ความเป็นอยู่และอาชีพของคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

(3) พัฒนารายได้ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ และการบริหารทรัพย์สินของเทศบาล 
ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าระบบรางภาคใต้-ทุ่งสงให้ส าเร็จ โดยประสานงานเชิงรุกกับกลไก
ภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมทั้งในประเทศและต่างประเทศ และขับเคลื่อนโครงการสถานีขนส่งย่อยให้
เสร็จสมบูรณ์ เชื่อมโยงการใช้งานกับสถานีขนส่งอ าเภอทุ่งสง เพ่ือน ามาซึ่งรายได้ในการพัฒนาเมืองในอนาคต 

(4) สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และจังหวัดนครศรีธรรมราชในเรื่องยาเสพติด โดยปูองกัน
กลุ่มเสี่ยงและประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด และส่งเสริมให้ผู้ติดยาเสพติดได้รับการ
บ าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม ตามแนวทาง “เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว”  

(5) ก าหนดมาตรการ “เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว”และปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดในการขจัดอบายมุข
และยาเสพติด รวมทั้งบังคับใช้มาตรการปฏิบัติตามวินัยจราจร และมาตรการประหยัดพลังงานภายในองค์กร
เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 
 
 
นโยบายการพัฒนา 
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1. ด้านการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริมการกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
เพ่ือสร้างทุ่งสงเป็น “เมืองแห่งการเรียนรู้” 

1.1 ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-
2561) เพ่ือรองรับการเข้าสู่สังคมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และไร้พรมแดน เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เกิดความใฝุรู้ รักการ
อ่าน ใฝุดีและมีคุณธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะและสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

1.2 ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะ
ด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ รวมตลอดถึงการส่งเสริมทักษะด้านวิทยาศาสตร์ 
คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และการกีฬา 

1.3 เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงมัธยมศึกษา  พัฒนาศูนย์เด็กเล็กรี
สอร์ทอนุบาลให้ได้มาตรฐาน สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยมุ่งเน้นโรงเรียนเป็นฐาน(SBMLD) 
กระจายอ านาจด้านงบประมาณ ปรับปรุงคุณภาพการศึกษา พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นมือ
อาชีพ การจัดหาทุนการศึกษา และส่งเสริมการด ารงชีวิตของเด็กและเยาวชน ประชาชนในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลง ให้เป็นผู้ที่สามารถแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

1.4 พัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ทั้งในระบบการศึกษา  นอกระบบการศึกษาและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาอาคารเก่า รสพ. ของการรถไฟเป็นชุมทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง(พิพิธภัณฑ์
เมืองทุ่งสง) พัฒนาสวนสาธารณะถ้ าตลอด และสวนพฤกษาสิรินธรเป็นแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติศึกษา และการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างยิมเนเซียมรองรับการพัฒนานักเรียนโรงเรียนกีฬาสู่มืออาชีพ 

1.5 เสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลายเกิดคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ พัฒนาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนให้มีความเลื่อมใส ศรัทธา ทะนุบ ารุงศาสนา  ร่วมอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ห่างไกลจากยาเสพติด เสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ และเพ่ิมพูนความสัมพันธ์กับชุมชน  

1.6 ส่งเสริมการกีฬาสู่นักกีฬาอาชีพที่หลากหลายประเภทกีฬา และส่งเสริมให้เด็กหนึ่งคนเล่นกีฬา
เพ่ือสุขภาพหรือเพ่ืออาชีพอย่างน้อยหนึ่งประเภทกีฬา  

1.7 ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนฝึกฝนเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น โดยขยายผล การเรียนรู้       
“หนึ่งโรงเรียน หนึ่งดนตรี หนึ่งศิลปะการแสดง หนึ่งศิลปหัตถกรรม” 

2. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ  เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการพัฒนาและส่งเสริมการค้าขาย ของผู้ประกอบการ 
ทุกประเภท ทุกระดับ และชุมชน ให้สามารถเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน  

2.1   ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาให้เมืองทุ่งสง เป็นศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้าระบบรางของ
ภาคใต้ เพ่ือพัฒนารายได้ของเทศบาลและรองรับการเชื่อมโยงโครงการพัฒนาของรัฐบาล, โครงการพัฒนา
เศรษฐกิจสามฝุายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย–ไทย ( IMT GT ) และรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2.2 ส่งเสริมและพัฒนาให้เมืองทุ่งสงเป็นศูนย์กลางการจ าหน่ายสินค้าทั่วไป  และผลิตภัณฑ์ สินค้า 
OTOP ที่มีคุณภาพมาตรฐานจากชุมชนต่าง ๆ  

2.3 พัฒนาปรับปรุงตลาดสดชั้น ๒  ให้เป็นศูนย์เสื้อผ้าที่มีคุณภาพ 
2.4  ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจสีเขียว  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
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2.5  ส่งเสริมให้ภาครัฐ เอกชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมอ่ืน เพ่ือส่งเสริม
การตลาด และสร้างรายได้ให้แก่คนในท้องถิ่น 

2.6  ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรชุมชน ให้น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาใช้ในการพัฒนาระบบ
เศรษฐกิจของชุมชน เพ่ือเพ่ิมรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน 

3. ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้อยู่ดีมีสุข อยู่เย็นเป็นสุข อย่างยั่งยืน เพ่ือดูแลความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี บ้านเมืองสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ สุขอนามัยที่ดี  มีความสุข มีความอบอุ่นในครอบครัว ชุมชนเข้มแข็ง 
และมีสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

3.1 ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติแก่เทศบาล โรงเรียน
และชุมชน 

3.2  พัฒนาคุณภาพการบริการ และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการสาธารณสุข ร่วมกับส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ให้บริการเชิงรุกร่วมกับกลุ่ม ชมรมด้านส่งเสริมสุขภาพ ขยายโอกาสใน
การเข้าถึงบริการที่ได้มาตรฐาน รวดเร็ว เป็นธรรม และทั่วถึง ให้บริการตรวจรักษาพยาบาลโดยแพทย์ มีการ
จัดท าระเบียนผู้ปุวยเพื่อการดูแลอย่างต่อเนื่อง จัดหาเวชภัณฑ์และเครื่องมือเครื่องใช้ทางการแพทย์ที่ทันสมัย  

3.3  ส่งเสริมสุขภาพดี วิถีไทย ได้แก่การให้การสนับสนุนการแพทย์แผนไทย และการแพทย์
ทางเลือก  

3.4  พัฒนาคุณภาพสวัสดิการผู้ด้อยโอกาส ลดปัจจัยเสี่ยง และสร้างเสริมสุขภาพแก่เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวส่งเสริมสนับสนุนการออก
ก าลังกายทุกรูปแบบ ให้ทุกชุมชนมีลานกีฬา เพ่ือส่งเสริมและดูแลสุขภาพของตนเอง  

3.5  ส่งเสริมกลุ่มผู้สูงอายุ ปราชญ์ชาวบ้าน ในการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุ 
เทศบาลเมืองทุ่งสง 

3.6  ส่งเสริมสนับสนุนการออกก าลังกายทุกรูปแบบ ร่วมกับกลุ่ม ชมรมด้านสุขภาพให้ทุกชุมชนมี
ลานกีฬา เพ่ือส่งเสริมและดูแลสุขภาพของตนเอง 

3.7  ส่งเสริมและให้ความส าคัญต่อกิจกรรมที่สร้างความสัมพันธ์ที่ดี สร้างความอบอุ่น มีความ
เอ้ือเฟ้ือเกื้อกูลกันท้ังในระดับครัวเรือน และชุมชน 

3.8  ส่งเสริมสนับสนุน และพัฒนาขีดความสามารถขององค์การบริหารชุมชนเมือง ให้มีการ
บริหารจัดการที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง และสามารถจัดท าผังและแผนชุมชนได้อย่างมีคุณภาพ เป็นเครื่องมือน ามาใช้
ในการพัฒนาชุมชน และได้รับการจัดสรรงบประมาณจากทางเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ 

3.9  “ทุ่งสงเมืองสะอาด” พัฒนาปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลรักษาความสะอาด 
ของถนน ทางเท้า รางรถไฟ พ้ืนที่สาธารณะต่าง ๆ ของเมือง และส่งเสริมให้มีการพัฒนาดูแลรักษาความ
สะอาดของพ้ืนที่อ่ืนของเมืองให้ครอบคลุมทั้งในระดับครัวเรือน ชุมชน และหน่วยงาน โดยชุมชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม  จัดตั้งชมรมรีไซเคิล 

3.10  ขยายระบบบ าบัดน้ าเสียให้ครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาล 
3.11  พัฒนาและปรับปรุงสวนสาธารณะถ้ าตลอด สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระ

ชนมพรรษา สวนพฤกษาสิรินธร เกาะกลางถนนและสวนหย่อมทั่วทั้งเมือง 
3.12  พัฒนาปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน โดย

ติดตั้งระบบทีวีวงจรปิดครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งเมือง เชื่อมโยงสัญญาณกับบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแล
ไฟฟูาและแสงสว่างตามถนน ตรอก ซอยและที่สาธารณะ สนับสนุนให้ความร่วมมือกับสถานีต ารวจจัดให้มียาม
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ชุมชน ออกตรวจพ้ืนที่จุดเสี่ยง สร้างความมั่นใจและดูแลความปลอดภัยให้คนในชุมชน ลดการเกิด
อาชญากรรมและแหล่งมั่วสุม 

3.13 พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดการสภาพแวดล้อม
และระบบนิเวศให้สมดุล ดูแลบ ารุงรักษาปุาไม้ ต้นน้ า แม่น้ าล าคลอง พ้ืนที่ชุ่มน้ า และระบบโครงข่ายน้ า 
ประสานงานอย่างบูรณาการในการบริหารจัดการโครงข่ายน้ าระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ครอบคลุมทุก
พ้ืนที่และทุกประเด็นการพัฒนา ควบคู่กับการวิจัยและน าผลการวิจัยและนวัตกรรม มาปรับใช้ในการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าเพ่ือปูองกันและจัดการภัยพิบัติ น้ าท่วม น้ าแล้ง และน้ าเพ่ือ
การอุปโภคบริโภค 

3.14  เตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มุ่งสู่เมืองทุ่งสง“เมืองคาร์บอน
ต่ า”    ตามแนวคิด 

- “เมืองแห่งต้นไม้” ด าเนินการและสนับสนุนการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวของเมือง โดยการปลูก
ต้นไม้ใหม่และดูแลรักษาต้นไม้เก่า  

- “เมืองไร้มลพิษ”เพ่ือดูแลจัดการเรื่องขยะและน้ าเสีย ฌาปนสถาน ให้เกิดมลพิษน้อย
ที่สุด 

- “เมืองพิชิตพลังงาน” เพ่ือบริหารจัดการเรื่องการลดการใช้พลังงานฟอสซิล ให้เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และส่งเสริมพลังงานสะอาด  

- เมืองที่มีการบริโภคอย่างยั่งยืน” ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรเมือง สวนผักในเมือง และน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการ
บริโภค 

4. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในบริหารงานเทศบาลเมืองทุ่งสงโดย
ยึด           หลักธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มุ่งผลประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก บูรณาการทุก     ภาคส่วน ให้มีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินผล 
ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับผลการพัฒนา และร่วมภาคภูมิใจกับความส าเร็จจากผลของพัฒนาเมืองทุ่งสงที่ได้
ร่วมกันท าอย่างต่อเนื่องด้วยความรู้สึกรวมเป็นหนึ่งเดียวว่า “ทุกคนเป็นเจ้าของเมืองทุ่งสงร่วมกัน” 

4.1  พัฒนารายได้โดยกระบวนการมีส่วนร่วม เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนาเมืองทุ่งสง 
4.2  ส่งเสริมการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการท างาน 
4.3  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
4.4  พัฒนาปรับปรุงคุณภาพระบบสื่อสาร และเพ่ิมช่องทางการสื่อสาร ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูล

ข่าวสารได้ง่าย รวดเร็ว และทั่วถึง เช่น จัดให้มีอินเตอร์เน็ตไร้สายทั่วเมือง ระบบส่งข่าวโดย SMS วิทยุชุมชน 
เว็บไซต์ เฟสบุ๊ค และสายด่วนนายกฯ  

4.5  พัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการ มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัย ให้มี
มาตรฐานการบริการ บริการด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม มีสิทธิเท่าเทียมกัน ประชาชนได้รับด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว มีความพึงพอใจสูงสุด เตรียมการรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

4.6  ปรับปรุงระบบการบริหารงานเทศบาลโดยน าระบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่เป็น
แนวทางด าเนินงานสู่การปฏิบัติในเทศบาล เช่น ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยพัฒนา
สมรรถนะ และพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร สร้างทัศนคติเชิงบวก และจิตสาธารณะเพ่ือ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างสร้างสรรค์ น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ สร้างระบบ
การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมาใช้บริหารงานเทศบาลและบริหารการพัฒนาเมือง
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ทุ่งสง จัดท าตัวชี้วัดใช้วัดผลการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในระดับบุคคลและองค์กรให้เกิดความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์
สูงสุด 
 5. ด้านการวางผังเมืองและผังชุมชน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือรองรับ
การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคม การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง การจัดการจราจร และ
ภูมิทัศน์ของเมือง    การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และท่ีส าคัญอย่างยิ่งคือการจัดการ
ภัยพิบัติอุทกภัย วาตภัย         ดินถล่ม ภัยแล้ง และอัคคีภัย จึงประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์ การพัฒนา 
ดังนี้ 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม  และการกีฬาแบบบูรณาการ  สู่

คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 
แนวทางการพัฒนา   1. พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม  มีความรู้คู่

คุณธรรม  สร้างโอกาสในการเรียนรู้  ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถด าเนิน
ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
2. พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ 
3. พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจัยด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ให้
มีความโดดเด่นทุกกลุ่มสาระสอดคล้องกับความต้องการท้อ งถิ่น สะท้อน
เอกลักษณ์ของชุมชนและมีการขยายผลไปสู่การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
4. พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดตั้งโรงเรียนและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ "รีสอร์ทอนุบาล" และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
5. พัฒนาครูต้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็น
เลิศ   โดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
สมัยใหม่ ในการจัดการการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา 
6. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นห้องเรียนต้นแบบเพ่ือเสริมสร้างการพัฒนาทักษะการ
คิดวิเคราะห์และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง  5  ด้าน 
7. สนับสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดับ
สากลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการโรงเรียน และระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน 
8. สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง  เสริมสร้าง
การมีส่วนร่วมบริหารจัดการของภาคีทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็นระบบและได้
มาตรฐาน 
9. พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเน้นความ
เป็นเลิศในด้านวิชาการและด้านสังคม 
10. น าภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนท้ังในระบบและนอกระบบการศึกษา 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกัน น้ าท่วม สู่
เมืองน่าอยู่อย่างย่ังยืน 
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แนวทางการพัฒนา 1. บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างคุณภาพในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้าน
กายภาพและด้านกระบวนการทางสังคม 
2. สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ า ไฟฟูา ประปา 
โทรศัพท์ ให้เพียงพอ และปรับปรุงบ ารุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ 
4. ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุงภูมิทัศน์ใน
เขตเทศบาลให้สวยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
5.  ปูองกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
6. ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด  ตลาดนัด ตลาดคนเดิน ให้
สวยงาม  สะอาด ถูกหลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม 
7.  ส่งเสริม  อนุรักษ์  ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
8. จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ 
9. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูก
หลักสุขาภิบาล  สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และ
การน าขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 
10. บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วน
ร่วมและขยายระบบบ าบัดน้ าเสียให้ครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาล 
11.รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟูาและน้ ามันและสนับสนุนการใช้
พลังงานทางเลือก 

 
ยุทธศาสตร์ที่   3  ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า 
แนวทางการพัฒนา 1.  ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายการ

ลงทุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพ้ืนที่ให้สามารถลด
ต้นทุนและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน 
2. พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้จ้างงาน กลุ่มอาชีพ ผู้ด้อยโอกาส 
ยากจน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
3.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิง
วัฒนธรรม และการกีฬา เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสงเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
4.  ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้ทั่วถึงและมี
คุณภาพสูง ทั้งในด้านการปูองกัน การรักษาและการฟ้ืนฟู โดยทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วม 
5. จัดระบบปูองกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วม 
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6. พัฒนาระบบปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบัติ ให้มีประสิทธิภาพโดย
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
7. ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา  ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ 
คนยากจน ให้พอเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหาร

จัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล
อัจฉริยะ 

แนวทางการพัฒนา 1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการและเพ่ือ
การบริการประชาชนของเทศบาลและของชุมชนให้มีประสิทธิภาพและได้
มาตรฐานสามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกในการใช้ประโยชน์ 
2.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทักษะในการท างานเฉพาะด้านและ
ท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์ 
3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารเพ่ือการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
4. พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง 
5. เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้ครบถ้วน ทั่วถึง 
และเป็นธรรม 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
7. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
8. ส่งเสริมองค์กรชุมชน (อบช.) ทุกองค์การบริหารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ให้มีส่วน
ร่วมในการพัฒนาเมืองอย่างเข้มแข็ง 

ถึงแม้ว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงจะได้ด าเนินงานให้เป็นไปเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด   ในการ
ปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลแก่ท้องถิ่นเพียงใดก็ตามการด าเนินการโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ 
ตามแผนพัฒนาเทศบาล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส าคัญประการหนึ่งที่จะท าให้เทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถด าเนินงาน
ได้ตามเปูาหมายที่วางไว้ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ทั้งในด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
การจัดระเบียบชุมชน  สังคม       การรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  
พาณิชยกรรม   การท่องเที่ยวการบริหารจัดการในระดับเทศบาล และระดับชุมชน ให้เกิดความเข้มแข็ง ,
การศึกษา กีฬาและนันทนาการ ,การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม  ศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี 
และภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ ฯลฯ  เหล่านี้คือภารกิจหน้าที่ของเทศบาลที่เทศบาลได้ด าเนินการไปแล้ว เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (citizen centered) เพ่ือแก้ไขปัญหาและ
ตอบสนองความต้องการของประชาชน ก่อให้เกิดผลกระทบในทางที่ดีต่อการพัฒนาชีวิตของประชาชนได้แต่
เนื่องจากสภาวะที่เทศบาลมีทรัพยากรจ ากัด   การจะด าเนินงานของเทศบาลให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้นั้น 
จะต้องอาศัยการติดตามและการประเมินผล ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์  
หรือบรรลุตามเปูาหมายหรือไม่อย่างไร  เพ่ือน าข้อมูลจากการติดตามและประเมินผล ดังกล่าวมาใช้ในการ
ปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการด าเนินงาน นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการ
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ตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มีความเที่ยงตรง เชื่อถือได้ ก็จะท าให้
เทศบาลสามารถประเมินผลการท างาน และน าไปพิจารณาให้เหมาะสมกับทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดได้ เพ่ือ
ด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและท้องถิ่น ได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามเจตนารมณ์ของคณะ
ผู้บริหารต่อไป 
  จากการประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปี พ.ศ. 2560 ของคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลซึ่งได้ด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เรียบร้อยแล้ว
นั้น จึงขอรายงานการประเมินผลกการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ภายใต้ยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง  ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ซึ่งจะประกอบด้วย 

ข้อ 1. การประเมินตนเองในการจัดท าแผน ฯ     
ข้อ 2. การประเมินแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2560-2562) 
ข้อ 3. การประเมินผลแผนด าเนินงานประจ าปี 2560 ครั้งที่ 2/2560  รายละเอียดดังนี้ 

 
 
 
 
 

1.  การประเมินตนเองในการจัดท าแผนฯ ของเทศบาลเมืองทุ่งสงว่าเป็นไปตามระเบียบ
ผลการประเมิน เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ ฯ 

2. การประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2560-2562) มีรายละเอียดการประเมินผล 
คือ  

สรุปการน าแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2560-2562) ไปสู่การปฏิบัติ 
โครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลเมืองทุ่งสง  ซึ่งใน

ปีงบประมาณ 2560  มีจ านวนรวมทั้งสิ้น  151 โครงการ เทศบาลได้ด าเนินการน าโครงการตามแผนพัฒนา
สามปี  (พ.ศ. 2560-2562) เทศบาลเมืองทุ่งสง มาจัดท าแผนการด าเนินงานประจ าปี 2560 จ านวน 109  
โครงการ คิดเป็น    ร้อยละ 72.19 และสามารถด าเนินการให้แล้วเสร็จ ทันภายในปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 
2/2560  มีจ านวนรวมทั้งสิ้น 95 โครงการ สัดส่วนของโครงการตามแผนพัฒนาสามปี  (พ.ศ. 2560 -2562) 
เทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ด าเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ 62.91 (รายละเอียดตามตารางที่ 1 หน้า B5 )  
 

3. การประเมินผลแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2560 ครั้งที่ 2/2560  มีรายละเอียดการ
ประเมิน คือ 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนด าเนินงาน   ประจ าปี   2560 ครั้งที่ 2/2560 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี จ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2560  

ทั้งหมด  34 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 29  โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 82.35 จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  (ไม่มี) โครงการที่ยัง
ไม่ด าเนินการ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 14.71   
    

 ยุทธศาสตร์ที่ 2  มี จ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2560  
ทั้งหมด 20 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 16 โครงการ  



 A9 

คิดเป็นร้อยละ 80.00 จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ 
คิดเป็นร้อยละ 20.00 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 มี จ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 ทั้งหมด 
26 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 23 โครงการ  คิดเป็น
ร้อยละ 88.46 จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ (ไม่มี) จ านวนโครงการที่ยัง
ไม่ด าเนินการ      จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 11.54  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 มี  จ านวนโครงการตามแผนการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 
ทั้งหมด 29  โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแล้วเสร็จ จ านวน 27 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 93.10 โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน(ไม่มี) โครงการที่ยังไม่
ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ    คิดเป็นร้อยละ 6.90   
  

จากผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ นั้น  แสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองทุ่งสง
สามารถด าเนินงานส าเร็จได้ตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2560 ครั้งท่ี 2/2560  ที่ก าหนดไว้  คิดเป็นร้อย
ละ 87.16           
   
   
     


