
บทที่ 1 

รายงานผลการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 1/2561 

 

  ความเป็นมาและวตัถปุระสงคข์องการตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี 2561 

 เทศบาลเมืองทุ่งสง ไดร่้วมกบัประชาคมเมืองทุ่งสง คณะกรรมการพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง คณะกรรมการ

สนบัสนุนการจดัท าแผนพฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสง  จดัท าแผนยุทธศาสตรก์ารพฒันา แผนพฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสง สี่ปี 

(2561-2564) ภายใตว้ิสยัทศัน์ที่ไดร่้วมก าหนด คือ  “ทุ่งสงเมืองแห่งการเรียนรู  ้ เมืองชุมทางน่าอยู่ สู่ชุมชนเขม้แข็ง      

ผาสุกอย่างย ัง่ยนื” โดยยดึหลกั  “การศึกษาน าการพฒันา ปวงประชามสี่วนร่วม”  ไปสู่การปฏบิตักิ  าหนดเป็นยุทธศาสตรก์าร

พฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อเป็นกรอบ และแนวทางในการพฒันาทอ้งถิ่น ใหป้ระชาชนไดร้บัประโยชน์สูงสุด อีกท ัง้     

เพือ่เป็นเครื่องมอืในการด าเนินงานตามนโยบายผูบ้ริหารที่ไดแ้ถลงต่อสภาไว ้ซึ่งประกอบดว้ยนโยบายเร่งด่วน 5 เรื่อง และ

นโยบายการพฒันา 5 ดา้น ดงัน้ี    

 

นโยบายในการบรหิารเทศบาลเมืองทุ่งสง ประกอบดว้ย นโยบายเร่งด่วน 5 เรื่อง และนโยบายการพฒันา 5 ดา้น ดงัน้ี 

นโยบายเร่งด่วน(วาระทอ้งถิน่เมืองทุ่งสง) 

(1) จดัความเป็นระเบยีบเรียบรอ้ยของบา้นเมอืง ปรบัปรุงถนน ทางเทา้ ปรบัภูมทิศันเ์มอืง และยกระดบั

มาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ จดัท าฐานขอ้มลูและจดัระเบยีบการขายสนิคา้หาบเร่ แผงลอยในเขตเทศบาลใหส้  าเรจ็  

(2) สานต่อแผนป้องกนัและแกไ้ขปญัหาภยัพบิตัอิทุกภยั วาตภยั และดนิโคลนถลม่ ควบคู่กบัการป้องกนัภยั

แลง้ทีส่่งผลกระทบต่อชวีติ ความเป็นอยู่และอาชพีของคนในทอ้งถิน่อย่างย ัง่ยนื 

(3) พฒันารายได ้เพิ่มประสทิธิภาพการใชง้บประมาณ และการบริหารทรพัยส์นิของเทศบาล ขบัเคลือ่นการ

พฒันาศูนยก์ระจายสนิคา้ระบบรางภาคใต-้ทุ่งสงใหส้  าเร็จ โดยประสานงานเชิงรุกกบักลไกภาครฐั เอกชน และประชาสงัคม

ท ัง้ในประเทศและต่างประเทศ และขบัเคลือ่นโครงการสถานีขนส่งย่อยใหเ้สร็จสมบูรณ์ เชื่อมโยงการใชง้านกบัสถานีขนส่ง

อ าเภอทุ่งสง เพือ่น ามาซึง่รายไดใ้นการพฒันาเมอืงในอนาคต 

(4) สนองนโยบายเร่งด่วนของรฐับาล และจงัหวดันครศรีธรรมราชในเรื่องยาเสพติด  โดยป้องกนักลุ่มเสี่ยง

และประชาชนในทอ้งถิ่นไม่ใหเ้ขา้ไปเกี่ยวขอ้งกบัยาเสพติด และส่งเสริมใหผู้ต้ิดยาเสพติดไดร้บัการบ าบดัรกัษาใหก้ลบัมา

เป็นคนดขีองสงัคม ตามแนวทาง “เมอืงสขีาว หวัใจสเีขยีว”  

(5) ก าหนดมาตรการ “เมอืงสขีาว หวัใจสเีขยีว”และปฏบิตัิการข ัน้เด็ดขาดในการขจดัอบายมขุและยาเสพติด 

รวมท ัง้บงัคบัใชม้าตรการปฏบิตัติามวนิยัจราจร และมาตรการประหยดัพลงังานภายในองคก์รเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
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นโยบายการพฒันา 

1. ดา้นการพฒันาการศึกษา สง่เสรมิการกฬีา ศิลปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภมิูปญัญาทอ้งถิน่ เพือ่สรา้งทุ่ง

สงเป็น “เมอืงแห่งการเรียนรู”้ 

1.1 ขบัเคลือ่นการปฏรูิปการศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัการปฏรูิปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (พ.ศ.2552-2561) เพื่อ

รองรบัการเขา้สู่สงัคมการเรียนรูท้ี่มคุีณภาพไดม้าตรฐาน และไรพ้รมแดน เกิดการเรียนรูต้ลอดชีวติ เด็กและเยาวชนใน

ทอ้งถิน่ ไดร้บัการพฒันาท ัง้ทางร่างกาย อารมณ์ สงัคม และสติปญัญา เกิดความใฝ่รู ้รกัการอ่าน ใฝ่ดีและมคุีณธรรม เหน็

แก่ประโยชนส์่วนรวม มจีติสาธารณะและสรา้งวฒันธรรมประชาธิปไตย 

1.2 ส่งเสริมมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน โดยพฒันาผูเ้รียนใหม้ทีกัษะดา้นภาษาท ัง้

ภาษาองักฤษ และภาษาต่างประเทศอื่น ๆ รวมตลอดถงึการส่งเสริมทกัษะดา้นวทิยาศาสตร ์คณิตศาสตร ์เทคโนโลย ีและ

การกฬีา 

1.3 เพิม่ศกัยภาพการบรหิารจดัการศึกษาตัง้แต่ระดบัอนุบาลจนถงึมธัยมศึกษา พฒันาศูนยเ์ด็กเลก็รีสอรท์อนุบาล

ใหไ้ดม้าตรฐาน สนบัสนุนใหทุ้กภาคส่วนเขา้มามสี่วนร่วม โดยมุ่งเนน้โรงเรียนเป็นฐาน(SBMLD) กระจายอ านาจดา้น

งบประมาณ ปรบัปรุงคุณภาพการศึกษา พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นมอือาชีพ การจดัหาทุนการศึกษา และ

ส่งเสริมการด ารงชีวติของเด็กและเยาวชน ประชาชนในสงัคมที่มกีารเปลีย่นแปลง ใหเ้ป็นผูท้ี่สามารถแสวงหาความรูเ้พื่อ

พฒันาตนเองไดอ้ย่างต่อเน่ืองตลอดชวีติ 

1.4 พฒันาคุณภาพสถานศึกษาและแหล่งเรียนรูท้ ัง้ในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษาและการศึกษาตาม

อธัยาศยั พฒันาอาคารเก่า รสพ. ของการรถไฟเป็นชุมทางประวตัิศาสตรเ์มอืงทุ่งสง(พิพิธภณัฑเ์มอืงทุ่งสง)  พฒันา

สวนสาธารณะถ า้ตลอด และสวนพฤกษาสิรินธรเป็นแหล่งเรียนรูธ้รรมชาติศึกษา และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สรา้ง

ยมิเนเซยีมรองรบัการพฒันานกัเรียนโรงเรียนกฬีาสู่มอือาชพี 

1.5 เสริมสรา้งค่านิยมและวฒันธรรมที่ดีงามของไทย โดยใชก้ิจกรรมที่หลากหลายเกิดคุณลกัษณะที่พงึประสงค์ 

พฒันาพฤติกรรมเด็กและเยาวชนใหม้คีวามเลือ่มใส ศรทัธา ทะนุบ  ารุงศาสนา  ร่วมอนุรกัษศิ์ลปวฒันธรรม จารีตประเพณี 

ห่างไกลจากยาเสพติด เสริมสรา้งภูมปิญัญาทอ้งถิ่น ส่งเสริมแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบตัิ และเพิ่มพูน

ความสมัพนัธก์บัชมุชน  

1.6 ส่งเสรมิการกฬีาสู่นกักฬีาอาชพีทีห่ลากหลายประเภทกีฬา และส่งเสริมใหเ้ด็กหน่ึงคนเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพหรือ

เพือ่อาชพีอย่างนอ้ยหน่ึงประเภทกฬีา  

1.7 ส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนฝึกฝนเรียนรูศิ้ลปะและวฒันธรรมของทอ้งถิ่น  โดยขยายผล การเรียนรู ้          

“หน่ึงโรงเรยีน หน่ึงดนตร ีหน่ึงศิลปะการแสดง หน่ึงศิลปหตัถกรรม” 

2. ดา้นการพฒันาเศรษฐกิจ  เพื่อเพิ่มศกัยภาพการพฒันาและส่งเสริมการคา้ขาย ของผูป้ระกอบการ ทุกประเภท 

ทกุระดบั และชมุชน ใหส้ามารถเพิม่รายได ้ลดรายจ่าย และมขีดีความสามารถในการแขง่ขนั  



 A3 

2.1   ส่งเสริมการลงทุนและพฒันาใหเ้มอืงทุ่งสง เป็นศูนยร์วบรวมและกระจายสนิคา้ระบบรางของภาคใต  ้ เพื่อ

พฒันารายไดข้องเทศบาลและรองรบัการเชื่อมโยงโครงการพฒันาของรฐับาล, โครงการพฒันาเศรษฐกิจสามฝ่าย

อนิโดนีเซยี–มาเลเซยี–ไทย ( IMT GT ) และรองรบัการเขา้สู่ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

2.2 ส่งเสริมและพฒันาใหเ้มอืงทุ่งสงเป็นศูนยก์ลางการจ าหน่ายสนิคา้ท ัว่ไป และผลติภณัฑ ์สนิคา้ OTOP ที่มี

คุณภาพมาตรฐานจากชมุชนต่าง ๆ  

2.3 พฒันาปรบัปรุงตลาดสดชัน้ ๒  ใหเ้ป็นศูนยเ์สื้อผา้ทีม่คุีณภาพ 

2.4  ส่งเสรมิและสนบัสนุนเศรษฐกจิสเีขยีว  เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม  

2.5  ส่งเสริมใหภ้าครฐั เอกชน จดักิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกิจกรรมอื่น เพื่อส่งเสริมการตลาด และ

สรา้งรายไดใ้หแ้ก่คนในทอ้งถิน่ 

2.6  ส่งเสริมสนบัสนุนองคก์รชุมชน ใหน้ าหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง มาใชใ้นการพฒันาระบบเศรษฐกิจ

ของชมุชน เพือ่เพิม่รายไดแ้ละลดรายจ่ายในครวัเรอืน 

3. ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิต ใหอ้ยู่ดีมีสุข อยู่เย็นเป็นสุข อย่างย ัง่ยืน เพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนใหม้ี

คุณภาพชีวิตที่ดี บา้นเมอืงสะอาดและเป็นระเบยีบเรียบรอ้ย มคีวามปลอดภยัในชีวิตและทรพัยส์นิ ปลอดอาชญากรรม มี

สุขภาวะ สุขอนามยัทีด่ ี มคีวามสุข มคีวามอบอุ่นในครอบครวั ชมุชนเขม้แขง็ และมสีิง่แวดลอ้มทีด่ี 

3.1 ส่งเสรมิการด าเนินชวีติตามแนวปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงสู่การปฏบิตัแิก่เทศบาล โรงเรยีนและชมุชน 

3.2  พฒันาคุณภาพการบริการ และเพิ่มประสิทธิภาพระบบการสาธารณสุข ร่วมกบัส านกังานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ใหบ้ริการเชิงรุกร่วมกบักลุ่ม ชมรมดา้นส่งเสริมสุขภาพ ขยายโอกาสในการเขา้ถึงบริการที่ได ้

มาตรฐาน รวดเร็ว เป็นธรรม และท ัว่ถึง ใหบ้ริการตรวจรกัษาพยาบาลโดยแพทย ์มกีารจดัท าระเบยีนผูป่้วยเพื่อการดูแล

อย่างต่อเน่ือง จดัหาเวชภณัฑแ์ละเครื่องมอืเครื่องใชท้างการแพทยท์ี่ทนัสมยั  

3.3  ส่งเสรมิสุขภาพด ีวถิไีทย ไดแ้ก่การใหก้ารสนบัสนุนการแพทยแ์ผนไทย และการแพทยท์างเลอืก  

3.4  พฒันาคุณภาพสวสัดิการผูด้อ้ยโอกาส ลดปจัจยัเสี่ยง และสรา้งเสริมสุขภาพแก่เด็ก สตรี ผูสู้งอายุ ผู ้

พกิาร ผูด้อ้ยโอกาสและเสรมิสรา้งความเขม้แขง็ของสถาบนัครอบครวัส่งเสริมสนบัสนุนการออกก าลงักายทุกรูปแบบ ใหทุ้ก

ชมุชนมลีานกฬีา เพือ่ส่งเสรมิและดูแลสุขภาพของตนเอง  

3.5  ส่งเสริมกลุ่มผูสู้งอายุ ปราชญช์าวบา้น ในการบริหารจดัการศูนยส์่งเสริมสวสัดิการผูสู้งอายุ เทศบาล

เมอืงทุ่งสง 

3.6  ส่งเสริมสนบัสนุนการออกก าลงักายทุกรูปแบบ ร่วมกบักลุ่ม ชมรมดา้นสุขภาพใหทุ้กชุมชนมลีานกีฬา 

เพือ่ส่งเสรมิและดูแลสุขภาพของตนเอง 

3.7  ส่งเสรมิและใหค้วามส าคญัต่อกจิกรรมที่สรา้งความสมัพนัธท์ี่ดี สรา้งความอบอุ่น มคีวามเอื้อเฟ้ือเกื้อกูล

กนัท ัง้ในระดบัครวัเรอืน และชมุชน 

3.8  ส่งเสรมิสนบัสนุน และพฒันาขดีความสามารถขององคก์ารบริหารชุมชนเมอืง ใหม้กีารบริหารจดัการที่ด ี

ชมุชนเขม้แขง็ และสามารถจดัท าผงัและแผนชุมชนไดอ้ย่างมคุีณภาพ เป็นเครื่องมอืน ามาใชใ้นการพฒันาชุมชน และไดร้บั

การจดัสรรงบประมาณจากทางเทศบาลและหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งอย่างเพยีงพอ 
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3.9  “ทุ่งสงเมืองสะอาด” พฒันาปรบัปรุงและเพิ่มประสทิธิภาพในการดูแลรกัษาความสะอาด ของถนน ทาง

เทา้ รางรถไฟ พื้นที่สาธารณะต่าง ๆ ของเมอืง และส่งเสริมใหม้ีการพฒันาดูแลรกัษาความสะอาดของพื้นที่อื่นของเมอืงให ้

ครอบคลุมท ัง้ในระดบัครวัเรอืน ชมุชน และหน่วยงาน โดยชมุชนและทกุภาคส่วนมสี่วนร่วม  จดัตัง้ชมรมรไีซเคิล 

3.10  ขยายระบบบ าบดัน า้เสยีใหค้รอบคลุมพื้นทีเ่ขตเทศบาล 

3.11  พฒันาและปรบัปรุงสวนสาธารณะถ า้ตลอด สวนสาธารณะเฉลมิพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา 

สวนพฤกษาสรินิธร เกาะกลางถนนและสวนหย่อมท ัว่ท ัง้เมอืง 

3.12  พฒันาปรบัปรุงและเพิ่มประสทิธิภาพระบบรกัษาความปลอดภยัในชีวติทรพัยส์นิ โดยติดตัง้ระบบทีวี

วงจรปิดครอบคลุมพื้นที่ท ัง้เมอืง เชื่อมโยงสญัญาณกบับุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข อ้ง ดูแลไฟฟ้าและแสงสว่างตามถนน 

ตรอก ซอยและทีส่าธารณะ สนบัสนุนใหค้วามร่วมมอืกบัสถานีต ารวจจดัใหม้ยีามชุมชน ออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยง สรา้งความ

ม ัน่ใจและดูแลความปลอดภยัใหค้นในชมุชน ลดการเกดิอาชญากรรมและแหลง่ม ัว่สุม 

3.13 พฒันาการบริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและอนุรกัษส์ิ่งแวดลอ้ม จดัการสภาพแวดลอ้มและระบบ

นิเวศใหส้มดุล ดูแลบ ารุงรกัษาป่าไม ้ตน้น า้ แม่น า้ล  าคลอง พื้นที่ชุ่มน า้ และระบบโครงข่ายน า้ ประสานงานอย่างบูรณาการ

ในการบริหารจดัการโครงข่ายน า้ระหว่างภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวขอ้ง ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกประเด็นการพฒันา ควบ คู่กบั

การวิจยัและน าผลการวิจยัและนวตักรรม มาปรบัใชใ้นการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ต ัง้แต่ตน้น า้ กลางน า้ และปลายน า้เพื่อ

ป้องกนัและจดัการภยัพบิตั ิน า้ท่วม น า้แลง้ และน า้เพือ่การอปุโภคบรโิภค 

3.14  เตรยีมความพรอ้มรองรบัการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ มุ่งสู่เมอืงทุ่งสง“เมืองคารบ์อนต า่”    ตาม

แนวคิด 

- “เมืองแห่งตน้ไม”้ ด าเนินการและสนบัสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขยีวของเมอืง โดยการปลูกตน้ไมใ้หม่

และดูแลรกัษาตน้ไมเ้ก่า  

- “เมืองไรม้ลพษิ”เพือ่ดูแลจดัการเรื่องขยะและน า้เสยี ฌาปนสถาน ใหเ้กดิมลพษินอ้ยทีสุ่ด 

- “เมืองพิชิตพลงังาน” เพื่อบริหารจดัการเรื่องการลดการใชพ้ลงังานฟอสซิล ใหเ้กิดประสิทธิภาพ

สูงสุด และส่งเสรมิพลงังานสะอาด  

- เมอืงที่มกีารบริโภคอย่างย ัง่ยนื” ด าเนินการจดัซื้อจดัจา้งสนิคา้ที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดลอ้ม  ส่งเสริม

สนบัสนุนเกษตรเมอืง สวนผกัในเมอืง และน าหลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงมาใชใ้นการบริโภค 

4. ดา้นการพฒันาระบบการบริหารจดัการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในบริหารงานเทศบาลเมืองทุ่งสงโดยยึด           

หลกัธรรมาภบิาล ดว้ยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได ้มุง่ผลประโยชนข์องประชาชนเป็นหลกั บูรณาการทุก     ภาค

ส่วน ใหม้สี่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมนิผล ร่วมรบัผดิชอบ ร่วมรบัผลการพฒันา และ

ร่วมภาคภูมใิจกบัความส าเร็จจากผลของพฒันาเมอืงทุ่งสงที่ไดร่้วมกนัท าอย่างต่อเน่ืองดว้ยความรูส้กึรวมเป็นหน่ึงเดียวว่า  

“ทกุคนเป็นเจา้ของเมืองทุ่งสงร่วมกนั” 

4.1  พฒันารายไดโ้ดยกระบวนการมสี่วนร่วม เพือ่น ามาใชใ้นการพฒันาเมอืงทุ่งสง 

4.2  ส่งเสรมิการวจิยัเพือ่พฒันาระบบการท างาน 

4.3  พฒันาระบบฐานขอ้มลูเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการบรหิารจดัการ  
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4.4  พฒันาปรบัปรุงคุณภาพระบบสือ่สาร และเพิม่ช่องทางการสือ่สาร ใหป้ระชาชนเขา้ถงึขอ้มลูข่าวสารไดง้่าย 

รวดเร็ว และท ัว่ถงึ เช่น จดัใหม้อีินเตอรเ์น็ตไรส้ายท ัว่เมอืง ระบบส่งข่าวโดย SMS วทิยุชุมชน เวบ็ไซต ์เฟสบุค๊ และสาย

ด่วนนายกฯ  

4.5  พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพระบบการใหบ้รกิาร มเีครื่องมอืเครื่องใชท้ี่ทนัสมยั ใหม้มีาตรฐานการบริการ 

บรกิารดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม มสีทิธิเท่าเทยีมกนั ประชาชนไดร้บัดว้ยความสะดวก รวดเร็ว มคีวามพงึพอใจสูงสุด 

เตรยีมการรองรบัการเขา้สู่ประชาคมอาเซยีน 

4.6  ปรบัปรุงระบบการบริหารงานเทศบาลโดยน าระบบการบริหารจดัการภาครฐัแนวใหม่เป็นแนวทาง

ด าเนินงานสู่การปฏิบตัิในเทศบาล เช่น ปรบัปรุงโครงสรา้งการบริหารทรพัยากรบุคคลโดยพฒันาสมรรถนะ และพฒันา

ประสทิธภิาพการปฏบิตังิานของบคุลากร สรา้งทศันคตเิชงิบวก และจิตสาธารณะเพื่อปรบัเปลีย่นพฤติกรรมอย่างสรา้งสรรค ์

น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใ้นการบริหารจดัการ สรา้งระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบตัิงานที่มี

ประสิทธิภาพมาใชบ้ริหารงานเทศบาลและบริหารการพฒันาเมอืงทุ่งสง จดัท าตวัชี้วดัใชว้ดัผลการปฏบิตัิหนา้ที่ท ัง้ในระดบั

บคุคลและองคก์รใหเ้กดิความคุม้ค่า และเกดิประโยชนสู์งสุด 

 5. ดา้นการวางผงัเมืองและผงัชมุชน พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพือ่รองรบัการพฒันา

เศรษฐกจิ และสงัคม การจดัการความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของบา้นเมอืง การจดัการจราจร และภมูทิศันข์องเมอืง    การ

บริหารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และทีส่  าคญัอย่างยิง่คือการจดัการภยัพบิตัอิุทกภยั วาตภยั         ดนิ

ถลม่ ภยัแลง้ และอคัคีภยั จงึประกอบดว้ย  4  ยุทธศาสตร ์การพฒันา ดงัน้ี 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 พฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม  และการกฬีาแบบบูรณาการ สู่คุณภาพมาตรฐานที่

เหนือกว่า 

แนวทางการพฒันา   1. พฒันาผูเ้รียนใหม้กีารปรบัเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม  มคีวามรูคู่้คุณธรรม  

สรา้งโอกาสในการเรียนรู ้ตามเกณฑม์าตรฐาน และสามารถด าเนินชีวติอยู่ในสงัคมอย่างมี

ความสุข 

2. พฒันาผูเ้รยีนใหไ้ดร้บัโอกาสในการศึกษาต่อในระดบัที่สูงขึ้นและมคุีณภาพ 

3. พฒันาหลกัสูตร สนบัสนุนงานวิจยัดา้นการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรูใ้หม้คีวาม

โดดเด่นทกุกลุม่สาระสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทอ้งถิน่ สะทอ้นเอกลกัษณ์ของชุมชนและมี

การขยายผลไปสู่การจดัการเรยีนรูอ้ย่างเป็นระบบ 

4. พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนใหม้ีความพรอ้มทุกดา้นโดยจดัตัง้โรงเรียนและพฒันาระบบ

บรหิารจดัการ "รสีอรท์อนุบาล" และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

5. พฒันาครูตน้แบบและบุคลากรทางการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและมคีวามเ ป็นเลศิ   โดย

มุ่งเนน้การประยุกตใ์ช ้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมสมยัใหม่ ในการ

จดัการการเรยีนการสอนและการบริหารการศึกษา 

6. พฒันาศูนยเ์รียนรูใ้หเ้ป็นหอ้งเรียนตน้แบบเพื่อเสริมสรา้งการพฒันาทกัษะการคิด

วเิคราะหแ์ละคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนท ัง้  5  ดา้น 
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7. สนบัสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ พฒันาสู่ความเป็นเลศิและสู่มอือาชีพในระดบัสากลและ

พฒันาระบบการบรหิารจดัการโรงเรยีน และระบบโครงสรา้งพื้นฐานดา้นกฬีาใหไ้ดม้าตรฐาน 

8. สรา้งระบบบริหารจดัการของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง  เสริมสรา้งการมสี่วน

ร่วมบรหิารจดัการของภาคีทกุภาคส่วนอย่างมคุีณภาพเป็นระบบและไดม้าตรฐาน 

9. พฒันาระบบโรงเรียนมธัยมศึกษาใหม้คุีณภาพไดม้าตรฐานและมุ่งเนน้ความเป็นเลศิใน

ดา้นวชิาการและดา้นสงัคม 

10. น าภูมปิญัญาทอ้งถิ่น ศิลปะ วฒันธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวิต

ของคนท ัง้ในระบบและนอกระบบการศึกษา 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน รกัษาสิ่งแวดลอ้ม ป้องกนั น ้ าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่าง

ย ัง่ยนื 

แนวทางการพฒันา 1. บูรณาการความร่วมมอืทุกภาคส่วนอย่างคุณภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปญัหาอุทกภยั

เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการใหย้ ัง่ยืน โดยบูรณาการการพฒันาดา้นกายภาพและดา้น

กระบวนการทางสงัคม 

2. สรา้งกระบวนการเรียนรูก้ฎหมายผงัเมอืงรวมเมอืงทุ่งสง และส่งเสริมการมสี่วนร่วมใน

การปฏบิตั ิ

3. พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน า้ ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ให ้

เพยีงพอ และปรบัปรุงบ  ารุงรกัษาอาคารสถานทีส่าธารณะ 

4. ปรบัปรุงและพฒันาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรบัปรุงภูมทิศันใ์นเขตเทศบาล

ใหส้วยงามเป็นระเบยีบโดยทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม 

5.  ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการบุกรุกทีส่าธารณะโดยทกุภาคส่วนมสี่วนร่วม 

6. ปรบัปรุงพฒันาและบรหิารจดัการตลาดสด  ตลาดนดั ตลาดคนเดิน ใหส้วยงาม  สะอาด 

ถกูหลกัสุขาภบิาลโดยการมสี่วนร่วม 

7.  ส่งเสรมิ  อนุรกัษ ์ ฟ้ืนฟู ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 

8. จดัระบบจราจรใหม้รีะเบยีบและสรา้งวนิยัจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม

แบบบูรณาการ 

9. ปรบัปรุงระบบการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลใหม้ีประสิทธิภาพถูกหลกั

สุขาภบิาล  สรา้งเครอืขา่ยทกุภาคีมสี่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการน าขยะกลบัมา

ใชใ้หมอ่ย่างมปีระสทิธภิาพ 

10. บริหารจดัการระบบบ าบดัน า้เสียที่มอียู่ใหม้ปีระสิทธิภาพโดยประชาชนมสี่วนร่วมและ

ขยายระบบบ าบดัน า้เสยีใหค้รอบคลุมพื้นทีเ่ขตเทศบาล 

11.รณรงค์ส่งเสริมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและน า้มนัและสนับสนุนการใชพ้ลงังาน

ทางเลอืก 
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ยุทธศาสตรท์ี่   3  ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม สูคุ่ณภาพชีวิตที่ดีกว่า 

แนวทางการพฒันา 1.  ส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดการลงทุนดา้นคมนาคมขนส่ง รองรบัการขยายการลงทุนภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรมและขยายการจา้งงานในพื้ นที่ใหส้ามารถลดตน้ทุนและเพิ่ม

ความสามารถในการแขง่ขนั 

2. พฒันาทกัษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผูจ้า้งงาน กลุ่มอาชีพ ผูด้อ้ยโอกาส ยากจน 

ภายใตป้รชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง โดยทกุภาคส่วนมสี่วนร่วม 

3.  ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหเ้กิดเครือข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรกัษเ์ชิงวฒันธรรม และ

การกีฬา เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสง

เชื่อมโยงกบัพื้นทีใ่กลเ้คียงโดยชมุชนมสี่วนร่วม 

4.  ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาระบบบริการสาธารณสุขใหท้ ัว่ถงึและมคุีณภาพสูง ท ัง้ใน

ดา้นการป้องกนั การรกัษาและการฟ้ืนฟู โดยทกุภาคส่วนมสี่วนร่วม 

5. จดัระบบป้องกนัอาชญากรรม ยาเสพตดิ และอบายมขุ โดยทกุภาคส่วนมสี่วนร่วม 

6. พฒันาระบบป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ภยัพบิตัิ ใหม้ปีระสทิธิภาพโดยทุกภาคส่วน

มสี่วนร่วม 

7. ส่งเสริมสวสัดิการชุมชนโดยจดัสวสัดิการแก่คนชรา  ผูด้อ้ยโอกาส คนพกิาร คนยากจน 

ใหพ้อเพยีงแก่การด ารงชพีและเป็นธรรม 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  ปรบัปรุงและพฒันาการบรหิารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การบริหารจดัการที่ดีโดยทุกภาคี

มีสว่นร่วมแบบบูรณาการรองรบัความเปลี่ยนแปลงสูเ่ทศบาลอจัฉรยิะ 

แนวทางการพฒันา 1. ปรบัปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการและเพื่อการบริการ

ประชาชนของเทศบาลและของชุมชนใหม้ปีระสทิธิภาพและไดม้าตรฐานสามารถเขา้ถงึไดง้่าย

สะดวกในการใชป้ระโยชน ์

2.  พฒันาศกัยภาพบุคลากรใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็น

ทมีที่มปีระสทิธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์ตามหลกัธรร

มาภบิาลผ่านเกณฑ ์

3. ปร ับปรุงและพ ัฒนาระบบการสื่อสารเพื่อการพ ัฒนางานและพ ัฒนาชุมชนใหม้ี

ประสทิธภิาพ และลดข ัน้ตอนปฏบิตังิาน 

4. พฒันาระบบบรกิารทกุกระบวนงานบรกิารของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมสี่วนร่วม

อย่างเขม้แขง็ 

5. เพิ่มประสิทธิภาพและพฒันาการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลใหค้รบถว้น ท ัว่ถึง และเป็น

ธรรม 

6. ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมทางการเมอืงการบริหารสู่การพฒันาเมอืงอย่างย ัง่ยนื 
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7. ปรบัปรุงและพฒันาเครื่องมอืเครื่องใชแ้ละสถานที่ปฏบิตังิาน 

8. ส่งเสริมองคก์รชุมชน (อบช.) ทุกองคก์ารบริหารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ใหม้สี่วนร่วมในการ

พฒันาเมอืงอย่างเขม้แขง็ 

ถึงแมว้่าเทศบาลเมอืงทุ่งสงจะไดด้ าเนินงานใหเ้ป็นไปเพื่อใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด   ในการปฏิบตัิอย่างมี

ประสทิธภิาพ  และประสทิธผิลแก่ทอ้งถิ่นเพยีงใดก็ตามการด าเนินการโครงการ / กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนพฒันาเทศบาล 

ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ส  าคญัประการหน่ึงที่จะท าใหเ้ทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถด าเนินงานไดต้ามเป้าหมายที่วางไวต้ลอด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท ัง้ในดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน ส่งเสริมคุณภาพชีวติ  การจดัระเบยีบชุมชน  สงัคม การรกัษาความ

สงบเรียบรอ้ย ดา้นการวางแผน  การส่งเสริมการลงทุน  พาณิชยกรรม   การท่องเที่ยวการบริหารจดัการในระดบัเทศบาล 

และระดบัชุมชน ใหเ้กิดความเขม้แข็ง ,การศึกษา กีฬาและนนัทนาการ ,การอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม  

ศิลปวฒันธรรม จารตี ประเพณี และภูมปิญัญาทอ้งถิ่นฯ ฯลฯ  เหล่าน้ีคือภารกิจหนา้ที่ของเทศบาลที่เทศบาลไดด้ าเนินการ

ไปแลว้ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนยก์ลาง (citizen centered) เพื่อแกไ้ขปญัหาและ

ตอบสนองความตอ้งการของประชาชน ก่อใหเ้กดิผลกระทบในทางที่ดีต่อการพฒันาชีวติของประชาชนไดแ้ต่เน่ืองจากสภาวะ

ที่เทศบาลมทีรพัยากรจ ากดั   การจะด าเนินงานของเทศบาลใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดไดน้ัน้ จะตอ้งอาศยัการติดตามและการ

ประเมนิผล ทีเ่ป็นตวับง่ชี้ว่าผลจากการด าเนินงานเป็นไปตามวตัถปุระสงค ์ หรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร  เพื่อน า

ขอ้มูลจากการติดตามและประเมินผล ดงักล่าวมาใชใ้นการปรบัปรุง แกไ้ข ขยายขอบเขต หรือแมแ้ต่ยุติการด าเนินงาน 

นอกจากน้ีการประเมนิผลยงัถือเป็นกระบวนการตดัสินใจอย่างมหีลกัเกณฑโ์ดยใชข้อ้มูลที่เก็บรวบรวมอย่างเป็นระบบ มี

ความเทีย่งตรง เชื่อถอืได ้กจ็ะท าใหเ้ทศบาลสามารถประเมนิผลการท างาน และน าไปพจิารณาใหเ้หมาะสมกบัทรพัยากรที่มี

อยู่อย่างจ ากดัได ้เพื่อด าเนินการใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดแก่ประชาชนและทอ้งถิ่น ไดม้ปีระสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามเจตนารมณ์

ของคณะผูบ้รหิารต่อไป 

  จากการประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสง  ประจ าปี พ.ศ. 2561 ของคณะกรรมการติดตามและ

ประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลซึ่งไดด้ าเนินการติดตามและประเมนิผลแผนพฒันา เรียบรอ้ยแลว้นัน้ จึงขอรายงานการ

ประเมนิผลกการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาล ภายใตยุ้ทธศาสตรก์ารพฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสง  ตาม

แผนพฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสง ซึง่จะประกอบดว้ย 

ขอ้ 1. การประเมนิตนเองในการจดัท าแผน ฯ     

ขอ้ 2. การประเมนิแผนพฒันาเทศบาลสีปี่ (2561-2564) 

ขอ้ 3. การประเมนิผลแผนด าเนินงานประจ าปี 2561 คร ัง้ที ่1/2561  รายละเอยีดดงัน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 A9 

1.  การประเมินตนเองในการจดัท าแผนฯ ของเทศบาลเมืองทุ่งสงว่าเป็นไปตามระเบียบผลการประเมิน 

เทศบาลเมืองทุ่งสงไดป้ฏบิตัถิกูตอ้งตามระเบยีบ ฯ 

2. การประเมินผลแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 1/2561  มีรายละเอยีดการประเมิน คอื 

สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561 คร ัง้ที่ 1/2561 

   ยุทธศาสตรท์ี่ 1 มี จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561  ท ัง้หมด  35 โครงการ 

เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสรจ็ จ านวน 8 โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 22.86 จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 20 

โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 57.14  โครงการทีย่งัไมด่  าเนินการ จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 20.00 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 2  มี จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561  ท ัง้หมด 30  โครงการ 

เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 4 โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 13.33 จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

จ านวน 23 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 76.67  โครงการทีย่งัไมด่  าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 10.00 

 ยุทธศาสตรท์ี่ 3 มี จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561 ท ัง้หมด 29 โครงการ 

เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน  4 โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 13.79  จ านวนโครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ 

จ านวน 13 โครงการ จ านวนโครงการทีย่งัไมด่  าเนินการ  จ านวน 12 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 41.38  

 ยุทธศาสตรท์ี่ 4 มี  จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561 ท ัง้หมด 34  โครงการ 

เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 4 โครงการ  คิดเป็นรอ้ยละ 11.76  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินงาน จ านวน 

22 โครงการ โครงการทีย่งัไมด่  าเนินการ จ านวน 8 โครงการ คิดเป็นรอ้ยละ 23.53    

  

      จากผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร ์นั้น  แสดงใหเ้ห็นว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถ

ด าเนินงานส าเรจ็ไดต้ามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2561 คร ัง้ที่ 1/2561  ที่ก าหนดไว ้ คดิเป็นรอ้ยละ 15.63 

             

   

     

 

 


