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1. วธีิการประเมนิ 

 1) ศึกษากรอบการประเมินผลสัมฤทธ์ิของภารกิจของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช 
ประจ าปี 2559 ร่วมกบักองวชิาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

 
 

ภาพที ่1 ศึกษากรอบการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของภารกจิของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 

2) ศึกษาขอ้มูลจากแผนยทุธศาสตร์การพฒันา (ปี พ.ศ.2559-2563) เทศบาลเมืองทุ่งสง (ฉบบัทบทวน) 

ศึกษาเฉพาะ ปี พ.ศ.2559  

 

 
 

ภาพที ่2 ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์การพฒันา (ปี พ.ศ.2559-2563) เทศบาลเมืองทุ่งสง 
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3) ศึกษาข้อมูลจากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี

งบประมาณ 2559 

 
 

ภาพที ่3 ข้อมูลรายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

4) วิเคราะห์ขอ้มูลจากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานเทศบาลเมือง   

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2559 (ในส่วนของการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล 4 

ยทุธศาสตร์ ตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2559) 
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ภาพที ่4 ข้อมูลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัด

นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2559 (ในส่วนของการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล 4 ยทุธศาสตร์ 

ตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2559) ดงัแสดงในตาราง 

 

ตารางที ่1 ยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ยุทธศาสตร์ที ่ ยุทธศาสตร์ด้าน 

1 พฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ

มาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

2 ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม สู่เมือง 

น่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

3 ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คุณภาพชีวติท่ีดีกวา่ 

4 ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การบริหารจดัการ 

ท่ีดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

 

5) การประเมินผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2559 ตาม
แบบฟอร์มการประเมิน ดงัแสดงในภาพ 
 

 
 

ภาพที ่5 แบบฟอร์มการประเมนิผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2559 
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6) ศึกษาขอ้มูลจากเวบ็ไซตเ์ทศบาลเมืองทุ่งสง 

 

 
 

ภาพที ่6 ตวัอย่างหน้าเวบ็ไซต์เทศบาลเมืองทุ่งสง 

 

7) เก็บขอ้มูลจากการจดัเวทีรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงาน

เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2559 โดยรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

  
 

ภาพที ่7 การเกบ็ข้อมูลจากการจดัเวทรีายงานผลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงาน

เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2559 
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8) สอบถามและสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาล

เมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2559โดยมีขั้นตอนการสอบถามและสมัภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ดงัแสดงในตาราง 

 

ตารางที ่2 แสดงขั้นตอนการสอบถามและสัมภาษณ์ผู้ทีเ่กีย่วข้องเกีย่วกบัผลสัมฤทธ์ิการด าเนนิงานตามแผน

ยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2559 

ล าดบั ขั้นตอนการสอบถามและสัมภาษณ์ ผู้ถูกสอบถามหรือถูกสัมภาษณ์ 

1 ศึกษากรอบการประเมินผลสมัฤทธ์ิของภารกิจของ

เทศบาลเมืองทุ่งสง 

กองวชิาการและแผนงาน 

2 จดัท าหนงัสือขอความอนุเคราะห์ขอ้มูลเพื่อใช้

ประกอบการประเมินผลสมัฤทธ์ิ 

ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3 จดัท าแบบฟอร์มการสอบถามและสมัภาษณ์ ทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

4 สอบถามและสมัภาษณ์ ยุทธศาสตร์ที ่1  

พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวฒันธรรม 

และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานท่ี

เหนือกวา่ 

1. ผูอ้  านวยการกองการศึกษา 

2. โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 

3. โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

4. โรงเรียนเทศบาลบา้นนาเหนือ 

5. โรงเรียนเทศบาลวดัโคกสะทอ้น 

6. โรงเรียนเทศบาลวดัชยัชุมพล 

7. โรงเรียนมธัยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

5 สอบถามและสมัภาษณ์ ยุทธศาสตร์ที ่2  
ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษา
ส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

1. ผูอ้  านวยการกองช่าง 

2. หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป กองช่าง 

3. งานไฟฟ้า กองช่าง 

4. งานสวนสาธารณะ กองช่าง 

5. ผูอ้  านวยการกองช่างสุขาภิบาล 

6. ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุข 

7. งานจราจร สถานีต ารวจภูธรทุ่งสง 

8. ผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสงัคม 

9. ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

10. หวัหนา้ส านกัปลดัเทศบาล 
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ล าดบั ขั้นตอนการสอบถามและสัมภาษณ์ ผู้ถูกสอบถามหรือถูกสัมภาษณ์ 

 

6 สอบถามและสมัภาษณ์ ยุทธศาสตร์ที ่3  

ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมสู่คุณภาพชีวติท่ี

ดีกวา่ 

1. ผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสงัคม 

2. งานสงัคมสงเคราะห์ กองสวสัดิการสงัคม 

3. ผูอ้  านวยการกองช่าง 

4. หวัหนา้ฝ่ายบริหารงานทัว่ไป กองช่าง 

5. หวัหนา้ส านกัปลดัเทศบาล 

6. งานปกครอง ส านกัปลดัเทศบาล 

7. งานท่องเท่ียว ส านกัปลดัเทศบาล 

8. ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

9. คลินิกชุมชนอบอุ่น 

10. งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั 

7 สอบถามและสมัภาษณ์ ยุทธศาสตร์ที ่4  

ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาล

และองคก์รชุมชนสู่การบริหารจดัการท่ีดีโดยทุกภาคีมี

ส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่

เทศบาลอจัฉริยะ 

1. หอ้งสมุด 

2. หวัหนา้ส านกัปลดัเทศบาล 

3. งานการเจา้หนา้ท่ี ส านกัปลดัเทศบาล 

4. งานปกครอง ส านกัปลดัเทศบาล 

5. ผูอ้  านวยการกองวชิาการและแผนงาน 

6. หวัหนา้ฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ 
กองวชิาการและแผนงาน 
7. ผูอ้  านวยการกองช่าง 

8. ผูอ้  านวยการกองช่างสุขาภิบาล 

9. ผูอ้  านวยการกองสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดลอ้ม 

10. ผูอ้  านวยการกองการศึกษา 

11. ผูอ้  านวยการกองสวสัดิการสงัคม 

12. งานนิติการ 
13. ผูอ้  านวยการกองคลงั 
14. ฝ่ายผลประโยชน์ กองคลงั 
15. ฝ่ายพสัดุ กองคลงั 

 

9) สรุปผลสมัฤทธ์ิการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2559 
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2. แนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของภารกจิ 

2.1) แนวคดิเกีย่วกบัการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของภารกจิ 

แนวคิดเก่ียวกบัการประเมินผลสมัฤทธ์ิของภารกิจหมายถึง กระบวนการท่ีมุ่งแสวงหาค าตอบวา่นโยบาย 

/ แผนงาน / ยทุธศาสตร์ / โครงการ ท่ีวางแผนไวไ้ดด้ าเนินงานบรรลุตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายตามท่ีก าหนด

ไวห้รือไม่ โดยมีมาตรฐานหรือตวัช้ีวดั เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการประเมิน 

2.2) วตัถุประสงค์ของการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของภารกจิ 

การบริหารงานมุ่งเนน้ผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบติังานท่ีสอดคลอ้งเป็นไปในแนวทางเดียวกบัภารกิจ

และวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดข้ึนไวส้ าหรับงานนั้น ๆโดยผลลพัธ์ท่ีเกิดข้ึนมีความคุม้ค่ากบัการใชท้รัพยากรอยา่งมี

ประสิทธิภาพและสามารถก าหนดตวัช้ีวดัผลการท างานไดอ้ย่างชัดเจนซ่ึงจะแสดงผลถึงความสามารถในการ

บริหารงานอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ตรงต่อความตอ้งการของประชาชน 

ปัจจยัหลกัส าคญัท่ีท าให้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิประสบความส าเร็จคือการมีระบบขอ้มูลท่ีเท่ียงตรง 

เช่ือถือไดด้งัแสดงในภาพ 

 

4

       

Correct

      

                                                     

                                                     

  
 

ภาพที ่8 ปัจจยัหลกัส าคญัทีท่ าให้การบริหารมุ่งผลสัมฤทธ์ิประสบความส าเร็จ 

 

2.3) หลกัการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของภารกจิ 
การประเมินผลสมัฤทธ์ิของภารกิจเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัของการบริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็น

การวดัผลความต่อเน่ืองในการปฏิบติังานวา่เป็นไปตามนโยบายแผนงาน เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์องงานใน
ภาพรวมและงานแต่ละด้านของหน่วยงานใช้เป็นเคร่ืองมือในการก ากับ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน / การใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานใหเ้ป็นไปอยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ ดงัแสดงในภาพท่ี 9 
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ภาพที ่9 หลกัการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของภารกจิและความคุ้มค่าการใช้งบประมาณ 

 

3. วสัิยทศัน์ (Vision) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

“ทุ่งสง  เมืองแห่งการเรียนรู้” 
เมืองชุมทางน่าอยู ่

สู่ชุมชนเขม้แขง็  ผาสุกอยา่งย ัง่ยนื” 
 

ค่านิยมร่วม : การศึกษาน าการพฒันา  ปวงประชามีส่วนร่วม 
 

4. พนัธกจิ (Mission) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
1. ส่งเสริมและสร้างโอกาสและยกระดบัการเรียนรู้ของประชาชน ทั้ งในระบบและนอกระบบ และ

การศึกษาตามอธัยาศยั  อยา่งต่อเน่ืองใหมี้คุณภาพและส่งเสริมสนบัสนุนใหป้ระชาชนเห็นคุณค่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2. พฒันาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้ได้มาตรฐาน  มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และ

จิตส านึกสาธารณะ มีทกัษะชีวติท่ีดี กีฬาเป็นเลิศ อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
3. ปรับปรุงและบงัคบัใชผ้งัเมืองรวมและพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานให้ไดม้าตรฐาน รณรงคส่์งเสริมให้

คนในชุมชนมีระเบียบวินัย เคารพกฎจราจร ร่วมกันดูแลรักษาท่ีสาธารณะ และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาด 
สวยงาม 

4. จดับริการสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา มีความสะดวกทัว่ถึง 
5. พฒันาสุขาภิบาลท่ีถูกสุขลกัษณะ ปราศจากมลพิษจากขยะ ฝุ่ นควนัและน ้ าเสีย 
6. ส่งเสริมสนบัสนุนการน าพลงังานทางเลือกมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์แก่ชุมชน ครัวเรือน และหน่วยงาน

ในเขตเทศบาล 
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7. รณรงคส่์งเสริมให้ความรู้เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้งแก่ประชาชนและให้สามารถเขา้ถึง
บริการสาธารณสุขและลดภาวะเส่ียงจากโรคภยัต่าง ๆ  

8. จดัสวสัดิการสงัคมท่ีดีแก่ประชาชน โดยเฉพาะผูด้อ้ยโอกาส คนยากจน คนพิการ 
9. ส่งเสริมและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มัน่คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน/เอกชนมี

ส่วนร่วมในการลงทุน สนบัสนุนและส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต แปรรูป และการกระจายสินคา้ท่ีเป็นธรรม 
 10. พฒันาระบบบริการท่ีดีแก่ประชาชนให้ไดรั้บความพึงพอใจจากการบริหารงานของเทศบาล และ
ส่งเสริมสนบัสนุนกลุ่ม/องคก์รชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
 11. บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในเขตเทศบาลและใกลเ้คียงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
บริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลและสอดคลอ้งกบัภารกิจถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย 
 

5. จุดมุ่งหมายการพฒันา (Goals) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 
1. ประชาชนไดรั้บโอกาสและยกระดบัการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยัอยา่ง

ต่อเน่ืองมีคุณภาพและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
2. เด็กเยาวชนมีพฒันาการดา้นการศึกษาท่ีไดม้าตรฐาน มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึก

สาธารณะ มีทกัษะชีวติท่ีดี กีฬาเป็นเลิศ อยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
3. ผงัเมืองรวมและโครงสร้างพ้ืนฐานไดรั้บการปรับปรุงพฒันาท่ีไดม้าตรฐาน ชุมชนมีระเบียบวินัย 

เคารพกฎจราจร ท่ีสาธารณะ ภูมิทศัน์สะอาดและสวยงาม 
4. สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา มีความสะดวกทั่วถึง สุขาภิบาลได้รับการพฒันาท่ีถูกสุขลกัษณะ 

ปราศจากมลพิษจากขยะ น ้ าเสีย และมีการน าพลงังานทางเลือกมาใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง เขา้ถึงบริการสาธารณสุขและลดภาวะเส่ียง

จากโรคภยัต่าง ๆ มีสวสัดิการท่ีดี 
6. เศรษฐกิจมีความมัน่คง ประชาชน/เอกชน มีส่วนร่วมในการลงทุน มีการเพ่ิมมูลค่าผลผลิตแปรรูป 

และกระจายสินคา้ท่ีเป็นธรรม น าหลกัเศรษฐกิจพอเพียงมาประยกุตใ์ช ้
7. ประชาชนไดรั้บบริการท่ีดี มีความพึงพอใจการบริหารงานของเทศบาล และสามารถบริหารจดัการ

กลุ่มองคก์รชุมชนใหเ้ขม้แขง็ 
8. บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้ งในเขตเทศบาลและใกลเ้คียงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

บริหารตามหลกัธรรมาภิบาลและสอดคลอ้งภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมาย 
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6. ผลการศึกษายุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาตามแผนยุทธศาสตร์การพฒันา (ปี พ.ศ.2559-2563) เทศบาล

เมืองทุ่งสง (ฉบับทบทวน) ศึกษาเฉพาะ ปี พ.ศ.2559  

คณะกรรมการพฒันา ไดป้ระชุมร่วมกนักบัประชาคมเมืองทุ่งสง อนัประกอบดว้ย ชุมชนทั้ง 20 ชุมชน
ประชาชนทุกภาคส่วน เพ่ือทบทวนปัญหาความตอ้งการ น าขอ้มูลมาวิเคราะห์ศกัยภาพ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส
และอุปสรรค ตลอดจนได้ทบทวนวิสัยทศัน์  พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายการพฒันา ยุทธศาสตร์การพฒันา และ
แนวทางการพฒันาตามยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีไดก้ าหนดไวแ้ละไดมี้มติ ดงัน้ี 

1. คงปัญหาความตอ้งการท่ีมีอยู่เดิม แต่ยงัไม่ไดรั้บการแก้ไขหรือแก้ไขยงัไม่แลว้เสร็จและเพ่ิมเติม
ปัญหาความตอ้งท่ีเกิดข้ึนใหม่ 

2. คงไวซ่ึ้งวสิยัทศัน์ พนัธกิจ และจุดมุ่งหมายการพฒันา  ยทุธศาสตร์การพฒันา 
3. คงไวซ่ึ้งแนวทางการพฒันาท่ีได้ก าหนดไว ้โดยปรับค าหรือขอ้ความให้เหมาะสมข้ึน และ “เพ่ิม

แนวทางการพฒันาในยทุธศาสตร์ท่ี2 แนวทางท่ี 12 แนวทาง ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพฒันาเมืองทุ่งสงสู่
เมืองคาร์บอนต ่า เมืองจกัรยาน เมืองรู้สูภ้ยัพิบติั” 

จึงสรุปยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันา (ปี พ.ศ.2559-2563) เทศบาล
เมืองทุ่งสง (ฉบบัทบทวน) ศึกษาเฉพาะ ปี พ.ศ.2559 ดงัน้ี 
 6.1 จ านวนแนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จ านวนแนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลเมืองทุ่งสงแยกตามยุทธศาสตร์การ

พฒันา  4 ยทุธศาสตร์ มีทั้งหมด 37 แนวทางการพฒันา แยกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี  
 

ตารางที ่3 แนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลเมืองทุ่งสง (แยกตามยุทธศาสตร์) 

ยุทธศาสตร์การพฒันา จ านวนแนวทางการพฒันา 

1. พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬา

แบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

10 

2. ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม 

ป้องกนัน ้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

12 

(เพ่ิมเติมจาก ปี 2558 ท่ีมี 11 แนวทาง) 

3. ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คุณภาพชีวติท่ีดีกวา่ 7 

4. ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์ร

ชุมชนสู่การบริหารจดัการท่ีดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

รองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

8 

รวม 37 
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ตารางที ่4 รายละเอยีดแนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

ยุทธศาสตร์การพฒันา รายละเอยีดแนวทางการพฒันา 

1. พฒันาการศึกษา  

ศาสนา  ประเพณี 

ศิลปวฒันธรรม และ

การกีฬาแบบบูรณาการ

สู่คุณภาพมาตรฐานท่ี

เหนือกวา่ 

1.1 พฒันาผูเ้รียนใหมี้การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม มีความรู้คู่คุณธรรม สร้าง

โอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑม์าตรฐาน และสามารถด าเนินชีวติอยูใ่นสงัคมอยา่งมีความสุข 

1.2 พฒันาผูเ้รียนใหไ้ดรั้บโอกาสในการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึนและมีคุณภาพ 

1.3 พฒันาหลกัสูตร สนบัสนุนงานวจิยัดา้นการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ใหมี้ความ

โดดเด่นทุกกลุ่มสาระสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทอ้งถ่ิน สะทอ้นเอกลกัษณ์ของชุมชนและมี

การขยายผล ไปสู่การจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

1.4 พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนใหมี้ความพร้อมทุกดา้นโดยจดัตั้งโรงเรียนและพฒันาระบบบริหาร

จดัการ "รีสอร์ทอนุบาล" และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

1.5 พฒันาครูตน้แบบและบุคลากรทางการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดย

มุ่งเนน้การประยกุตใ์ช ้เคร่ืองมือเทคโนโลยสีารสนเทศและนวตักรรมสมยัใหม่ ในการจดัการ

การเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา 

1.6 พฒันาศูนยเ์รียนรู้ใหเ้ป็นหอ้งเรียนตน้แบบเพื่อเสริมสร้างการพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์

และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนทั้ง 5 ดา้น 

1.7 สนบัสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพ พฒันาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดบัสากลและ

พฒันาระบบการบริหารจดัการโรงเรียน และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นกีฬาใหไ้ดม้าตรฐาน 

1.8 สร้างระบบบริหารจดัการของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมืองทุ่งสง  เสริมสร้างการมีส่วน

ร่วมบริหารจดัการของภาคีทุกภาคส่วนอยา่งมีคุณภาพเป็นระบบและไดม้าตรฐาน 

1.9 พฒันาระบบโรงเรียนมธัยมศึกษาใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐานและมุ่งเนน้ความเป็นเลิศใน

ดา้นวชิาการและดา้นสงัคม 

1.10 น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วฒันธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพชีวติของ

คนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา 

2. ร่วมกนัจดัวางผงั

เมือง พฒันาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน รักษา

ส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ า

ท่วม  สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่ง

ย ัง่ยนื 

2.1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอยา่งคุณภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาอุทกภยั

เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการใหย้ ัง่ยนืโดยบูรณาการการพฒันาดา้นกายภาพและดา้นกระบวนการ

ทางสงัคมอยา่งเช่ือมโยงและต่อเน่ือง 

2.2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผงัเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน

การปฏิบติั 

2.3 พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน ้ า ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์ให้

เพียงพอ และปรับปรุงบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีสาธารณะ 

2.4 ปรับปรุงและพฒันาพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ สวนหยอ่ม และปรับปรุงภูมิทศัน์ในเขตเทศบาล

ใหส้วยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา รายละเอยีดแนวทางการพฒันา 

2.5 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะอยา่งมีส่วนร่วม 

2.6 ปรับปรุงพฒันาและบริหารจดัการตลาดสด  ตลาดนดั ตลาดคนเดิน ใหส้วยงาม สะอาด ถูก

หลกัสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม 

2.7 ส่งเสริม อนุรักษ ์ ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

2.8 จดัระบบจราจรใหมี้ระเบียบและสร้างวนิยัจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

แบบบูรณาการ 

2.9 ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลใหมี้ประสิทธิภาพถูกหลกั

สุขาภิบาล  สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการน าขยะกลบัมาใช้

ใหม่อยา่งมีประสิทธิภาพ 

2.10 บริหารจดัการระบบบ าบดัน ้าเสียท่ีมีอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและ

ขยายระบบบ าบดัน ้ าเสียใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเทศบาล 

2.11 รณรงคส่์งเสริมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและน ้ ามนัและสนบัสนุนการใชพ้ลงังาน

ทางเลือก 

***2.12 ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพฒันาเมืองทุ่งสงสู่เมืองคาร์บอนต ่า เมืองจกัรยาน 

เมืองรู้สูภ้ยัพิบติั (เพ่ิมเติมจาก ปี 2558)*** 

3. ร่วมกนัพฒันา

เศรษฐกิจและสงัคม สู่

คุณภาพชีวติท่ีดีกวา่ 

3.1 ส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดการลงทุนดา้นคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายการลงทุนภาค

ธุรกิจและอุตสาหกรรมและขยายการจา้งงานในพ้ืนท่ีใหส้ามารถลดตน้ทุนและเพ่ิม

ความสามารถในการแข่งขนั 

3.2 พฒันาทกัษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผูจ้า้งงาน กลุ่มอาชีพ ผูด้อ้ยโอกาส ยากจน ภายใต้

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

3.3 ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้กิดเครือข่ายธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ ์เชิงวฒันธรรม และ

การกีฬา เช่ือมต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเท่ียวของเมืองทุ่งสง

เช่ือมโยงกบัพ้ืนท่ีใกลเ้คียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

3.4 จดับริการสาธารณสุขใหไ้ดม้าตรฐานทัว่ถึงและรณรงคส่์งเสริมใหป้ระชาชนมีพฤติกรรม

สุขภาพท่ีถูกตอ้ง 

3.5 จดัระบบป้องกนัอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

3.6 พฒันาระบบป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ภยัพิบติั ใหมี้ประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วม 

3.7 ส่งเสริมสวสัดิการชุมชนโดยจดัสวสัดิการแก่คนชรา  ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ คนยากจน 

ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม 
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4. ปรับปรุงและ

พฒันาการบริหาร

จดัการองคก์รเทศบาล

และองคก์รชุมชนสู่การ

บริหารจดัการท่ีดีโดย

ทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบ 

บูรณาการรองรับความ

เปล่ียนแปลงสู่เทศบาล

อจัฉริยะ 

4.1 ปรับปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการและเพื่อการบริการ

ประชาชนของเทศบาลและของชุมชนใหมี้ประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานสามารถเขา้ถึงไดง่้าย

สะดวกในการใชป้ระโยชน ์

4.2 พฒันาศกัยภาพบุคลากรใหมี้ความรู้และทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและท างานเป็นทีม

ท่ีมีประสิทธิภาพและยกระดบัคุณภาพการบริหารจดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิตามหลกั          

ธรรมาภิบาลผา่นเกณฑก์ารบริหารจดัการท่ีดี 

4.3 ปรับปรุงและพฒันาระบบการส่ือสารเพื่อการพฒันางานและพฒันาชุมชนใหมี้

ประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏิบติังาน 

4.4 พฒันาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมใหป้ระชาชนมีส่วน

ร่วมอยา่งเขม้แขง็ 

4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพและพฒันาการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลใหค้รบถว้น ทัว่ถึง และเป็น

ธรรม 

4.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพฒันาเมืองอยา่งย ัง่ยนื 

4.7 ปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละสถานท่ีปฏิบติังาน 

4.8 ส่งเสริมองคก์รชุมชน (อบช.) ทุกองคก์ารบริหารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ใหมี้ส่วนร่วมในการ

พฒันาเมืองอยา่งเขม้แขง็ และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
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 6.2 แผนผงัแสดงการแปลงวสัิยทศัน์ไปสู่แนวทางการพฒันา 
 

 
 

ภาพที ่10 แผนผงัแสดงการแปลงวสัิยทศัน์ไปสู่แนวทางการพฒันา 
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6.3 แผนทียุ่ทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง 
 

 
 

ภาพที ่11 แผนทียุ่ทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง 
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 6.4 ความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสงกบัยุทธศาสตร์จงัหวดัและ
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั 
 แผนยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นเคร่ืองมือส าคญัอยา่งยิ่งท่ีจะช่วยสนบัสนุนให้
เทศบาลใชใ้นการวเิคราะห์สภาพปัญหา/ความตอ้งการ เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดมุ่งหมายในการพฒันา  ก าหนด
ภารกิจและแนวทางการด าเนินงานเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็นระบบ ซ่ึงจะช่วยให้การก าหนด
แผนงาน/โครงการของเทศบาลมีทิศทางท่ีสอดคลอ้งและประสานสนบัสนุนในจุดมุ่งหมายร่วมกนั ซ่ึงนอกจากท า
ใหปั้ญหา/ความตอ้งการไดรั้บการตอบสนองอยา่งเหมาะสมแลว้  ยงัเป็นการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดัให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกนัดว้ย  

โดยการก าหนดแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเทศบาลจะตอ้งค านึงถึงความเช่ือมโยงของแผนยทุธศาสตร์
การพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสงกบัยทุธศาสตร์จงัหวดัและยทุธศาสตร์การพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในเขต
จงัหวดั ทั้งน้ีเพ่ือใหเ้ทศบาลมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ  งบประมาณ และ
อตัราก าลงัจากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคตามท่ีกฎหมายก าหนด เพ่ือท่ีจะสามารถปฏิบติัตามภารกิจท่ี
ไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป   
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ตารางที่ 5 ความเช่ือมโยงของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงกับยุทธศาสตร์จังหวัดและ
ยุทธศาสตร์การพฒันาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจงัหวดั  

ยุทธศาสตร์การพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง ยุทธศาสตร์จงัหวดั ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจงัหวดั 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1   
พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบ 
บูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5  

การพฒันาสงัคมแห่งการเรียนรู้

และภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพของคน

นครศรีธรรมราช 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5  

การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวติ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  
ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม  
สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3   

การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ 

น ้ า ส่ิงแวดลอ้มและพลงังานมี

ประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

และการใชพ้ลงังานสะอาด  

ยทุธศาสตร์ท่ี 4  

ศูนยก์ลางการกระจายสินคา้

และโลจิสติกส์ชั้นน าของภูมิภาค 

ไดม้าตรฐาน ลดตน้ทุน เพ่ิม

ประสิทธิภาพการคมนาคมและ

การขนส่ง 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  

การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอ้ม

และพลงังาน   

ยทุธศาสตร์ท่ี 4  

การพฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 3   
พฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คุณภาพชีวติท่ี
ดีกวา่ 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี 2  

การพฒันาการท่องเท่ียวเชิง

อนุรักษแ์ละวฒันธรรมระดบั

มาตรฐานสากล ท่ีสามารถสร้าง

อาชีพและรายไดใ้นพ้ืนท่ีเพ่ิมข้ึน 

ยทุธศาสตร์ท่ี 1  

การพฒันาเศรษฐกิจ  

ยทุธศาสตร์ท่ี 3  

การพฒันาสงัคมและคุณภาพชีวติ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 4   
ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการ
องคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การ
บริหารจดัการท่ีดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วม
แบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่
เทศบาลอจัฉริยะ 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5 
การพฒันาสงัคม การเรียนรู้และ
ภูมิปัญญา เพ่ือการอยูดี่ มีสุข 
 

ยทุธศาสตร์ท่ี 5   
การพฒันาการบริหารจดัการ
องคก์รภายใตร้ะบบธรรมาภิบาล 

 

 

 

 



18 
 
7. สรุปการน าโครงการตามแผนพฒันาเทศบาลสามปี (2559-2561) ไปด าเนินการจริง ในปีงบประมาณ 2559 

 

ตารางที่ 6 สรุปการน าโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2559-2561) ไปด าเนินการจริง ในปีงบประมาณ 

2559 

ยุทธศาสตร์การพฒันา จ านวน/ 

โครงการ

ตาม แผน

สามปี 

จ านวน

โครงการ ตาม

แผน 3 ปีที่

น ามาท าแผน 

ด าเนินงาน 

สัดส่วนของ 

โครงการตาม

แผน 3 ปีทนี า 

มาท าแผน

ด าเนินงาน 

คดิเป็นร้อยละ 

จ านวน/

โครงการ ตาม

แผน 

ด าเนินงานที ่

ด าเนินการ

เสร็จ 

สัดส่วนของ 

โครงการตาม

แผน 3 ปีที ่ 

ด าเนินการ 

เสร็จ คดิเป็น

ร้อยละ 

1. พฒันาการศึกษา  ศาสนา  

ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และ

การกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ

มาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

38 36 94.74 33 86.84 

2. ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันา

โครงสร้างพ้ืนฐาน รักษา

ส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วมสู่

เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

30 26 86.67 20 66.67 

3. ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและ

สงัคม สู่คุณภาพชีวติท่ีดีกวา่ 

51 32 62.75 22 43.14 

4. ปรับปรุงและพฒันาการ

บริหารจดัการองคก์รเทศบาล

และองคก์รชุมชนสู่การบริหาร

จดัการท่ีดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วม

แบบบูรณาการรองรับความ

เปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

31 30 96.77 26 83.87 

รวม 150 124 82.67 101 67.33 

 

สรุปผลโครงการท่ีไดบ้รรจุไวใ้นแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสงสามปี (2559-2561) ซ่ึงในปีงบประมาณ 

2559 มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 150 โครงการ เทศบาลไดด้ าเนินการน าโครงการตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสงสาม

ปี (2559-2561) มาจดัท าแผนด าเนินงานประจ าปี 2559 จ านวน 124 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 82.67 และสามารถ
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ด าเนินการให้แลว้เสร็จ ทนัภายในปีงบประมาณ 2559 มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 101 โครงการ สัดส่วนของโครงการ

ตามแผน 3 ปี ท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ คิดเป็นร้อยละ 67.33 

8. สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2559 

 

ตารางที ่7 สรุปผลการด าเนินงานโครงการตามแผนด าเนนิงาน ประจ าปี 2559 

ยุทธศาสตร์การพฒันา โครงการที่เสร็จ โครงการท่ีอยู่ระหว่าง

ด าเนินการ 

โครงการที่ไม่

ด าเนินการ 

โครงการตาม

แผนพฒันาสามปี 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

1. พฒันาการศึกษา  ศาสนา  

ประเพณี ศิลปวฒันธรรม 

และการกีฬาแบบบูรณาการ

สู่คุณภาพมาตรฐานที่

เหนือกวา่ 

33 91.67 0 0.00 3 8.33 36 91.67 

2. ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง 

พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนั

น ้าท่วมสู่เมืองน่าอยูอ่ยา่ง

ย ัง่ยนื 

20 76.92 2 7.69 4 15.38 26 76.92 

3. ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจ

และสังคม สู่คุณภาพชีวติท่ี

ดีกวา่ 

22 68.75 1 3.13 9 28.13 32 68.75 

4. ปรับปรุงและพฒันาการ

บริหารจดัการองคก์ร

เทศบาลและองคก์รชุมชน

สู่การบริหารจดัการท่ีดีโดย

ทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบ

บูรณาการรองรับความ

เปล่ียนแปลงสู่เทศบาล

อจัฉริยะ 

26 86.67 0 0.00 4 13.33 30 86.67 

รวม 101 81.45 3 2.42 20 16.13 124 81.45 
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   จากการด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง  ประจ าปีงบประมาณ 2559 ซ่ึง

เทศบาลได้ตั้ งงบประมาณส าหรับการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา  4  

ยทุธศาสตร์ รวมทั้งส้ิน 124 โครงการ                      

- จ านวนโครงการท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 101 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.45 

               - จ านวนโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 3  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 2.42 

               - จ านวนโครงการท่ีไม่ด าเนินการ 20  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.13  

ปรากฏผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1)  ยทุธศาสตร์ท่ี 1 มี จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2559  ทั้งหมด 36 โครงการ เทศบาล

สามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67  จ านวนโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

(ไม่มี) โครงการท่ีไม่ด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.33 

2)  ยุทธศาสตร์ท่ี 2  มี จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2559  ทั้งหมด 26 โครงการ 

เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 20 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 76.92 จ านวนโครงการท่ีอยูร่ะหวา่ง

ด าเนินการ จ านวน 2 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 7.69 โครงการท่ีไม่ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

15.38 

3) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 มี จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2559 ทั้งหมด 32 โครงการ เทศบาล

สามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 22  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 68.75 จ านวนโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ 

จ านวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 3.31  จ านวนโครงการท่ีไม่ด าเนินการ  จ านวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

28.13 

4)  ยุทธศาสตร์ท่ี 4 มี  จ านวนโครงการตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2559 ทั้งหมด 30  โครงการ 

เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 26  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 86.67  จ านวนโครงการท่ีอยูร่ะหวา่ง

ด าเนินการ (ไม่มี)  และจ านวนโครงการท่ีไม่ด าเนินการ จ านวน 4  โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.33 

จากผลการด าเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์นั้น แสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถด าเนินงาน

ส าเร็จไดต้ามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2559 ท่ีก าหนดไว ้ คิดเป็นร้อยละ 81.45 

ดงันั้น   จากสดัส่วนผลการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนด าเนินงาน ประจ าปี 2559 ผลปรากฏวา่ 

สัดส่วนของโครงการท่ีด าเนินการแลว้เสร็จ มีมากท่ีสุด ร้อยละ 81.45 ของโครงการทั้งหมด เน่ืองจากคณะ

ผูบ้ริหารไดมี้การเร่งรัด และติดตามการท างานของทุกงาน/ฝ่าย/กอง ของเทศบาลเมืองทุ่งสงใหท้ างานใหเ้กิดผลแก่

ประชาชนให้มากท่ีสุด แสดงให้เห็นวา่เทศบาลเมืองทุ่งสงมีประสิทธิภาพในการด าเนินงานไดต้ามแผนพฒันา

เทศบาล ประจ าปี 2559 
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9. ผลการวเิคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนทีม่ีต่อการด าเนินงานเทศบาลเมืองทุ่งสง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ าปี 2559 (ในส่วนของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 

ยุทธศาสตร์ ตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2559) 

 

ผูป้ระเมินไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล จากประชาชนท่ีเป็นตวัแทนครัวเรือนท่ีอาศยัในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 
จงัหวดันครศรีธรรมราช โดยแบ่งพ้ืนท่ีออกเป็น 20  ชุมชน และ 1 ยา่นการคา้ จ านวน 400 คน (ร้อยละ 1.31 ของ 
30,591 คน) ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย (Sample Random Sampling) และสุ่มจากหน่วยงานของราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน และอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดันครศรีธรรมราช จ านวน 50 
หน่วยงาน โดยวิธีการสุ่มแบบโควตา้ (Quota Sampling) รวมกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 450 คน ซ่ึงผลการประเมิน
ผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล ตามความพึงพอใจของประชาชน ดงัแสดง
ในตาราง 

 

ตารางที ่8 ผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล 

ยุทธศาสตร์ด้าน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. พฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

3.267 .735 ปานกลาง 1 

2. ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่ง
ย ัง่ยนื 

3.207 .782 ปานกลาง 2 

3. ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คุณภาพชีวติ
ท่ีดีกวา่ 

3.159 .750 ปานกลาง 3 

4. ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์ร
เทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การบริหารจดัการท่ีดี
โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

3.148 .754 ปานกลาง 4 

รวม 3.195 .712 ปานกลาง  
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ผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิของการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล ตามความพึงพอใจ
ของประชาชน พบวา่ทุกยทุธศาสตร์ประชาชนมีความพึงพอใจเกินก่ึงหน่ึง คือเกิน 2.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 ถือ
ไดว้า่บรรลุผลสมัฤทธ์ิ แต่เม่ือพิจารณาระดบัความพึงพอใจ พบวา่ อยูใ่นระดบัปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.195 
ซ่ึงถือไดว้า่ยงัไม่บรรลุผลสมัฤทธ์ิเท่าท่ีควร โดยสามารถเรียงล าดบัความพึงพอใจ 3 อนัดบัแรก ไดด้งัน้ี 

ความพงึพอใจมากทีสุ่ด  3 อนัดบัแรก (เรียงจากมากไปหาน้อย) 
 อนัดบัท่ี 1 ยทุธศาสตร์ดา้นท่ี 1 พฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบ
บูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือมีค่าเฉล่ีย  3.267 
 อนัดบัท่ี 2  ยทุธศาสตร์ดา้นท่ี 2 ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ป้องกนัน ้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือมีค่าเฉล่ีย  3.207 

อนัดบัท่ี 3  ยทุธศาสตร์ดา้นท่ี 3 ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คุณภาพชีวติท่ีดีกวา่ ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือมีค่าเฉล่ีย  3.159 
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10. สรุปผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล ประจ าปี 2559 

 

ตารางที ่9 สรุปผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลเมืองทุ่งสง

ยุทธศาสตร์ที ่1 

พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกฬีาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานทีเ่หนือกว่า 

การ

ประเมนิ 

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ 

ทีแ่ล้วเสร็จ 

คดิเป็น

ร้อยละ 

ผลการ

ประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

เชิง

ปริมาณ 

36 33 91.67  มีทั้งหมด 36 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 33 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 91.67 จ านวนโครงการท่ี

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ 

จ านวนโครงการท่ีไม่ด าเนินการ จ านวน 

0 โครงการ แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่

เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตาม

เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

เชิง

คุณภาพ 

   3.267 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

จากตาราง พบวา่ การด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยทุธ์ศาสตร์ท่ี 1 พฒันาการศึกษา  ศาสนา 

ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

มีทั้งหมด 36 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 33 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 91.67

จ านวนโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 3 โครงการ จ านวนโครงการท่ีไม่ด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 

แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.267 
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ตารางที ่10 สรุปผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลเมืองทุ่งสง

ยุทธศาสตร์ที ่2 

ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกนัน า้ท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยัง่ยืน 

การ

ประเมนิ 

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ 

ทีแ่ล้วเสร็จ 

คดิเป็น

ร้อยละ 

ผลการ

ประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

เชิง

ปริมาณ 

26 20 76.92  มีทั้งหมด 26 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 20 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 76.92 จ านวนโครงการท่ี

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 

จ านวนโครงการท่ีไม่ด าเนินการ จ านวน 

4 โครงการ แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่

เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตาม

เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

เชิง

คุณภาพ 

   3.207 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

จากตาราง พบว่า การด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ท่ี 2 ร่วมกันจดัวางผงัเมือง 

พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

มีทั้งหมด 26 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.92 

จ านวนโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ จ านวนโครงการท่ีไม่ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ 

แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.207 
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ตารางที ่11 สรุปผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลเมืองทุ่งสง

ยุทธศาสตร์ที ่3 

ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกจิและสังคม สู่คุณภาพชีวติทีด่กีว่า 

การ

ประเมนิ 

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ 

ทีแ่ล้วเสร็จ 

คดิเป็น

ร้อยละ 

ผลการ

ประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

เชิง

ปริมาณ 

32 22 68.75  มีทั้งหมด 32 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 22 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 68.75 จ านวนโครงการท่ี

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ 

จ านวนโครงการท่ีไม่ด าเนินการ จ านวน 

9 โครงการ แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่

เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตาม

เป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

เชิง

คุณภาพ 

   3.159 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

จากตาราง พบวา่ การด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ท่ี 3 ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจ

และสงัคม สู่คุณภาพชีวติท่ีดีกวา่ 

มีทั้งหมด 32 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.75 

จ านวนโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 1 โครงการ จ านวนโครงการท่ีไม่ด าเนินการ จ านวน 9 โครงการ 

แสดงถึงการท างานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.159 
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ตารางที ่12 สรุปผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลเมืองทุ่งสง

ยุทธศาสตร์ที ่4 

ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจดัการทีด่โีดยทุกภาคมีส่ีวน

ร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลีย่นแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

การ

ประเมนิ 

โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ 

ทีแ่ล้วเสร็จ 

คดิเป็น

ร้อยละ 

ผลการ

ประเมนิ 

ผลสัมฤทธ์ิ 

เชิง

ปริมาณ 

30 26 86.67  มีทั้งหมด 30 โครงการ เทศบาลสามารถ

ด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 26 โครงการ 

คิดเป็นร้อยละ 86.67 จ านวนโครงการท่ี

อยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ 

จ านวนโครงการท่ีไม่ด าเนินการ จ านวน 

4 โครงการ แสดงถึงการท างานเป็นไป

ตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายท่ี

ก าหนดไว ้

เชิง

คุณภาพ 

   3.148 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

 

จากตาราง พบวา่ การด าเนินงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยทุธ์ศาสตร์ท่ี 4 ปรับปรุงและพฒันาการ

บริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจดัการท่ีดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ

รองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

มีทั้งหมด 30 โครงการ เทศบาลสามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 26 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 86.67 

จ านวนโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ จ านวนโครงการท่ีไม่ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ 

แสดงถึงการท างานเป็นไปตามแผนการด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง คือมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.148 
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11. ผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2559 

 

จากการประเมินผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2559 ซ่ึง

เทศบาลไดต้ั้งตวัช้ีวดัไว ้รวมทั้งส้ิน 84 ตวัช้ีวดั 

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีด าเนินการบรรล ุ  จ านวน 39 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 43.42  

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีด าเนินการไม่บรรลุ   จ านวน 24 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 28.58  

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีประเมินไม่ได ้  จ านวน 21 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 25.00 

ปรากฏผลการด าเนินงาน ดงัน้ี 

1) ยทุธศาสตร์ท่ี 1 มีจ านวนตั้งตวัช้ีวดัไว ้รวมทั้งส้ิน 30 ตวัช้ีวดั  

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีด าเนินการบรรล ุ  จ านวน 16 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 53.33  

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีด าเนินการไม่บรรลุ   จ านวน 11 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 36.67  

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีประเมินไม่ได ้  จ านวน 3 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 10.00 

2) ยทุธศาสตร์ท่ี 2 มีจ านวนตั้งตวัช้ีวดัไว ้รวมทั้งส้ิน 28 ตวัช้ีวดั  

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีด าเนินการบรรล ุ  จ านวน 10 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 35.71 

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีด าเนินการไม่บรรลุ   จ านวน 8 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 28.57 

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีประเมินไม่ได ้  จ านวน 10 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 35.71 

3) ยทุธศาสตร์ท่ี 3 มีจ านวนตั้งตวัช้ีวดัไว ้รวมทั้งส้ิน 14 ตวัช้ีวดั  

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีด าเนินการบรรล ุ  จ านวน 5 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 37.71 

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีด าเนินการไม่บรรลุ   จ านวน 3 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 21.42 

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีประเมินไม่ได ้  จ านวน 6 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 42.86 

4) ยทุธศาสตร์ท่ี 4 มีจ านวนตั้งตวัช้ีวดัไว ้รวมทั้งส้ิน 12 ตวัช้ีวดั  

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีด าเนินการบรรล ุ  จ านวน 8 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 66.66 

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีด าเนินการไม่บรรลุ   จ านวน 2 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 16.67 

- จ านวนตวัช้ีวดัท่ีประเมินไม่ได ้  จ านวน 2 ตวัช้ีวดั   คิดเป็นร้อยละ 16.67 

ดงันั้น จากสดัส่วนผลการด าเนินงานตามแผนยทุธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2559 ผลปรากฏวา่ 

สดัส่วนของตวัช้ีวดัท่ีด าเนินการบรรลุ มีมากท่ีสุด ร้อยละ 43.42 ของตวัช้ีวดัทั้งหมด แสดงใหเ้ห็นวา่ถึงแมส้ัดส่วน

ของตวัช้ีวดัท่ีด าเนินการบรรลุ มีมากท่ีสุด แต่สัดส่วนยงัไม่ถึงร้อยละ 50.00 ดงันั้นเทศบาลเมืองทุ่งสงตอ้งเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุตามตวัช้ีวดัท่ีสูงข้ึน และตอ้งทบทวนการตั้งตวัช้ีวดัหรือการเก็บ

ขอ้มูลตามตวัช้ีวดั เพราะจ านวนตวัช้ีวดัท่ีประเมินไม่ได ้มีมากถึงร้อยละ 25.00 
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ผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2559 
 

การประเมนิผลสัมฤทธ์ิการด าเนนิงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง  
1. ยทุธศาสตร์ท่ี 1 พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 
2. ยทุธศาสตร์ท่ี 2 ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 
3. ยทุธศาสตร์ท่ี 3 ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมสู่คุณภาพชีวติท่ีดีกวา่  
4. ยทุธศาสตร์ท่ี 4 ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การบริหารจดัการท่ีดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่

เทศบาลอจัฉริยะ 
 

เกณฑ์การประเมนิผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง  
1. บรรล ุ
2. ไม่บรรลุ 
3. ประเมินไม่ได ้เน่ืองจากการด าเนินงานไม่สอดคลอ้งกบัตวัช้ีวดัท่ีตั้งไว ้หรือไม่มีขอ้มูลท่ีน ามาประเมินได ้

 
ผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง  
ล าดบั ผลการด าเนินงาน ตวัช้ีวดัตามยุทธศาสตร์ที ่1   ตวัช้ีวดัตามยุทธศาสตร์ที ่2   ตวัช้ีวดัตามยุทธศาสตร์ที ่3 ตวัช้ีวดัตามยุทธศาสตร์ที ่4 รวม 
1 บรรล ุ 16 

(51.61%) 
16 

(57.14%) 
7 

(50.00%) 
9 

(75.00%) 
48 

(56.47%) 
2 ไม่บรรลุ 12 

(38.71) 
5 

(17.86%) 
2 

(14.29%) 
3 

(25.00%) 
22 

(25.88%) 
3 ประเมินไม่ได ้ 3 

(9.68) 
7 

(25.00%) 
5 

(35.71%) 
0 

(0.00%) 
15 

(17.65%) 
รวม 31 

(100.00%) 
28 

(100.00%) 
14 

(100.00%) 
12 

(100.00%) 
85 

(100.00%) 
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ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2559 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  
พัฒนาการศึกษา  
ศาสนา  
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
และการกีฬา
แบบบูรณาการสู่
คุณภาพ
มาตรฐานที่
เหนือกว่า 

1. พัฒนาผู้เรียน
ให้มีการ
ปรับเปลีย่น
พฤติกรรม  
คา่นิยมที่
เหมาะสม มี
ความรู้คู่
คุณธรรม สร้าง
โอกาสในการ
เรียนรู้ ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 
และสามารถ
ด าเนินชีวิตอยู่
ในสังคมอย่างมี
ความสุข 

ร้อยละของ
ผู้เรยีนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการ
เรียนวิชา
หลักของทุก
ระดับจาก
การทดสอบ
การศึกษา
ระดับชาต ิ

ผู้เรยีนที่มี
ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
วิชาหลักของ
ทุกระดับจาก
การทดสอบ
การศึกษา
ระดับชาต ิ

ร้อยละของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของทุกกลุ่ม
สาระ 

50% 50% ไม่บรรลุ ได้คะแนนเฉลี่ยต่ ากว่า 50%  
ทั้ง 2 ระดับ 
ผล O-Net ป.6 ได้คะแนนเฉลี่ย 38.83% 
-ร.ร.ท.วัดชัยชุมพล ได้คะแนนเฉลีย่ 40.93% 
-ร.ร.ท.วัดโคกสะท้อน ได้คะแนนเฉลี่ย 40.93% 
-ร.ร.ท.ม.วดัท่าแพ ได้คะแนนเฉลีย่ 30.45% 
-ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ ได้คะแนนเฉลี่ย 40.93% 
-ร.ร.กีฬา ท. ไดค้ะแนนเฉลี่ย 40.93% 
-รวม 5 ร.ร. ได้คะแนนเฉลี่ย 38.83%  
ผล O-Net ม.3 ได้คะแนนเฉลี่ย 34.93% 
-ร.ร.ท.ม.วดัท่าแพ ได้คะแนนเฉลีย่ 34.93% 
-ร.ร.กีฬา ท. ไดค้ะแนนเฉลี่ย 34.93% 
-รวม 2 ร.ร. ได้คะแนนเฉลี่ย 34.93%  

แต่ละโรงเรียนควร
เปรียบเทยีบผล O-Net ค่า
คะแนนเฉลีย่ในระดับประเทศ
ด้วยเพื่อพิจารณาผลของ
โรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ 
ป.6 คะแนนเฉลี่ย 43.18% 
ม.3 คะแนนเฉลีย่ 38.29% 
 
 

จ านวนโรงเรยีนที่
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน สมศ. 

ผ่าน (ประเมิน  
5 ปี/ครั้ง) 

ผ่าน  บรรลุ ผ่านทุกโรงเรียน 
ผ่านเกณฑ์ จ านวน 5 โรงเรยีน คือ  
1. รร.เทศบาลวัดชัยชุมพล 
2. รร.เทศบาลวัดโคกสะท้อน 
3. รร.มัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
4. รร.เทศบาลบ้านนาเหนือ 
5. รร.กีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

จ านวนโรงเรยีนที่
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานกรม
ส่งเสริมฯ 

ด ี ด ี ประเมินไม่ได้  
รอผลประเมินจากกรมส่งเสรมิฯ 

 

2. พัฒนาผู้เรียน
ให้ได้รับโอกาส
ในการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น
และมีคณุภาพ 
 
 

 
 
 
 

นักเรียนทุกคน
ได้รับ
การศึกษาต่อ
ในระดับสูงขึ้น 
 

ร้อยละของผูจ้บ
การศึกษาข้ันสูงสุข
ของโรงเรียนได้รับ
การศึกษาต่อ 

100% 100% ไม่บรรลุ เรียนต่อ 97.92% 
-ร.ร.ท.วัดชัยชุมพล 284 คน เรียนต่อ 100% 
-ร.ร.ท.วัดโคกสะท้อน 85 คน เรียนต่อ 100% 
-ร.ร.ท.ม.วดัท่าแพ 34 คน เรียนตอ่ 97.06% 
-ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ เรียนต่อ 94.30% 
-ร.ร.กีฬา ท. เรยีนต่อ 98.24% 
-รวม 5 ร.ร. เรียนต่อ 97.92% 

 

 3. พัฒนา
หลักสตูร  
สนับสนุน
งานวิจัยด้าน
การพัฒนา
กระบวนการ
การจัดการ
เรียนรู้ใหม้ีความ
โดดเด่นทุกกลุ่ม
สอดคล้องกับ

จ านวน
หลักสตูรขั้น
พื้นฐาน
ได้รับการ
พัฒนาให้มี
ความโดด
เด่นทุกกลุ่ม
สาระ
สอดคล้อง
ความ

หลักสตูรขั้น
พื้นฐานได้รับ
การพัฒนาให้
มีความโดด
เด่นทุกกลุ่ม
สาระ
สอดคล้อง
ความต้องการ
ท้องถิ่น 

มีหลักสูตรท้องถิ่นที่
ทุ่งสงครอบคลุม 6  
กลุ่มสาระ 

6 กลุ่มสาระ 6 กลุ่มสาระ บรรลุ ได้ 8 กลุ่มสาระ 
8 กลุ่มสาระ ได้แก่  
1. กลุ่มสังคม   
2. กลุ่มวิทยาศาสตร์  
3. กลุ่มศิลปะ  
4. กลุ่มการงาน  
5. กลุ่มภาษาอังกฤษ  
6. กลุ่มพลศึกษา  
7. กลุ่มดนตรี    
8. กลุ่มภาษาไทย 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

ความต้องการ
ท้องถิ่นสะท้อน
เอกลักษณ์ของ
ชุมชนและมีการ
ขยายผล ไปสู่
การจัดการ
เรียนรู้อย่างเป็น
ระบบ 
 
 
 
 
 
 
 

ต้องการ
ท้องถิ่น และ
ศูนย์การ
เรียนรู้ใน
โรงเรียน
สะท้อน
เอกลักษณ์
ของชุมชน 

จ านวนหน่วยเรยีนรู้
ที่เกี่ยวข้องกับ
เอกลักษณ์ความ
เป็นทุ่งสงเพิ่มขึ้น 

8 8 บรรลุ มี 15 หน่วยเรียนรู้  
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 7 หน่วยเรียนรู้ 
ร.ร.ท.วัดโคกสะท้อน มี 5 หน่วยการเรยีนรู้  
1. ทุ่งสงของเรา      
2. สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น            
3. ภูมิปัญญามโนหร์า  
4. พ่อท่านเย็น  
5. ภาษาถ่ิน  
ร.ร.กีฬา ท. มี 6 หน่วยการเรียนรู ้   
1. ชุมนุมรักการอ่าน  
2. ชุมนุมลีลาศ  
3. ชุมนุมรักษ์สิ่งแวดล้อม          
4. ชุมนุมกีตาร์  
5. ชุมนุมวิทยาศาสตร์  
6. ชุมนุมกีฬาพื้นบ้าน  
ร.ร.ท.วัดชัยชุมพล มี 3 หน่วย  
1. ดนตรีไทย  
2. ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. เอกลักษณ์ท้องถิ่น  
ร.ร.รสีอร์ทอนุบาล มี 1 หน่วยเรยีนรู้ 
1. ชุมทางทุ่งสง  

ควรตั้งค่าเปูาหมายแบบ
ก้าวหน้า 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

ร.ร.ท.ม.วดัท่าแพ มี 1 หน่วยเรียนรู้  
1. ประวัติความเป็นมาเมืองทุ่งสง 

ร้อยละของนักเรียน
ที่ผ่านหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 100 ไม่บรรลุ ผ่านหลักสูตร 99.74% 
-ร.ร.ท.วัดชัยชุมพล ผ่านหลักสูตร 100% 
-ร.ร.ท.วัดโคกสะท้อน ผา่นหลักสตูร 100% 
-ร.ร.ท.ม.วดัท่าแพ ผ่านหลักสูตร 100% 
-ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ ผ่านหลักสตูร 100% 
-ร.ร.กีฬา ท. ผ่านหลักสตูร 98.42% 
-ร.ร.รสีอร์ทอนุบาล ผ่านหลักสตูร 100% 
รวม 6 ร.ร. ผ่านหลักสูตร 99.74% 
 

 

จ านวนศูนย์เรยีนรู้
ในโรงเรียนที่
สะท้อนเอกลักษณ์
ชุมชน 

8 8 บรรลุ มี 14 ศูนย์เรียนรู้  
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 6 ศูนย์เรียนรู ้
ร.ร.กีฬา ท. มี 1 ศูนย์  
1. ศนูย์เรียนรู้กีฬาเด็กและเยาวชน  
ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ มี 1 ศูนย์  
1. มโนห์รา  
ร.ร.ท.ม.วดัท่าแพ มี 2 ศูนย์   
1. อนุรักษคลองท่าแพ 
2. ศิลปะนาฏศลิป์(ลเิกปุา)  

ควรตั้งค่าเปูาหมายแบบ
ก้าวหน้า 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

ร.ร.ท.วัดโคกสะท้อน มี 5 ศูนย์  
1. พระครูอุดมศีลลาจารย ์
2. เศรษฐกิจพอเพียง  
3. อาเซียน (ปี 2559) 
4. ดนตร ี(ปี 2559) 
5. สังคมศึกษา (ปี 2559) 
ร.ร.ท.วัดชัยชุมพล มี 5 ศูนย์   
1. ดนตรีไทย  
2. อาชีพตัดผม 
3. ภาษาไทย  
4. สังคม 
5. ตามรอยพ่อ (ปี 2559) 
 
 
 
 

 4. พัฒนาเด็ก
ก่อนวัยเรียนให้
มีความพร้อมทุก
ด้านโดยจัดตั้ง
โรงเรียนและ

จ านวนศูนย์
เรียนรู้ใน
อนุบาล 
รีสอร์ทที่มี
คุณภาพตาม

เด็กก่อนวัย
เรียนมีความ
พร้อมทุกด้าน
ในการศึกษา
ระดับต่อไป 

โรงเรียน "รสีอร์ท" 
ที่ได้มาตรฐาน 

ประเมินปี 
2558 

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน 

บรรลุ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน  

จ านวนศูนย์สื่อ
เรียนรู้ในอนุบาล    
รีสอร์ทท่ีมีคณุภาพ

2 2 บรรลุ มี 3 ศูนย์เรียนรู้ 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 1 ศูนย์เรียนรู ้
1. ศูนย์ตลาดสด  

-ควรตั้งค่าเปูาหมายแบบ
ก้าวหน้า 
-ควรระบุที่มาของหน่วยงานผู้
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

พัฒนาระบบ
บริหาร “รีสอร์ท 
อนุบาล” และ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

เกณฑ ์ ตามเกณฑ ์ 2. ศูนย์หมู่บ้านพัฒนา  
3. ศูนย์ท่าแพ 

รับรองมาตรฐาน 

ร้อยละของนักเรียน
ทีม่ีอายุ 3-6 ปีท่ีมี
พัฒนาการทั้ง 4 
ด้านอยู่ในระดับด ี

80% 80% ประเมินไม่ได้  
ไม่มีข้อมลูที่น ามาประเมินได ้

แต่ละ ร.ร. ควรเก็บข้อมูล 
ร้อยละทีม่ีพัฒนาการในแตล่ะ
ด้าน 

จ านวนศูนย์พัฒนา
เด็กท่ีมีอยู่และที่จะ
สร้างขึ้นใหมไ่ด้รับ
การพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน 

2 แห่ง 2 แห่ง บรรลุ มี 3 แห่ง 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 1 แห่ง 
1. ศูนย์ตลาดสด  
2. ศูนย์หมู่บ้านพัฒนา  
3. ศูนย์ท่าแพ 

-ควรตั้งค่าเปูาหมายแบบ
ก้าวหน้า 
-ควรระบุที่มาของหน่วยงานท่ี
รับรองมาตรฐาน 

 5. พัฒนาครู
ต้นแบบและ
บุคลากร
ทางการศึกษา
ให้ได้มาตรฐาน
และมีความเป็น
เลิศ โดยมุ่งเน้น
การประยุกต์ใช้  
เครื่องมือ
เทคโนโลยี

ร้อยละของ
ครูต้นแบบที่
ได้รับการ
พัฒนาแล้ว
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
สมรรถนะครู
ต้นแบบของ 
ทม. 
ทุ่งสง  

ครูต้นแบบ
และบุคลากร
ทางการศึกษา
มีมาตรฐาน
และมีความ
เป็นเลิศ 
 
 

จ านวนครูต้นแบบที่
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 

60 60 ไม่บรรลุ  
-ปี 2556 มีครูต้นแบบ 60 คน       
-ปี 2557-2559 ไม่มีโครงการครตูน้แบบ ท าได้
รุ่นเดียว เพราะไม่มคีรูสมัครเข้าร่วม 

ควรทบทวนข้อมูลเพื่อ
พิจารณายุติโครงการ หาก
แผนแผนงานไม่มีความจ าเป็น
ในการด าเนินโครงการ 

ร้อยละของครู
ต้นแบบท่ีไดร้ับการ
พัฒนาแล้วผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถนะครู
ต้นแบบของ ทม.  

50% 50% ไม่บรรลุ  
ไม่มีการประเมินครูต้นแบบ เนื่องจากโครงการ
หยุดชะงัก ไม่มีการด าเนินการต่อในปี 2557-
2559 

ควรทบทวนข้อมูลเพื่อ
พิจารณายุติโครงการ หาก
แผนแผนงานไม่มีความจ าเป็น
ในการด าเนินโครงการ 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

สารสนเทศและ
นวัตกรรม
สมัยใหม่ ในการ
จัดการเรียนการ
สอนและการ
บริหาร
การศึกษา 

 
 
 
 

ทุ่งสง 

 6. พัฒนาศูนย์
เรียนรู้ใหเ้ป็น
ห้องเรียน
ต้นแบบเพื่อ
เสรมิสร้างการ
พัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์
และคณุลักษณะ
อันพึงประสงค์
ของผู้เรียนทั้ง 5 
ด้าน 

จ านวน
ห้องเรียน
ต้นแบบท่ี
กลุ่มสาระได้
ด าเนินการ
ผ่าน
มาตรฐาน 
 
 
 
 

ศูนย์เรียนรู้ให้
เป็นห้องเรียน
ต้นแบบเพื่อ
เสรมิสร้างการ
พัฒนา 

จ านวนห้องเรียน
ต้นแบบท่ีกลุ่มสาระ
ได้ด าเนินการผ่าน
มาตรฐาน 

8 ห้อง  
8 กลุ่มสาระ 

8 ไม่บรรลุ มี 2 ห้อง 2 กลุ่มสาระ 
ร.ร.กีฬา ท. มี 2 ห้อง กลุ่มสาระ 
1. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร ์
2. กลุ่มสาระคอมพิวเตอร ์

 

 7. สนับสนุนการ
กีฬาเพื่อสุขภาพ 
พัฒนาสู่ความ

ประเภทกีฬา
ที่เทศบาล
เมืองทุ่งสงได้

กีฬาเพื่อ
สุขภาพ 
พัฒนาสู่ความ

ร้อยละของนักเรียน
ที่ผ่านการเข้าร่วม
แขง่ขันกีฬาระดับ

30% 35% บรรลุ เพ่ิมขึ้น 50.00% 
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 15% 
-ปี 2553 เข้าร่วม 2 คน 

ต้องระบุปีฐานว่าจะใช้ปีไหน 
เพื่อน ามาเป็นฐานในการคิด
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการ
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

เป็นเลิศและสู่
มืออาชีพใน
ระดับสากลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการโรงเรยีน  
และระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานด้านกีฬา
ให้ได้มาตรฐาน 

เข้าสู่ความ
เป็นเลิศ 

เป็นเลิศและสู่
มืออาชีพใน
ระดับสากล 

ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น -ปี 2554 เข้าร่วม 1 คน 
-ปี 2555 เข้าร่วม 0 คน 
-ปี 2556 เข้าร่วม 0 คน 
-ปี 2557 เข้าร่วม 1 คน 
-ปี 2558 เข้าร่วม 3 คน (ปีฐาน) 
-ปี 2559 เข้าร่วม 6 คน (เพิ่มขึ้น 50.00%) 
วิธีคิด=[(6-3)/6]X100 
       =50.00% 
 
 

เข้าร่วมแข่งขันกีฬาระดับ 
ต่าง ๆ 

 7. สนับสนุนการ
กีฬาเพื่อสุขภาพ 
พัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศและสู่
มืออาชีพใน
ระดับสากลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการโรงเรยีน  
และระบบ
โครงสร้าง

ประเภทกีฬา
ที่เทศบาล
เมืองทุ่งสงได้
เข้าสู่ความ
เป็นเลิศ 

เด็กทุกคนเล่น
กีฬาเป็น 1  
ประเภทกีฬา 

ประเภทกีฬาท่ี
เทศบาลเมืองทุ่งสง
ได้เข้าสู่ความเป็น
เลิศ 

2 3 บรรลุ ได้ 9 ประเภท  
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย 6 ประเภท) 
1. กรีฑา     
2. ฟุตบอล  
3. วอลเลย์บอล          
4. เทเบิลเทนนิส  
5. มวย 
6. ทุ่มน้ าหนัก (ปี 2559) 
7. เทนนิส (ปี 2559) 
8. ยกน้ าหนัก (ปี 2559) 
9. ฟุตซอล (ปี 2559) 

ควรตั้งค่าเปูาหมายแบบ
ก้าวหน้า 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

พื้นฐานด้านกีฬา
ให้ได้มาตรฐาน 

   นักกีฬาทม. 
ทุ่งสงได้รับ
การคัดเลือก
เข้าแข่งขัน
ระดับภาคใต้
ไม่น้อยกว่า 
50% ภายในปี 
2561 

จ านวนครั้งท่ีทม. 
ทุ่งสงได้รับการเป็น
เจ้าภาพจดัแข่งขัน
ระดับประเทศและ
ระดับชาต ิ

3 3 บรรลุ เป็น 5 คร้ัง  
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย 2 คร้ัง) 

ควรตั้งค่าเปูาหมายแบบ
ก้าวหน้า 

 7. สนับสนุนการ
กีฬาเพื่อสุขภาพ 
พัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศและสู่
มืออาชีพใน
ระดับสากลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการโรงเรยีน 
และระบบ
โครงสร้าง

ประเภทกีฬา
ที่เทศบาล
เมืองทุ่งสงได้
เข้าสู่ความ
เป็นเลิศ 

ได้รับการ
คัดเลือกเข้า
แข่งขันระดับ 
ประเทศไม่
น้อยกว่า 5% 
ภายในปี 
2561 และ
เป็นนักกีฬา
ทีมชาติ 
จ านวน 2 
ประเภทกีฬา

จ านวนชมรมที่มี
การรวมตัวด้านกีฬา
เพิ่มขึ้น 

10 10 ไม่บรรลุ มี 4 ชมรม  
1. ชมรมกรีฑาระดับทมีชาติ  
2. ชมรมกรีฑาระดับประเทศ  
3. ชมรมฟุตบอลระดับประเทศ 
4. ชมรมวอลเลย์บอลระดบัประเทศ 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

พื้นฐานด้านกีฬา
ให้ได้มาตรฐาน 

ภายในป ี
2560 

    จ านวนสนาม
ฝึกซ้อมและแข่งขัน
ด้านกีฬาสู่ความเป็น
เลิศเพิม่ขึ้น 

4 4 ไม่บรรลุ มี 3 แห่ง   
1. สนามกีฬาเปตอง ร.ร.ท.ม.วดัท่าแพ 
2. โรงยิมเนเซียม ร.ร.ท.ม.วดัท่าแพ 
3. สนามกีฬา ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ 

 

    จ านวนนักกีฬาของ
ทม.ทุ่งสงที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็น
นักกีฬาทีมชาต ิ
 

2 2 ไม่บรรลุ มี 1 คน 
ด.ญ.สุวิมล พราหมณ์ชูบัว  
นักกีฬากรีฑา 1,500 เมตร 

 

 8. สร้างระบบ
บริหารจดัการ
ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง
เสรมิสร้างการมี
ส่วนร่วนบริหาร
จัดการของภาคี
ทุกภาคส่วน
อย่างมีคุณภาพ

จ านวน
โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาลที่
ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน
การจัด
การศึกษา
จาก สมศ. 

ประชาชนและ
ภาคีทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม
ในการบริหาร
จัดการดา้น
การศึกษา
อย่างมี
คุณภาพและ
ได้มาตรฐาน 

จ านวนโรงเรยีนใน
เขตเทศบาลเมือง 
ทุ่งสงที่ผ่าน
มาตรฐาน SBM 

1 1 บรรลุ ผ่านทั้ง 6 โรงเรียน  
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย 5 โรงเรียน) 
-ร.ร.ท.วัดชัยชุมพล (เข้าร่วม SMBLP) 
-ร.ร.ท.วัดโคกสะท้อน  
-ร.ร.ท.ม.วดัท่าแพ  
-ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ  
-ร.ร.กีฬา ท.  
-ร.ร.รสีอร์ทอนุบาล  

 

จ านวนครั้งท่ีได้จดั
ให้มีการพัฒนา

1 2 ไม่บรรลุ จัดได้ 1 คร้ัง  
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

เป็นระบบและ
ได้มาตรฐาน 
 

ศักยภาพกรรม
การศึกษาร่วมกับ
เทศบาลเมืองทุ่งสง 

 9. พัฒนาระบบ
โรงเรียน
มัธยมศึกษาให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐานและ
มุ่งเน้นความเป็น
เลิศในด้าน
วิชาการและ
ด้านสังคม 

จ านวน
ห้องเรียน
สองภาษาที่
มีการเรียน
การสอน
ระดับมัธยม
ที่ได้
มาตรฐาน 

โรงเรียน
มัธยมศึกษามี
คุณภาพได้
มาตรฐานและ
มีความเป็น
เลิศในด้าน
วิชาการและ
ด้านสังคม 

ร้อยละของนักเรียน
ที่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานการ
ทดสอบระดับชาต ิ

50.84% 65% ไม่บรรลุ ได้ 34.93% 
ผล O-Net ม.3 ได้คะแนนเฉลี่ย 34.93% 
-ร.ร.ท.ม.วดัท่าแพ ได้คะแนนเฉลีย่ 34.93% 
-ร.ร.กีฬา ท. ไดค้ะแนนเฉลี่ย 34.93% 
-รวม 2 ร.ร. ได้คะแนนเฉลี่ย 34.93% 

แต่ละโรงเรียนควรเปรียบเทียบผล 
O-Net ค่าคะแนนเฉลีย่ใน
ระดับประเทศด้วยเพื่อพจิารณาผล
ของโรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ยในระดบัประเทศ 
ม.3 คะแนนเฉลี่ย 38.29% 

จ านวนโรงเรยีน
เกณฑ์มาตรฐาน  
สมศ. 

6 6 บรรลุ ผ่านเกณฑ์ 6 โรงเรียน 
-ร.ร.ท.วัดชัยชุมพล  
-ร.ร.ท.วัดโคกสะท้อน  
-ร.ร.ท.ม.วดัท่าแพ  
-ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ  
-ร.ร.กีฬา ท.  
-ร.ร.รสีอร์ทอนุบาล 

 

จ านวนโรงเรยีน
เกณฑ์มาตรฐานกรม
ส่งเสริมฯ 

3.42 3.42 บรรลุ ผ่านเกณฑ์ 6 โรงเรียน 
-ร.ร.ท.วัดชัยชุมพล  
-ร.ร.ท.วัดโคกสะท้อน  
-ร.ร.ท.ม.วดัท่าแพ  
-ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ  
-ร.ร.กีฬา ท.  
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

-ร.ร.รสีอร์ทอนุบาล 
ผลคะแนนทดสอบ 
O-Net เฉลี่ยทุก  
รร. ที่มีสิทธสิอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน*** 

***ไม่มคี่า
เปูาหมาย*** 

ประเมินไม่ได้ 
ผล O-Net ป.6 ได้คะแนนเฉลี่ย 38.83% 
-ร.ร.ท.วัดชัยชุมพล ได้คะแนนเฉลีย่ 40.93% 
-ร.ร.ท.วัดโคกสะท้อน ได้คะแนนเฉลี่ย 40.93% 
-ร.ร.ท.ม.วดัท่าแพ ได้คะแนนเฉลีย่ 30.45% 
-ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ ได้คะแนนเฉลี่ย 40.93% 
-ร.ร.กีฬา ท. ไดค้ะแนนเฉลี่ย 40.93% 
-รวม 5 ร.ร. ได้คะแนนเฉลี่ย 38.83%  
ผล O-Net ม.3 ได้คะแนนเฉลี่ย 34.93% 
-ร.ร.ท.ม.วดัท่าแพ ได้คะแนนเฉลีย่ 34.93% 
-ร.ร.กีฬา ท. ไดค้ะแนนเฉลี่ย 34.93% 
-รวม 2 ร.ร. ได้คะแนนเฉลี่ย 34.93% 

-ต้องตั้งค่าเปูาหมาย 
-แต่ละโรงเรยีนควร
เปรียบเทยีบผล O-Net ค่า
คะแนนเฉลีย่ในระดับประเทศ
ด้วยเพื่อพิจารณาผลของ
โรงเรียน 
คะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ 
ป.6 คะแนนเฉลี่ย 43.18% 
ม.3 คะแนนเฉลีย่ 38.29% 
 

 10.น าภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปะ 
วัฒนธรรม 
อาชีพมาเป็น
แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนท้ัง
ในระบบและ

จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที่ 
ทม.ทุ่งสง  
ให้การ
ส่งเสริม
สนับสนุน
ด้าน

ศาสนา 
ประเพณี 
วัฒนธรรม
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ ์

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที่ ทม. 
ทุ่งสง ให้การ
ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านประเพณี 
วัฒนธรรมและ
ศาสนา 

1 2 บรรลุ มี 11 โครงการ 
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย 9 โครงการ) 
1. โครงการสืบสานวัฒนธรรม      
2. โครงการวันส าคัญทางชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
3. โครงการหนึ่งศิลปะหนึ่งการแสดง  
4. กิจกรรมวันไหว้ครู  
5. กิจกรรมวันเดือนสิบ         

ควรตั้งค่าเปูาหมายแบบ
ก้าวหน้า 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

นอกระบบ
การศึกษา 

ประเพณี 
วัฒนธรรม
และศาสนา 

6. กิจกรรมวันชักพระ  
7. กิจกรรมวันลอยกระทง  
8. กิจกรรมวันปีใหม่       
9. โครงการส่งเสรมิประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น  
10. กิจกรรมวันสงกรานต ์
11. กิจกรรมภูมปิัญญาท้องถิ่น (ปี 2559) 

จ านวนพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นที่จัดตั้งได ้

0 1 บรรลุ มี 1 
 

 

จ านวนโรงเรยีนที่
ฝึกศิลปะท้องถิ่น 

4 6 ไม่บรรลุ มี 4 โรงเรียน 
1. ลิเกปุาของ ร.ร.ท.ม.วดัท่าแพ  
2. ร าวงเวียนครก ร.ร.ท.วัดชัยชุมพล พล  
3. ดนตรีไทย ร.ร.ท.วัดโคกสะท้อน  
4. มโนห์รา ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ 

 

จ านวนชุมชนที่มี
กลุ่มศลิปะการแสดง
ประจ าชุมชนและมี
รายได้จากการแสดง 
 
 
 
 

1 1 บรรลุ มี 1 โรงเรียน  
การแสดงมโนราห์ของ ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
ร่วมกันจัดวางผัง
เมือง พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน รักษา
สิ่งแวดล้อม 
ปูองกันน้ าท่วมสู่
เมืองน่าอยู่อย่าง
ยั่งยืน 

1. บูรณาการ
ความร่วมมือทุก
ภาคส่วนอย่างมี
คุณภาพในการ
ปูองกันและ
แก้ไขปัญหา
อุทกภัยเมือง  
ทุ่งสงแบบ 
บูรณาการให้
ยั่งยืนโดย 
บูรณาการการ
พัฒนาด้าน
กายภาพและ
ด้าน
กระบวนการ
ทางสังคมอย่าง
เชื่อมโยงและ
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของ
งบประมาณ
ที่ใช้ในการ
แก้ไขปัญหา
น้ าท่วม
ลดลง 

ผลการทบและ
ความรุนแรง
จากปัญหาน้ า
ท่วมในเขต
เทศบาลลดลง
น้ าไม่ท่วม
เมืองทุ่งสง
อย่างยั่งยืน 

ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมลดลง 

45 ล้าน 70% ไม่บรรลุ ลดลง 5.16% 
-ตั้งงบไว ้250,000 บาท 
-งบท่ีใช้ด าเนินงาน 237,080 บาท 
หมายเหตุ 
-วันท่ี 3 ม.ค. 2560 เวลา 16.00 น. เริ่มท่วม 
-วันท่ี 4 ม.ค. 2560 เวลา 23.00 น. ท่วมหนัก 
-วันท่ี 5 ม.ค. 2560 เวลา 15.00 น. น้ าลด 
วิธีคิด=[(250,000-237,080)/250,000]X100 
       =5.16% 

-ข้อมูลฐานไมส่ามารถน ามา
ค านวณได ้
-%ทีล่ดลงต้องประเมินจากปี
ไหน 

ร้อยละของทาง
ระบายน้ า (คลอง
เหมือง คูระบายน้ า 
ทางน้ าสาธารณะ)ที่
ได้รับการขุดลอก 

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน*** 

65% บรรลุ ขุดลอก 100% 
-ขุดลอกเก็บวัสดุสิ่งปฏิกลูในท่อ รางระบายน้ า
สาธารณะ ตามถนนซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล 
จ านวน 5 โซน 
-ปรับแต่งคันขอบคลองทั้ง 2 ข้าง เก็บวัสดสุิ่ง
ปฏิกูลและก าจดัวัชพืชภายในล าคลอง จ านวน 
4 สาย ได้แก่ คลองท่าเลา คลองตม คลอง 
ท่าโหลน และคลองท่าแพ 
-ขุดลอกทางระบายน้ าและจุดรับน้ าทิ้ง
สาธารณะ (จุดเสี่ยง) ในเขตเทศบาล จ านวน 6 

การคิด % มีความสับสน
เนื่องจากมีจัดให้คดิหลายจุด 
(ควรคิดแยก) 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

จุด 
 2. สร้าง

กระบวนการ
เรียนรู้กฎหมาย
ผังเมืองรวม
เมืองทุ่งสง และ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
ปฏิบัต ิ

มีผังเมือง
รวมเมือง 
ทุ่งสงที่
ประกาศใช้
บังคับโดย
ประชาชนมี
ส่วนร่วม 

ผังเมืองรวม
ได้รับการ
ปรับปรุงโดย
กระบวนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนมีผล
บังคับใช้ 

มีผังเมืองรวมเมือง
ทุ่งสงที่ประกาศใช้
บังคับโดยประชาชน
มีส่วนร่วม 
 

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน*** 

ม ี ประเมินไม่ได้ 
อยู่ระหว่างด าเนินการของกรมโยธาธิการ 
นอกเหนือการควบคุมของเทศบาล 

 

จ านวนชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง
ที่มีการจัดท าผัง
ชุมชนที่ได้มาตรฐาน 

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน*** 

20 ชุมชน บรรลุ มีชุมชนเข้าร่วม 20 ชุมชน 
-ด าเนินการจดัท าผังและแผนชุมชนแบบมีส่วน
ร่วมให้เป็นปัจจุบันและสมบรูณ์ จ านวน 20 
ชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือในการพฒันาชุมชน
และเป็นไปตามนโยบายของคณะบริหาร ณ 
อาคารธรรมาภิบาลเมืองทุ่งสง 
+ครั้งท่ี 1 วันท่ี 15 ม.ค. 2559 
+ครั้งท่ี 2 วันท่ี 20 ม.ค. 2559 
+ครั้งท่ี 3 วันท่ี 28 ม.ค. 2559 

 

 3. พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
โครงข่ายถนน 
ระบบระบายน้ า 

จ านวน    
สาธารณูป-
โภค        
สาธารณูป-
การ ท่ี

โครงสร้าง
พื้นฐาน
โครงข่ายถนน  
ระบบระบาย
น้ า ไฟฟูา

จ านวนถนนในเขต
เทศบาลที่มีครูะบาย
น้ าท่ีได้มาตรฐาน 

ถนนในเขต
เทศบาล 133 

สาย 

75 บรรลุ มีจ านวน 87 สาย 

(สูงกว่าค่าเป้าหมาย 12 สาย) 

ถนนในเขต ท. มี จ านวน 135 สาย 

-รางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) 47 สาย 

-ท่อระบายน้ า ค.ส.ล. 21 สาย 

การตั้งค่าเปูาหมาย 75 ต้องมี
จ านวนข้อมูลปีก่อน ๆ เพื่อ
น ามารวมกัน 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

ไฟฟูาประปา 
โทรศัพท์ ให้
เพียงพอ และ
ปรับปรุง
บ ารุงรักษา
อาคารสถานท่ี
สาธารณะขนส่ง
ที่ทันสมัย 
ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจและ
เอกชน 

ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา
เพิ่มขึ้น 

ประปา  
โทรศัพท์ 
สถานท่ี
สาธารณะ
ได้รับการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง
บ ารุงรักษา 

-ทางเท้า ค.ส.ล. 19 สาย 

-ร่องน้ าธรรมชาติ 48 สาย 

จ านวนถนนในเขต
เทศบาลที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน 

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน*** 

75 ไม่บรรลุ มีจ านวน 131 สาย 

(สูงกว่าค่าเป้าหมาย 56 สาย) 

ถนนในเขต ท. มี จ านวน 135 สาย 

ได้มาตรฐานเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีต 

แล้วจ านวน 131 สาย ที่เหลือยังเป็นถนนหิน

คลุก 

 

การตั้งค่าเปูาหมาย 75 ต้องมี
จ านวนข้อมูลปีก่อน ๆ เพื่อ
น ามารวมกัน 

ร้อยละของจ านวน
ครัวเรือนท่ีมไีฟฟูา
ใช้ 
 
 

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน*** 

100% บรรลุ 100% 
จ านวนครัวเรือนในเขตเทศบาล มทีั้งหมด 
10,994 ครัวเรือน มีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือนและ 
มีการขยายเขตเขตไฟฟูาภายในเขตเขตเทศบาล
ทันที หากมีการยื่นค าร้องขอจากประชาชน 

ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อน ามาใช้
ในการประเมิน 

ร้อยละของถนน
สาธารณะทีไ่ด้รับ
บริการไฟฟูา
สาธารณะส่องสว่าง
ทั่วถึง 

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน*** 

98% บรรลุ 100% 
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย 2%) 
ถนนสาธารณะมีการตดัตั้งไฟฟูาครบทุกจุดและ
สามารถใช้งานได ้

-ทางแยก 3 แยก 4 แยก มกีารติดตั้งไฟฟูา 
จ านวน 26 จุด 

ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อน ามาใช้
ในการประเมิน 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

-ทางโค้ง ทางเบี่ยง มีการติดตั้งไฟฟูา จ านวน 
10 จุด 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
น้ าประปาสะอาดได้
มาตรฐานการ
ประปาส่วนภูมภิาค 

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน*** 

95% บรรลุ 100% 
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย 5%) 
จ านวนครัวเรือนในเขตเทศบาล มทีั้งหมด 
10,994 ครัวเรือน เทศบาลวางระบบประปา 2 
ระบบ คือ 
-ระบบประปาชุมชน ได้แก่ ประปาชุมชนบ้าน
ในหวัง ประปาชุมชนวัดเขาปรดีี และส านักงาน
เทศบาล 
-ระบบประปาของการไฟฟูาส่วนภมูิภาค  
   ทั้งนี้ถ้าหากประชาชนร้องขอ ก็จะมีการขยาย
เขตให้ประชาชนอย่างท่ัวถึงทันที 
 

ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อน ามาใช้
ในการประเมิน 

ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมลดลง 
 
 
 

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน*** 

40% ไม่บรรลุ ลดลง 5.16% 
-ตั้งงบไว ้250,000 บาท 
-งบท่ีใช้ด าเนินงาน 237,080 บาท 
*ยังไม่รวมคา่จ้างขุดถนนและค่าถมถนนท่ีฝาย
ควนกรดให้ใช้ไดด้ังเดิม* 
หมายเหตุ 
-วันท่ี 3 ม.ค. 2560 เวลา 16.00 น. เริ่มท่วม 

-ซ้ ากับข้อก่อนหน้า 
-ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อน ามาใช้
ในการประเมิน 
-%ที่ลดลงต้องประเมินจากปี
ไหน 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

-วันท่ี 4 ม.ค. 2560 เวลา 23.00 น. ท่วมหนัก 
-วันท่ี 5 ม.ค. 2560 เวลา 15.00 น. น้ าลด 
วิธีคิด=[(250,000-237,080)/250,000]X100 
       =5.16% 

 
 
 
 

 3. พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
โครงข่ายถนน 
ระบบระบายน้ า 
ไฟฟูาประปา 
โทรศัพท์ ให้
เพียงพอ และ
ปรับปรุง
บ ารุงรักษา
อาคารสถานท่ี
สาธารณะขนส่ง
ที่ทันสมัย 
ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจและ

จ านวน    
สาธารณูป-
โภค        
สาธารณูป-
การ ท่ี
ก่อสร้าง 
ปรับปรุง 
บ ารุงรักษา
เพิ่มขึ้น 

โครงสร้าง
พื้นฐาน
โครงข่ายถนน  
ระบบระบาย
น้ า ไฟฟูา
ประปา  
โทรศัพท์ 
สถานท่ี
สาธารณะ
ได้รับการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง
บ ารุงรักษา 

ร้อยละของทาง
ระบายน้ า(คลอง
เหมือง คูระบายน้ า 
ทางน้ าสาธารณะ)ที่
ได้รับการขุดลอก 

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน*** 

65% บรรลุ ขุดลอด 100% 
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย 35%) 
-ขุดลอกเก็บวัสดุสิ่งปฏิกลูในท่อ รางระบายน้ า
สาธารณะ ตามถนนซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล 
จ านวน 5 โซน 
-ปรับแต่งคันขอบคลองทั้ง 2 ข้าง เก็บวัสดสุิ่ง
ปฏิกูลและก าจดัวัชพืชภายในล าคลอง จ านวน 
4 สาย ได้แก่ คลองท่าเลา คลองตม คลองท่า
โหลน และคลองท่าแพ 
-ขุดลอกทางระบายน้ าและจุดรับน้ าทิ้ง
สาธารณะ (จุดเสี่ยง) ในเขตเทศบาล จ านวน 6 
จุด 
-ขุดลอกหนองปุาแก่ (คลองท่าโหลน) 
-ขุดลอกทางน้ าถนนเอเชีย สาย 41 (คลองท่า
แพ) 
-ขุดลอกทางระบายน้ าลงคลองตม (คลองตม) 
ขุดลอกช่วงหลังคลองท่าแพ (คลองท่าแพ) 

-ซ้ ากับข้อก่อนหน้า 
ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อน ามาใช้
ในการประเมิน 
-การคิด % มีความสับสน
เนื่องจากมีจุดให้คดิหลายจุด 
(ควรคิดแยก) 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

เอกชน -ขุดลอกทางระบายน้ าสวนธรรมถ้ าทอหูก 
(คลองท่าแพ) 
-ขุดลอกหลังบ้านนายโสภณ  เมืองทุ่งสง ตามค า
ขอของประชาชน ระบายน้ าลงคลองท่าโหลน 
(คลองท่าโหลน) 
-ขุดลอกเปิดทางน้ า เพื่อน าน้ าดิบเข้าระบบ
ประปา (คลองท่าเลา) 

 4. ปรับปรุงและ
พัฒนาพ้ืนท่ี
สวนสาธารณะ 
สวนหย่อม และ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขต
เทศบาลให้
สวยงามเป็น
ระเบียบโดยทุก
ภาคส่วนมสี่วน
ร่วม 

ร้อยละของ
พื้นที่สวน 
สาธารณะ 
สวนหย่อม 
ในเขต
เทศบาลที่
ได้รับการ
ปรับปรุงให้
สวยงามเป็น
ระเบียบ ได้
มาตรฐาน 

มีพื้นท่ี
สวนสาธารณะ 
สวนหย่อม ท่ี
สะอาด 
สวยงาม เป็น
ระเบียบ 

ร้อยละของพื้นที่
สวนหย่อมในเขต
เทศบาลที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้สวยงาม
เป็นระเบียบได้
มาตรฐาน 

60% 70% ประเมินไม่ได้  
มีแต่การปรับปรุงและจัดเจ้าหน้าท่ีดูแล
สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล ได้แก ่
-สวนสาธารณะพฤกษาสิรินธร 
-สวนสาธารณะถ้ าตลอด 
-สวนสาธารณะสวนหลวง ร.9 

-ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อน ามาใช้
ในการประเมิน 
-ต้องตรวจสอบจ านวนพื้นที่
ของสวนหย่อมในเขตเทศบาล
ทั้งหมด ว่ามีเนื้อที่ท้ังหมดเม่า
ใด และส ารวจว่าสวนหย่อม
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงให้
สวยงามเป็นระเบยีบได้
มาตรฐานเป็นจ านวนเท่าใด 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

5. ปูองกันและ
แก้ไขปัญหาการ
บุกรุกท่ี
สาธารณะอย่าง
มีส่วนร่วม 

ร้อยละของ
พื้นที่
สาธารณะที่
ได้รับการขึ้น
ทะเบียนเป็น
ทางการไม่มี
การบุกรุก 
 
 
 
 
 

พื้นที่
สาธารณะที่
ได้รับการ
คุ้มครอง
ปูองกนั ไม่มี
การบุกรุก 

ร้อยละของพื้นที่
สาธารณะทีไ่ด้รับ
การคุ้มครองปูองกัน  
ไม่มีการบุกรุก 

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน*** 

10% ประเมินไม่ได้  
สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล ได้แก ่
-สวนสาธารณะพฤกษาสิรินธร 
-สวนสาธารณะถ้ าตลอด 
-สวนสาธารณะสวนหลวง ร.9 
   เทศบาลมีการปรับปรุงและจดัเจ้าหน้าท่ีดูแล 
ส่วนการบุกรุกเทศบาลแจ้งความประชาชนใน
ชุมชนวัดเขาปรีดีในข้อหาการบุกรกุพ้ืนที่
สาธารณะ อยู่ระหว่างด าเนินคด ี
   มีข้อมูลพื้นทีท่ี่ดินประเภทที่โล่งเพื่อ
นันทนาการและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม มี
พื้นที่ 210 ไร่ 

-ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อน ามาใช้
ในการประเมิน 
-ต้องเก็บข้อมูลจ านวนพื้นที่
สาธารณะทั้งหมด 

 6. ปรับปรุง
พัฒนาและ
บริหารจดัการ
ตลาดสด ตลาด
นัด ตลาดคน
เดิน ให้สวยงาม 
สะอาด ถูกหลัก
สุขาภิบาลโดย
การมีส่วนร่วม 

ร้อยละ
ร้านค้าใน
ตลาด 
ร้านอาหาร 
และแผงลอย 
ที่ข้ึน
ทะเบียนที่ได้
มาตรฐาน 
ฟูด เซพ ตี้ 

ตลาดสด  
ร้านอาหาร 
แผงลอย 
สะอาดถูก
หลัก
สุขาภิบาล 
ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารจดัการ 

ร้อยละร้านค้าใน
ตลาด ร้านอาหาร 
และแผงลอยท่ีขึ้น
ทะเบียนที่ได้
มาตรฐานฟดู เซพตี้
ตามเกณฑ ์

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน*** 

70% บรรลุ 
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย) 
-ร้านอาหารผ่านเกณฑ์ 82% 
-แผงลอยผ่านเกณฑ์ 85% 
-ปูาย Clean Food Good Teste 102 ปูาย 
(ราย) 
-ปูาย ฟูด เซพ ตี้ 225 ปูาย (ราย) 

-การคิด % มีความสับสน
เนื่องจากมีจุดให้คดิหลายจุด 
(ควรคิดแยก) 

รางวัลตลาดสดใน
เขตเทศบาลเมือง 

3 ดาว 5 ดาว ไม่บรรลุ 3 ดาว  
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

ตามเกณฑ ์
 
 
 

ทุ่งสง 

7. ส่งเสรมิ
อนุรักษ์ ฟื้นฟู 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

ร้อยละของ
พื้นที่ในเขต
เทศบาลที่
ได้รับการ
ส่งเสริม 
อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู 
ทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
และ
สิ่งแวดล้อม 

ประชาชนมี
จิตส านึก
ร่วมกันรักษา
ธรรมชาติใน
ชุมชน 

ร้อยละของพื้นที่ใน
เขตเทศบาลที่ไดร้ับ
การส่งเสริม อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ทรัพยากร 
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

4% 4.50% ประเมินไม่ได้  
ไม่มีข้อมลูที่น ามาประเมินได ้
เกิดภัยแล้ง ในปี 2558 ท าให้ต้นไม้ตาย 
เทศบาลด าเนินโครงการฝายมีชีวิต เพื่ออนุรักษ์
ภูเขา ล าคลอง ต้นไม้ สวนสาธารณะ ปุาในเมือง 
สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ 
 

-ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อน ามาใช้
ในการประเมิน 
-ต้องตรวจสอบข้อมลูการปลูก
ปุาว่ามีในพื้นที่ใดบ้าง จ านวน
เท่าใด 
 

 8. จัดระบบ
จราจรใหม้ี
ระเบียบและ
สร้างวินัยจราจร
แก่ประชาชน 
โดยทุกภาคส่วน

ร้อยละ
ผู้กระท าผิด
กฎหมาย
จราจรใน
เขต ทม. 
ทุ่งสง ลดลง 

การจราจรใน
เมืองทุ่งสงเป็น
ระเบียบ
ประชาชนมี
ระเบียบวินยั
จราจร 

ร้อยละผู้กระท าผดิ
กฎหมายจราจรใน
เขต ทม.ทุ่งสง 
ลดลง 

ผิดกฎจราจร
ประมาณร้อยละ

30 

15% บรรลุ ลดลง 48.53% 
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย 33.53%) 
-ปี 2556 ท าผิด 8,608 คน  
-ปี 2557 ท าผิด 6,266 คน 
-ปี 2558 ท าผิด 8,614 คน (ปีฐาน) 
-ปี 2559 ท าผิด 4,434 คน 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

ร่วมแบบ 
บูรณาการ 

วิธีคิด=[(8,614-4,434)/8,614]X100 
       =48.53% 
สาเหตุที่มีผู้กระท าความผิดลดลง 
-มีการบังคับใช้กฎหมายอยา่งเข้มงวด 

9. ปรับปรุง
ระบบการ
บริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยของ
เทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพถูก
หลักสุขาภิบาล 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ี
คัดแยกขยะ
และน ามาใช้
ประโยชน์
ตามหลัก 3R 

การบริหาร
จัดการขยะมูล
ฝอยของ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ
ถูกหลัก
สุขาภิบาล 

ปริมาณขยะลดลง 
50% 

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน*** 

30% บรรลุ ลดลง 50%  
(สูงกว่าเป้าหมาย 20%) 
จ านวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมคดัแยกขยะมูลฝอย 
ณ ต้นทาง มีท้ังหมด 4,435 ครัวเรือน ส่งผลให ้
ปริมาณขยะลดลง มีจ านวน 50 ตัน  
ลดลงเหลือ 25 ตัน ที่เทศบาลต้องน าไปฝังกลบ 
วิธีคิด=(25/50)X100 
       =50.00% 

 

 10. บริหาร
จัดการระบบ
บ าบัดน้ าเสียที่มี
อยู่ให้มี
ประสิทธิภาพ
โดยประชาชนมี
ส่วนร่วมและ

มีระบบ
บ าบัดน้ าเสีย
รวมของ 
ทม.ทุ่งสงที่
ได้มาตรฐาน 

น้ าเสียไดร้ับ
การบ าบัดจน
ได้มาตรฐาน
ก่อนปล่อยสู่
แหล่งน้ า
ธรรมชาต ิ

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมีการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันท่ี
ได้มาตรฐานในเขต
เทศบาลเพิม่ขึ้น 

40% 40% ประเมินไม่ได้  
ไม่มีข้อมลูที่น ามาประเมินได้ มีแตผ่ลการ
ด าเนินงาน 
-ปริมาณน้ าเสยีเข้าระบบบ าบดั จ านวน 
1,906,518 ลบ.ม. 
-น้ าเสียที่ผา่นการบ าบดัแล้วมีคุณภาพผ่าน
เกณฑ์จากการตรวจวัดคณุภาพ จ านวน 2 ครั้ง 

-ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อน ามาใช้
ในการประเมิน 
-ต้องเก็บข้อมูลจ านวน
ครัวเรือนท่ีมีการตดิตั้งบ่อดัก
ไขมันตามเทศบัญญัติ แล้วลบ
กับจ านวนครัวเรือนทีส่ร้าง
ก่อนมีการประกาศใช้เทศ
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

ขยายระบบ
บ าบัดน้ าเสียให้
ครอบคลมุพื้นท่ี
เขตเทศบาล 

บัญญัต ิ
ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีมี
การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันท่ีได้
มาตรฐานใน
เขตเทศบาล
เพิ่มขึ้น 

มีระบบบ าบดัน้ าเสีย
รวมของ ทม.ทุ่งสงที่
ได้มาตรฐาน 

4 แห่ง 5 แห่ง บรรลุ 8 แห่ง 
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย 3 แห่ง) 
-บ่อดักน้ าเสีย 8 แห่ง 
-ท่อรวบรวมน้ าเสีย 6 แห่ง 

ควรตั้งค่าเปูาหมายใหม่ว่า 
ร้อยละของพื้นทีข่องเทศบาลที่
มีระบบบ าบดัน้ าเสียรองรับ 

ร้อยละของสดัส่วน
พื้นที่ในเขตทม. 
ทุ่งสงที่มีระบบ
บ าบัดน้ าเสีย
ครอบคลมุ 

50% 50% บรรลุ 100% 
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย 50%) 
-บ่อดักน้ าเสีย 8 แห่ง 
-ท่อรวบรวมน้ าเสีย 6 แห่ง 

ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อน ามาใช้
ในการประเมิน 
 
 

จ านวนแหล่งน้ า คู 
คลอง มีคุณภาพน้ า
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน 
 
 
 

4 แห่ง 4 แห่ง บรรลุ 4 แห่ง 
คลองทั้งหมด 4 แห่ง (สาย) ได้แก ่ 
-คลองท่าเลา  
-คลองตม  
-คลองท่าโหลน  
-คลองท่าแพ  
คุณภาพน้ าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานทุกแห่ง 

 

 11. รณรงค์
ส่งเสริมการ
ประหยดั
พลังงานไฟฟูา

จ านวน
ประเภทของ
กิจกรรมด้าน
พลังงาน

ระหยดั
พลังงานไฟฟูา
และน้ ามัน
และสนบัสนุน

ปริมาณการใช้ไฟฟูา
ของเทศบาลลดลง 

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน*** 

3% ประเมินไม่ได้  
ไม่มีข้อมลูที่น ามาประเมินได ้
-ปี 2556 ใช้ไฟฟูา 955,184.68 kW (ปีฐาน) 
-ปี 2557 ใช้ไฟฟูา 1,020,769.29 kW 

ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อน ามาใช้
ในการประเมิน 



52 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

และน้ ามันและ
สนับสนุนการใช้
พลังงาน
ทางเลือก 

ทางเลือกใน
เขตทม. 
ทุ่งสงเพิ่มขึ้น 

การใช้
พลังงาน
ทางเลือก
เพิ่มขึ้น 

-ปี 2559 มีข้อมูลการใช้น้ ามัน 5,161,876.39 
บาท 

จ านวนประเภทของ
กิจกรรมด้าน
พลังงานทางเลือก
ในเขต ทม.ทุ่งสง
เพิ่มขึ้น 

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน*** 

4 ประเภท ไม่บรรลุ 0 ประเภท 
ข้อมูลปี 2558 มจี านวนประเภทของกิจกรรม
ด้านพลังงานทางเลือก 4 ประเภท 
-ขยะเช้ือเพลิง RDF 
-โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟูา 
-แก๊สชีวภาพจากขยะอินทรียม์ูลสตัว์ 
-ถ่านอัดแท่ง 

 

12. ส่งเสริมทุก
ภาคส่วนมสี่วน
ร่วมพัฒนาเมือง
ทุ่งสง 
สู่เมืองคารบ์อน
ต่ า เมือง
จักรยาน เมืองรู้
สู้ภัยพิบัต ิ

ลดการ
ปล่อย CO2 
ในองค์กร 
30% เทียบ
กับปี 2555 

ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วม
พัฒนาเมือง 
ทุ่งสงสู่เมือง
คาร์บอนต่ า 
เมืองจักรยาน 
เมืองรู้สูภ้ัย
พิบัติ 

ร้อยละของ
ครัวเรือนท่ีคัดแยก
ขยะและน ามาใช้
ประโยชน์ตามหลัก 
3R 

30% 30% บรรลุ ได้ 30% 
 

 

บุคลากรใน
สังกัด
เทศบาล 
นักเรียน/
ประชาชนใน
เมือง มีการ
ใช้จักรยาน

ร้อยละของขยะทีไ่ด้
ก าจัดที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล 

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน*** 

50% บรรลุ ลดลง 50%  
จ านวนครัวเรือนท่ีเข้าร่วมคดัแยกขยะมูลฝอย 
ณ ต้นทาง มีท้ังหมด 4,435 ครัวเรือน ส่งผลให ้
ปริมาณขยะลดลง มีจ านวน 50 ตัน  
ลดลงเหลือ 25 ตัน ที่เทศบาลต้องน าไปฝังกลบ 
วิธีคิด=(25/50)X100 
       =50.00% 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

ในชีวิต
ประจ า 
วัน ไม่น้อย
กว่า 70 คน 

 12. ส่งเสริมทุก
ภาคส่วนมสี่วน
ร่วมพัฒนาเมือง
ทุ่งสง 
สู่เมืองคารบ์อน
ต่ า เมือง
จักรยาน เมืองรู้
สู้ภัยพิบัต ิ

ลดการ
ปล่อย CO2 
ในองค์กร 
30% เทียบ
กับปี 2555 

ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วม
พัฒนาเมือง 
ทุ่งสงสู่เมือง
คาร์บอนต่ า 
เมืองจักรยาน 
เมืองรู้สู ้
ภัยพิบัต ิ

บุคลากรในสังกัด
เทศบาล นักเรียน/
ประชาชนในเมือง มี
การใช้จักรยานใน
ชีวิตประจ าวัน ไม่
น้อยกว่า 70 คน 

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน*** 

***ไม่มคี่า
เปูาหมาย*** 

ประเมินไม่ได้  
ไม่มีข้อมลูที่น ามาประเมินได ้

ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อน ามาใช้
ในการประเมิน 

บุคลากรใน
สังกัด
เทศบาล 
นักเรียน/
ประชาชนใน
เมือง มีการ
ใช้จักรยาน
ในชีวิต
ประจ า 

 จ านวนครัวเรือน
ได้รับผลกระทบจาก
ภัยน้ าท่วม 

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน*** 

***ไม่มคี่า
เปูาหมาย*** 

บรรลุ 
-ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ (ปกต)ิ  
= 10,829 ครัวเรือน 
-ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ (รื้อถอน)  
= 707 ครัวเรือน 
-รวมครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ   
= 11,533 ครัวเรือน 
หมายเหตุ 
-วันท่ี 3 ม.ค. 2560 เวลา 16.00 น. เริ่มท่วม 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

วัน ไม่น้อย
กว่า 70 คน 

-วันท่ี 4 ม.ค. 2560 เวลา 23.00 น. ท่วมหนัก 
-วันท่ี 5 ม.ค. 2560 เวลา 15.00 น. น้ าลด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม สู่
คุณภาพชีวิตที่
ดีกว่า 

1. ส่งเสรมิ
สนับสนุนให้เกดิ
การลงทุนด้าน
คมนาคมขนส่ง 
รองรับการขยาย
การลงทุนภาค
ธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
และขยายการ
จ้างงานในพ้ืนท่ี
ให้สามารถลด
ต้นทุนและเพิม่
ความสามารถใน
การแข่งขัน 

จ านวน
แรงงานท่ี
จ้างงานเพิ่ม
ทางตรงใน
ศูนย์กระจาย
สินค้า DC-
ทุ่งสง และ
การจ้าง
แรงงาน
ทางอ้อม 

เกิดศูนย์
กระจายสินค้า
ภาคใต้
ตอนกลางใน
พื้นที่ทุ่งสง มี
การจ้างงาน
จ้างคนในพื้นที่
เพิ่มขึ้น 

จ านวนศูนย์กระจาย
สินค้าท่ีได้มาตรฐาน 

1 1 บรรลุ 1 ศูนย์ 
มีการเปดิด าเนินการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต-้
ทุ่งสง ระยะที ่1 เมื่อวันท่ี 13 กรกฎาคม 2559 
เป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายประเภทการขนส่งรวบรวม
และบรรจุตูค้อนเทนเนอร ์

 

จ านวนแรงงานท่ี
จ้างเพ่ิมทางตรง-
ทางอ้อมในศูนย์
กระจายสินค้า 

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน*** 

20 ไม่บรรลุ จ้างแรงงานทางอ้อม 14 คน 
ในระยะที่ 1 ศูนย์กระจายสินค้า บริหารโดย 
บริษัท ศรีตรังโลจสิติกส์ จ ากัด มีการจ้าง
แรงงานทางอ้อม (คนงานก่อสร้าง พนักงานและ
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย) จ านวน 14 คน  
แต่ในระยะที่ 2 เทศบาลมีแผนการจ้างแรงงาน
ทางตรง 

 

2. พัฒนาทักษะ
และส่งเสรมิ
อาชีพแก่กลุ่มผู้
จ้างงาน กลุ่ม
อาชีพ ด้อย

จ านวนกลุ่ม
อาชีพในเขต
ทม.ท่งุสง ที่
ได้รับการ
ส่งเสริม

กลุ่มอาชีพ
และประชากร
ว่างงานได้รับ
การพัฒนา
อาชีพให้มี

จ านวนกลุ่มอาชีพ
ในเขต ทม.ท่งุสง ที่
ได้รับการส่งเสรมิ
อาชีพและมีรายได้
เพิ่มขึน้ 

6 กลุ่ม 6 กลุ่ม บรรลุ มี 13 กลุ่ม  
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย 7 กลุ่ม) 
ด าเนินการอบรมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ เมื่อวันท่ี 27 
มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาล ศึกษาดู
งานระหว่างวันท่ี 31 กรกฎาคม- 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

โอกาสยากจน 
ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง โดยทุก
ภาคส่วนมสี่วน
ร่วม 

อาชีพและมี
รายได้
เพิ่มขึ้น 

รายได้เพิ่มขึ้น 4 สิงหาคม 2559 ณ ท าเนียบรัฐบาล เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนคลองน้ าใส และสหกรณ์นายร้อย 
จปร. 

 2. พัฒนาทักษะ
และส่งเสรมิ
อาชีพแก่กลุ่มผู้
จ้างงาน กลุ่ม
อาชีพ ด้อย
โอกาสยากจน 
ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง โดยทุก
ภาคส่วนมสี่วน
ร่วม 

จ านวนกลุ่ม
อาชีพในเขต
ทม.ท่งุสง ที่
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพและมี
รายได้
เพิ่มขึ้น 

กลุ่มอาชีพ
และประชากร
ว่างงานได้รับ
การพัฒนา
อาชีพให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละของผูส้นใจ
ได้พัฒนาทักษะฝมีือ
แรงงานและมีงาน
ท า 

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน*** 

10% ประเมินไม่ได้  
ไม่มีข้อมลูที่น ามาประเมินได ้

-ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อน ามาใช้
ในการประเมิน 
-ต้องเก็บข้อมูลจ านวนแรงงาน
ทั้งหมดมีเท่าใด ได้รับการ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
เท่าใด หลังจากได้รับการ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานมี
งานท าเท่าใด 
 

 3. ส่งเสรมิและ
สนับสนุนให้เกดิ
เครือข่ายธุรกจิ
การท่องเที่ยว

จ านวน
ชุมชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการ

ครัวเรือนใน
เขตเทศบาลมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 30

ร้อยละของรายได้ที่
เพิ่มขึ้นของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาล 

5% 5% ประเมินไม่ได้  
ไม่มีข้อมลูที่น ามาประเมินได ้

ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อน ามาใช้
ในการประเมิน 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

เชิงอนุรักษ์ เชิง
วัฒนธรรม และ
การกีฬา 
เชื่อมต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
กิจกรรมและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
เมืองทุ่งสง
เชื่อมโยงกับ
พื้นที่ใกล้เคียง
โดยชุมชนมสี่วน
ร่วม 

ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
เพิ่มขึ้น 

ภายในปี 
2563 จากการ
ส่งเสริมการ
ลงทุนในพื้นที่/
การส่งเสริม
การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์เชิง
วัฒนธรรม
และกีฬา 

ร้อยละของ
นักท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง
เพิ่มขึ้น 

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน*** 

***ไม่มคี่า
เปูาหมาย*** 

ประเมินไม่ได้  
ไม่มีข้อมลูที่น ามาประเมินได ้

-ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อน ามาใช้
ในการประเมิน 
-ไม่มีค่าเปูาหมาย 
 
 

ร้อยละของรายได้
จากนักท่องเที่ยวท่ี
เพิ่มขึ้น 

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน*** 

5% ประเมินไม่ได้  
ไม่มีข้อมลูที่น ามาประเมินได ้

-ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อน ามาใช้
ในการประเมิน 
-ไม่มีค่าเปูาหมาย 

จ านวนชุมชนที่มี
กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์เพิ่มขึ้น 

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน*** 

1 บรรลุ 1 ชุมชน 
ชุมชนเขาปรีดี ด าเนินการฝายมีชีวิต 

ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อน ามาใช้
ในการประเมิน 

4. จัดบริการ
สาธารณสุขให้
ได้มาตรฐาน
ทั่วถึงและ
รณรงค์ส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
พฤติกรรม
สุขภาพท่ีถูกต้อง 

ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ที่มารับ
บริการ
สุขภาพ 

ประชาชนมี
พฤติกรรม
สุขภาพท่ี
ถูกต้องและ
เหมาะสม
ได้รับบริการ
สาธารณสุขท่ี
ได้มาตรฐาน 

ความพึงพอใจของ
ประชาชนท่ีมารับ
บริการสุขภาพ 

80% 85% ไม่บรรลุ ได้ 69.12% 
ประชาชนพึงพอใจคะแนน 3.456  
จากคะแนนเตม็ 5.00 
วิธีคิด=(3.456/5.00)X100 
       =69.12% 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

 5. จัดระบบ
ปูองกัน
อาชญากรรม 
ยาเสพตดิ และ
อบายมุข โดย
ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วม 

จ านวนผู้ตดิ
ยาและผู้เสพ
ยาไดร้ับการ
บ าบัดและ
ลดน้อยลง 

ผู้ติดยาและผู้
เสพยาได้รับ
การบ าบัดและ
ฝึกอาชีพ 

จ านวนผู้ตดิยาและผู้
เสพยาได้รับการ
บ าบัดและฝึกอาชีพ 

ปี 57=42 คน 
ปี 58=20 คน 
ปี 59=19 คน 

100% บรรลุ ได้ 100% 
จ านวนผู้ตดิยาและผูเ้สพยาไดร้ับการบ าบัดและ
ฝึกอาชีพ 
ปี 2557 มีจ านวน 42 คน 
ปี 2558 มีจ านวน 20 คน 
ปี 2559 มีจ านวน 19 คน 
 
 
 

 

ร้อยละของกิจกรรม
งานบุญประเพณีที่
ปราศจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล ์

60% 100% ประเมินไม่ได้  
ไม่มีข้อมลูที่น ามาประเมินได ้

 

6. พัฒนาระบบ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย ภัยพิบัติ ให้
มีประสิทธิภาพ
โดยทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วม 

ร้อยละของ
จ านวนครั้ง
ในการเกิด
อัคคีภัยใน
เขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง
ลดลง 

สาธารณภัยที่
เกิดขึ้นในเขต
เทศบาลลดลง 
และชุมชนมี
ระบบปูองกัน
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
รวดเร็ว 

ร้อยละของจ านวน
ครั้งในการเกิด
อัคคีภัยในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง
ลดลง 

2 ครั้ง 50% บรรลุ ลดลง 50% 
ปี 2558 เกิดเหตุ 2 ครั้ง 
ปี 2559 เกิดเหตุ 1 ครั้ง ช่วงเดือนเมษายน 
2560 ในชุมชนยุทธศาสตร ์
วิธีคิด=[(2-1)/2]X100 
       =50.00% 

 

ร้อยละของ อปพร. 
ในเขตเทศบาลเมือง

1.1% 1.2% บรรลุ ผ่านการอบรม 14.20% 
-ปี 2558 มี อปพร. = 353 คน 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

ทันเวลา ทุ่งสงที่ผ่านการ
อบรมได้มาตรฐาน 
 

-ปี 2559 มี อปพร. = 352 คน 
ได้รับการฝึกทบทวน 50 คน เป็นเวลา 3 วัน 
ช่วงเดือนสิงหาคม 2559 
วิธีคิด=(50/352)X100 
       =14.20% 

 7. ส่งเสรมิ
สวัสดิการชุมชน
โดยจดั
สวัสดิการแก่
คนชรา 
ผู้ด้อยโอกาส 
คนพิการ คน
ยากจน ให้พอ
แก่การด ารงชีพ
และเป็นธรรม 

ร้อยละ
คนชรา
ผู้ด้อยโอกาส 
คนพิการ คน
ยากจน ที่
ได้รับเบี้ยยัง
ชีพตาม
เกณฑ์และ
ได้
ลงทะเบียน
กับเทศบาล 

ผู้สูงอายุหรือ
คนชรา คน
พิการ 
ผู้ด้อยโอกาส
ยากจนไดร้ับ
สวัสดิการที่
เหมาะสมแก่
การด ารงชีพ
และเป็นธรรม 

ร้อยละของคนชรา
ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ คนยากจน ที่
ได้รับเบี้ยยังชีพตาม
เกณฑ์และได้
ลงทะเบียนกับ
เทศบาล 

100% 100% บรรลุ 100% 
ทุกคนได้ลงทะเบียนได้รับเบี้ยยังชีพตามเกณฑ ์
-คนชรา 2,683 คน 
-คนพิการ 342 คน 
-คนด้อยโอกาส 21 คน 
-คนยากจน 39 คน 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  

ปรับปรุงและ

พัฒนาการ

บริหารจดัการ

องค์กรเทศบาล

และองค์กร

ชุมชนสู่การ

บริหารจดัการทีด่ี

โดยทุกภาคมีี

ส่วนร่วมแบบ

บูรณาการรองรับ

ความ

เปลี่ยนแปลงสู่

เทศบาลอัจฉริยะ 

1. ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อ
การบริหาร
จัดการและเพื่อ
การบริการ
ประชาชนของ
เทศบาลและ
ชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ
และได้
มาตรฐาน
สามารถเข้าถึง
ได้ง่ายสะดวกใน
การใช้ประโยชน ์

ร้อยละของ
ระบบ
ฐานข้อมูล
และ ICT ที่
เป็นปัจจุบัน 
ถูกต้อง 
ครอบคลมุ 
ภารกิจของ 
ทม.ทุ่งสง 

พัฒนาระบบ
ข้อมูลและ
สารสนเทศทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง
และเชื่อมโยง
กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

ร้อยละของระบบ
ฐานข้อมูลและ ICT 
ที่เป็นปัจจุบัน 
ถูกต้อง ครอบคลุม
ภารกิจของทม.ทุ่ง
สง 

70% 80% บรรลุ 100% 
เทศบาลจ้างเหมาเอกชน 6 ราย เพื่อปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมลูในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas) ครบทุกระบบ
ย่อย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจบุัน 

ตัวช้ีวัดเปูาประสงค์เป็นร้อยละ 
แต่ค่าเปูาหมายเป็น % 

    ร้อยละของผูม้าใช้
บริการข้อมลู
เว็บไซตข์องเทศบาล
เพิ่มขึ้น 

70% 70% ไม่บรรลุ ใช้บริการ 34.74% 
-ปี 2556 ใช้บริการ 109,454 คน (ปีฐาน) 
-ปี 2557 ใช้บริการ 107,951 คน 
-ปี 2558 ใช้บริการ 75,014 คน 
-ปี 2559 ใช้บริการ 71,426 คน 
วิธีคิด=[(109,454 -71,426)/ 109,454 X100 

-ต้องมีข้อมูลฐานเพ่ือน ามาใช้ใน
การประเมิน 
-สาเหตุที่ผู้ใชบ้ริการลดลง 
เนื่องจากประชาชนเข้าถึง
แหล่งข้อมูลออนไลน์จากมือถือ 
และมีแนวโน้มการใช้บริการลดลง 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

       =34.74% 
    ร้อยละของข้อ

ร้องเรียนของ
ประชาชนท่ีเสนอ
ผ่านในเว็บไซต์ได้รับ
การแก้ไข 

70% 80% บรรลุ แก้ไขได้ 100% 
ไม่มีข้อมลูที่น ามาประเมินได ้เนื่องจากมีการ
เก็บข้อมูลข้อร้องเรยีน แต่ไม่มีการเก็บข้อมูล
การแก้ไข 
-ปี 2556 ร้องเรียน 165 ครั้ง 
-ปี 2557 ร้องเรียน 85 ครั้ง 
-ปี 2558 ร้องเรียน 57 ครั้ง 
-ปี 2559 ร้องเรียน 49 ครั้ง 

ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อน ามาใช้
ในการประเมิน 
 
 
 
 
 

 2.พัฒนา
ศักยภาพบุคคล
ให้มีความรู้และ
ทักษะในการ
ท างานเฉพาะ
ด้านและท างาน
เป็นทีมท่ีมี
ประสิทธิภาพ
และยกระดับ
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
แบบมุ่ง

อันดับ
คะแนน 
ธรรมาภิบาล 
เปรียบเทยีบ
ในจังหวัด 
และภาคใต ้

เพิ่มความรู้
ทักษะแก่
บุคลากรผู้น า
ชุมชนและ
เสรมิสร้างการ
ท างานเป็นทีม 

ร้อยละของบุคลากร
ของ ทม.ทุ่งสง ที่
ได้รับการพัฒนา
ทักษะเฉพาะด้าน 

60% 60% บรรลุ ได้รับการพัฒนา 96.58% 
-จัดอบรมความรู้ความเข้าใจการเข้าสู่ระบบ
จ าแนกต าแหน่งใหม่ มผีู้เข้าอบรม 90 คน จาก
ทั้งหมด 96 คน  
คิดเป็น 93.75% 
-จัดอบรมความรู้ระเบียบปฏิบัติอย่างโปร่งใส
เพื่อเสรมิสร้างธรรมาภิบาลที่ดี มผีูเ้ข้าร่วม 96 
คน จากท้ังหมด 100 คน  
คิดเป็น 96.00% 
-จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อ
การติดตามและประเมินผลแผนพฒันาเทศบาล 
มีผู้เข้าร่วม 48 คน จากท้ังหมด 48 คน  

การคิด % มีความสับสน
เนื่องจากมีจุดให้คดิหลายจุด 
(ควรคิดแยก) 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

ผลสัมฤทธ์ิตาม
หลักธรรมาภ-ิ
บาลผ่านเกณฑ์
การบริหาร
จัดการที่ด ี

คิดเป็น 100.00% 
รวม 3 คร้ัง ได้รับการพัฒนา 96.58% 

  ร้อยละของ
บุคลากรของ
ทม.ทุ่งสงที่
ได้รับการ
พัฒนา
ทักษะเฉพาะ
ด้าน 

 ร้อยละของผู้น า
ชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาและน า
ความรู้ไปใช้ 

70% 70% บรรลุ 100% 
ผู้น าชุมชนมีทั้งหมด 20 ชุมชน ไดร้ับการพัฒนา
และน าความรูไ้ปใช้ ทั้ง 20 ชุมชน  
วิธีคิด=(20/20)X100 
       =100% 

 

 3. ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
การสื่อสารเพื่อ
การพัฒนางาน
และพัฒนา
ชุมชนให้มี
ประสิทธิภาพ 
และลดขั้นตอน
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของ
รอบ
ระยะเวลา
ให้บริการ
ของ
กระบวนงาน
ของทม. 
ทุ่งสงได้
มาตรฐาน 

ลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน
และปรับปรุง
คุณภาพเพื่อ
ความพึงพอใจ
ของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละของรอบ
ระยะเวลาให้บริการ
ของกระบวนงาน
ของเทศบาลเมือง 
ทุ่งสงได้มาตรฐาน 

60% 60% ไม่บรรลุ 0% 
กองคลัง มีงานท้ังหมด 5 งาน ลดขั้นตอนได้ ทุก
งาน ได้แก ่
1. การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง 
2. การจัดเก็บภาษ ี
3. การปิดประกาศทั่วไป 
4. การขออนุญาตฆ่าสุกร 
5. กาขออนุญาตติดตั้งปูายโฆษณา 
ปี 2559 ไม่มีงานท่ีลดขั้นตอน 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

 4. พัฒนาระบบ
บริการทุก
กระบวนงาน
บริการของ
เทศบาลโดย
ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมอย่าง
เข้มแข็ง 

ร้อยละของ
ข้อร้องเรียน
สายด่วน
และจากสภา
ชุมชนได้รับ
การแก้ไข 

ส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืน
และบูรณาการ
ความร่วมมือ
ทุกภาคส่วน 

จ านวนโครงการทีม่ี
การบูรณาการ
ระหว่างกอง/ฝุาย
เพิ่มขึ้น 

10 โครงการ 10 โครงการ บรรลุ 26 โครงการ 
-ปี 2557 มี 30 โครงการ 
-ปี 2558 มี 7 โครงการ 
-ปี 2559 มี 26 โครงการ 
 

 

    ร้อยละของโครงการ
จากแผนชุมชนที่
สภาชุมชนเสนอต่อ
เทศบาลและ
หน่วยงานภายนอก
ได้รับอนมุัติเพิ่มขึ้น 

30% 35% บรรลุ 39.08% 
โครงการทีส่ภาชุมชนเสนอต่อเทศบาล 87 
โครงการ ได้รับอนมุัติ 34 โครงการ  
วิธีคิด=(34/87)X100 
       =39.08% 

 

    ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนได้รับการ
แก้ไขจากเทศบาล 

80% 80% บรรลุ แก้ไขได้ 100% 
แก้ไขทุกข้อร้องเรียนได้รับ 
-ปี 2556 ร้องเรียน 165 ครั้ง 
-ปี 2557 ร้องเรียน 85 ครั้ง 
-ปี 2558 ร้องเรียน 4 ครั้ง 
-ปี 2559 ร้องเรียน 6 ครั้ง 
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

 5. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้
ของเทศบาลให้
ครบถ้วน ทั่วถึง 
และเป็นธรรม 

ร้อยละ
งบประมาณ
จากการ
จัดเก็บ
รายได้ในเขต 
ทม. 
ทุ่งสง 
เพิ่มขึ้น 

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
รายได้ให้
ครบถ้วนและ
เป็นธรรม 

ร้อยละของ
งบประมาณจากการ
จัดเก็บรายได้ในเขต
ทม.ทุ่งสง เพิ่มขึ้น 

เพิ่มขึ้น 5% 5% บรรลุ เพ่ิมขึ้น 11.06% 
-ปี 2556 จัดเก็บได้  
 380,600,998.17 บาท (ปีฐาน) 
-ปี 2557 จัดเก็บได้  
 391,702,598.03 บาท 
-ปี 2558 จัดเก็บได้  
 411,540,985.29 บาท 
-ปี 2559 จัดเก็บได้ 
 422,687,796.88 บาท 
วิธีคิด=(422,687,796.88-380,600,998.17)/  
         422,687,796.88x100 
       =11.06% 
 

 

 6. ส่งเสรมิการมี
ส่วนร่วม
ทางการเมือง
การบริหารสู่การ
พัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืน 

จ านวน
โครงการที่มี
การบูรณา
การระหวา่ง
กองฝุาย
เพิ่มขึ้น 

ประชาชนมี
ส่วนร่วม
ทางการเมือง
การบริหารสู่
การพัฒนา
เมืองอย่าง
ยั่งยืน 

ร้อยละโครงการจาก
แผนชุมชนท่ีสภา
ชุมชนเสนอต่อ
เทศบาลและ
หน่วยงานภายนอก
ได้รับอนมุัติเพิ่มขึ้น 

34 34 บรรลุ 39.08% 
โครงการทีส่ภาชุมชนเสนอต่อเทศบาล 87 
โครงการ ได้รับอนมุัติ 34 โครงการ  
วิธีคิด=(34/87)X100 
       =39.08% 

 

 7. ปรับปรุงและ ความพึง เครื่องมือ ความพึงพอใจของผู้ 85 85 ไม่บรรลุ ได้ 72.32%  
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง 

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา 

ตัวชี้วัด
ระดับ 
กลยุทธ ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ 

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์ 
ตัวชี้วัดรวม 

ข้อมูลฐาน 
(Baseline 

Data) 

ค่าเป้าหมาย ผลสัมฤทธิ ์ ข้อเสนอแนะ 

พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใช้และ
สถานท่ี
ปฏิบัติงาน 

พอใจของ
ผู้ปฏิบัติงาน
และ
ผู้รับบริการ 

เครื่องใช้และ
สถานท่ี
ปฏิบัติงาน
ได้รับการ
ปรับปรุง 

ปฏิบัติและ
ผู้รับบริการ 

ประชาชนพึงพอใจคะแนน 3.616  
จากคะแนนเตม็ 5.00 
วิธีคิด=(3.616/5.00)X100 
       =72.32% 

 8. ส่งเสรมิ
องค์กรชุมชน 
(อบช.) ทุก
องค์การบริหาร
ชุมชน/กลุ่ม 
ต่าง ๆ ให้มีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาเมือง
อย่างเข็มแขง็ 
และบูรณาการ
ความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน 

ร้อยละ
โครงการ
จากแผน
ชุมชนที่สภา
ชุมชนเสนอ
ต่อเทศบาล
และ
หน่วยงาน
ภายนอก
ได้รับอนมุัติ
เพิ่มขึ้น 

  ***ไม่มีข้อมูล
ฐาน*** 

***ไม่มคี่า
เปูาหมาย*** 

ไม่นับการประเมิน ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อน ามาใช้
ในการประเมิน 
 

 

 



ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลกัจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net) 

ระดับ ป.6 

ล าดับ รายวิชา 2558 2559 
สังกัด ประเทศ สังกัด ประเทศ 

ชัย 
ชุมพล 

โคก
สะท้อน 

ท่าแพ นาเหนือ กีฬา ชัย 
ชุมพล 

โคก
สะท้อน 

ท่าแพ นาเหนือ กีฬา 

1 ภาษาไทย 47.11 47.11 43.42 47.11 47.11 49.33 50.96 50.96 46.26 50.96 50.96 52.98 
2 สังคมศึกษา 48.63 48.63 37.04 48.63 48.63 49.19 45.83 45.83 33.07 45.83 45.83 46.68 
3 ภาษาอังกฤษ 38.15 38.15 20.25 38.15 38.15 40.31 31.84 31.84 23.15 31.84 31.84 34.59 
4 คณิตศาสตร ์ 40.04 40.04 21.98 40.04 40.04 43.47 36.58 36.58 20.56 36.58 36.58 40.47 
5 วิทยาศาสตร ์ 41.13 41.13 31.03 41.13 41.13 42.59 39.44 39.44 29.25 39.44 39.44 41.22 

เฉลี่ย 43.01 43.01 30.74 43.01 43.04 44.97 40.93 40.93 30.45 40.93 40.93 43.18 
40.56 38.83 

 

ระดับ ม.3 

ล าดับ รายวิชา 2558 2559 
สังกัด ประเทศ สังกัด ประเทศ 

ท่าแพ นาเหนือ กีฬา ท่าแพ นาเหนือ กีฬา 
1 ภาษาไทย 40.61 40.61 40.61 42.64 42.92 - 42.92 46.36 
2 สังคมศึกษา 43.36 43.36 43.36 46.24 45.75 - 45.75 49.00 
3 ภาษาอังกฤษ 27.72 27.72 27.72 30.54 28.39 - 28.39 31.80 
4 คณิตศาสตร ์ 28.77 28.77 28.72 32.40 24.90 - 24.90 29.31 
5 วิทยาศาสตร ์ 34.00 34.00 34.00 37.63 32.70 - 32.70 34.99 



เฉลี่ย 34.89 34.89 34.89 37.89 34.93 - 34.93 38.29 
34.89 34.93 

 



 
 

 

 

12. ภาคผนวก 



 
 

บุคลากรด าเนินโครงการ 

ที ่ บุคลากร ต าแหน่งในโครงการ ประสบการณ์

ประเมนิ (ปี) 

คุณวุฒ ิ ความเช่ียวชาญ 

1 นายรัฐศวรรธน์   

ก่ิงแกว้ 

ผูจ้ดัการโครงการ 10 ป.โท เทคโนโลยกีารผลิต/การบริหารจดัการ/
การจดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน/
ประเมินโครงการ/สงัคมผูสู้งอาย ุ

2 นางอญัชลี  

แพรกปาน 

ผูเ้ช่ียวชาญการประเมินผลการ

ด าเนินงานและการใหบ้ริการ 

7 ป.โท การบญัชี/การบริหารธุรกิจ/ 

งานประกนัคุณภาพ 

3 

 

นางคนึงนิจ   

ศรีสุวรรณ 

ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการประเมิน

ประเมินผลสมัฤทธ์ิของภารกิจ

และความคุม้ค่าของการใช้

งบประมาณ 

7 ป.โท การบญัชี 

4 นางสาวสุกญัญา   

ใจเยน็ 

ผูป้ระเมินดา้นการประเมินผล

การด าเนินงานและการ

ใหบ้ริการ 

7 ป.โท บริหารธุรกิจ 

5 นางสาววไิลวรรณ 

ช านาญค า 

ผูป้ระเมินดา้นการประเมินผล

การด าเนินงานและการ

ใหบ้ริการ 

5 ป.โท รัฐศาสตร์ 

6 นางสาวประวติรี   

ดุกทอง 

ผูป้ระเมินดา้นการประเมินผล

การด าเนินงานและการ

ใหบ้ริการ 

5 ป.โท การบริหารธุรกิจ/สถิติ/โปรแกรม SPSS 

7 นางสาวอสัมา   

พิมพป์ระพนัธ์ 

ผูป้ระเมินดา้นการประเมินผล

การด าเนินงานและการ

ใหบ้ริการ 

5 ป.โท การส่ือสาร/การประชาสมัพนัธ์/ 

เทคโนโลยกีารศึกษา 

8 นางสาวเสาวภาคย ์ 

เพชรฤทธ์ิ 

ผูป้ระเมินดา้นการประเมิน

ประเมินผลสมัฤทธ์ิของภารกิจ

และความคุม้ค่าของการใช้

งบประมาณ 

5 ป.โท งานประกนัคุณภาพ 

9 นางสาวกนัยารัตน์  

ทรัพยาสาร 

ผูป้ระเมินดา้นการประเมิน

ประเมินผลสมัฤทธ์ิของภารกิจ

และความคุม้ค่าของการใช้

งบประมาณ 

5 ป.ตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
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