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1. วธีิการประเมนิ 

 1) ศึกษากรอบการประเมินความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวดั
นครศรีธรรมราช ประจ าปี 2559 ร่วมกบักองวชิาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
 

 
 

ภาพที ่1 ศึกษากรอบการประเมนิความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 

2) ศึกษาการประหยดังบประมาณจากเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัราชการ ตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ประจ าปี 2559 ในส่วนของร้อยละของงบประมาณท่ีองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน (อปท.) ประหยดัไดจ้ากการด าเนินการสอบราคา หรือประกวดราคา หรือการประมูลดว้ย

ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ (e-Auction) ของโครงการในหมวดครุภณัฑ ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง  

 
 

ภาพที ่2 ข้อมูลรายงานการตดิตามและประเมนิผลการปฏบิัตริาชการ ตามหลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารกจิการ

บ้านเมืองทีด่ ีประจ าปี 2559 
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3) ศึกษารายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

 
 

ภาพที ่3 ข้อมูลรายงานงบแสดงฐานะการเงนิ ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

 4) ศึกษาขอ้มูลรายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

 
 

ภาพที ่4 ข้อมูลรายงานสรุปรายรับ-รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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5) ศึกษาขอ้มูลสรุปรายจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

 
 

ภาพที ่5 ข้อมูลสรุปรายจ่ายจริง ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

6) ศึกษาข้อมูลจากรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปี

งบประมาณ 2559 

 
 

 

ภาพที ่6 ข้อมูลรายงานการตดิตามและประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ าปีงบประมาณ 2559 
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7) วิเคราะห์ขอ้มูลจากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงานเทศบาลเมือง   

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2559 (ในส่วนของการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล 4 

ยทุธศาสตร์ ตามแผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2559) 

 
ภาพที ่7 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 
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8) ศึกษาขอ้มูลจากเวบ็ไซตเ์ทศบาลเมืองทุ่งสง 

 

 
 

ภาพที ่8 ตวัอย่างหน้าเวบ็ไซต์เทศบาลเมืองทุ่งสง 

 

9) เก็บขอ้มูลจากการจดัเวทีรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการด าเนินงาน

เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2559 โดยรับฟังความคิดเห็นของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 

 

  
 

ภาพที ่9 การเกบ็ข้อมูลจากการจดัเวทรีายงานผลการประเมนิความพงึพอใจของประชาชนทีม่ต่ีอการด าเนินงาน

เทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2559 
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10) สอบถามและสัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งเก่ียวกบัความคุม้ค่าของการใชง้บประมาณของเทศบาลเมือง   

ทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2559 

11) ประเมินการใชง้บประมาณเปรียบเทียบกบัการใชป้ระโยชน์ 

12) สรุปความคุม้ค่าของการใชง้บประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 

2559 

 

2. แนวคดิการประเมนิความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 

การประเมินความคุม้ค่าของการใชง้บประมาณ หมายถึง การเปรียบเทียบผลประโยชน์ และตน้ทุนของ

โครงการ ณ จุดท่ีผลประโยชน์ เท่ากบัตน้ทุนของโครงการ จะถือเป็นจุดคุม้ทุนทางดา้นการเงิน 

หลกัการประเมนิผลสัมฤทธ์ิและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 
การประเมินผลสัมฤทธ์ิและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ เป็นองค์ประกอบท่ีส าคัญของการ

บริหารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิเป็นการวดัผลความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงานว่าเป็นไปตามนโยบายแผนงาน 
เป้าหมาย และวตัถุประสงคข์องงานในภาพรวมและงานแต่ละดา้นของหน่วยงานใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการก ากบั 
ตรวจสอบการปฏิบติังาน / การใชท้รัพยากรของหน่วยงานให้เป็นไปอยา่งคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ ดงัแสดงใน
ภาพ 
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ภาพที ่10 หลกัการประเมนิผลสัมฤทธ์ิและความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 
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3. ความส าคญัของการประเมนิความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 

3.1 การลงทุนตอ้งค านึงถึงความคุม้ทุนและความคุม้ค่าของทรัพยากรท่ีมีอยูอ่ยา่งจ ากดั 

3.2 โครงการภาครัฐใชง้บประมาณท่ีไดม้าจากภาษีอากรของประชาชน  ถา้ด าเนินการขาดทุนก็ตอ้งกูเ้งิน 

หรือขายทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู ่

3.3 การวเิคราะห์ความคุม้ค่าจึงเป็นเร่ืองท่ีส าคญัมากในการตดัสินใจลงทุนด าเนินโครงการ 

 

4. การประเมนิการประหยดังบประมาณ 

ประเมินจากร้อยละของงบประมาณท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (อปท.) ประหยดัได้จากการ

ด าเนินการสอบราคา หรือประกวดราคา หรือการประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของโครงการใน

หมวดครุภณัฑ ์ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง เฉพาะในโครงการในเทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไดข้อ้มูลดงัน้ี 

 4.1 เกณฑก์ารประเมินการประหยดังบประมาณ 

  - เกินร้อยละ 5.0 ข้ึนไป   ไดค้ะแนน 5 

  - เกินร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 5.0  ไดค้ะแนน 3 

  - เกินร้อยละ 0 แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5  ไดค้ะแนน 1 

  - ร้อยละ 0    ไดค้ะแนน 0 

 4.2 วธีิการค านวณการประหยดังบประมาณ 

 

 

 

 
5. วสัิยทศัน์ (Vision) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง 

 
“ทุ่งสง  เมืองแห่งการเรียนรู้” 

เมืองชุมทางน่าอยู ่
สู่ชุมชนเขม้แขง็  ผาสุกอยา่งย ัง่ยนื” 

 
ค่านิยมร่วม : การศึกษาน าการพฒันา  ปวงประชามีส่วนร่วม 

 

 

 

 

 

งบตามเทศบญัญติัของโครงการท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้ง – วงเงินตามสญัญา 

            งบตามเทศบญัญติัของโครงการท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้ง 

 

X 100 
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6. 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 
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 
 

7. ผลการศึกษาการประหยดังบประมาณ จากเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตาม

หลกัเกณฑ์และวธีิการบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ ีประจ าปี 2559  

 จากการศึกษาขอ้มูลจากเอกสารรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิบติัราชการ ตามหลกัเกณฑ์

และวธีิการบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี ประจ าปี 2559 ในส่วนของร้อยละของงบประมาณท่ีองคก์รปกครองส่วน

ท้องถ่ิน (อปท.) ประหยดัได้จากการด าเนินการสอบราคา หรือประกวดราคา หรือการประมูลด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) ของโครงการในหมวดครุภัณฑ์ ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง เฉพาะในโครงการใน           

เทศบญัญติังบประมาณรายจ่ายประจ าปี ไดข้อ้มูลดงัน้ี 

 7.1 เกณฑก์ารประเมินการประหยดังบประมาณ 

  - เกินร้อยละ 5.0 ข้ึนไป   ไดค้ะแนน 5 

  - เกินร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 5.0  ไดค้ะแนน 3 

  - เกินร้อยละ 0 แต่ไม่เกินร้อยละ 2.5  ไดค้ะแนน 1 
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  - ร้อยละ 0    ไดค้ะแนน 0 

 

 7.2 วธีิการค านวณการประหยดังบประมาณ 

 

 

 

 7.3 ขอ้มูลประกอบการค านวณการประหยดังบประมาณ  

  - งบตามเทศบญัญติัของโครงการท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้ง  = 250,361,000.00 บาท 

  - วงเงินตามสญัญา     = 239,502,751.21 บาท 

 

7.4 ผลการค านวณการประหยดังบประมาณ 

 

  =  

 

  = 4.34% หรือร้อยละ 4.34 

 

 7.5 น าผลการค านวณไปเปรียบเทียบกบัเกณฑก์ารประเมินการประหยดังบประมาณ 

 เทศบาลเมืองทุ่งสง ประหยดังบประมาณร้อยละ 4.34 อยู่ในเกณฑ์การประหยดังบประมาณช่วงเกิน  

ร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 5.0 ดงันั้นเทศบาลจึงไดค้ะแนน 3 

 7.6 สรุปผลการประเมินการประหยดังบประมาณ 

เทศบาลเมืองทุ่งสง ประหยดังบประมาณร้อยละ 4.34 อยู่ในเกณฑ์การประหยดังบประมาณช่วงเกิน  

ร้อยละ 2.5 แต่ไม่เกินร้อยละ 5.0 ไดค้ะแนน 3 ถือวา่อยูใ่นระดบัดี แต่ควรประหยดังบประมาณให้มากกวา่ร้อยละ 

5.0 โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินการสอบราคา หรือประกวดราคา หรือการประมูลด้วยระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์ (e-Auction)  เพ่ือจะไดน้ างบประมาณส่วนท่ีประหยดัไดไ้ปพฒันาในดา้นอ่ืนต่อไป       

                            

 

 

 

 

 

 

 

งบตามเทศบญัญติัของโครงการท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้ง – วงเงินตามสญัญา 

            งบตามเทศบญัญติัของโครงการท่ีมีการจดัซ้ือจดัจา้ง 

 

X 100 
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8. 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

แนวทางการพฒันาในยทุธศาสตร์ท่ี 2 แนวทางท่ี 12 แนวทาง ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพฒันาเมืองทุ่งสงสู่
เมืองคาร์บอนต ่า เมืองจกัรยาน เมืองรู้สูภ้ยัพิบติั” 

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

จ านวนแนวทางการพฒันาตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาลเมืองทุ่งสงแยกตามยุทธศาสตร์การ

พฒันา  4 ยทุธศาสตร์ มีทั้งหมด 37 แนวทางการพฒันา แยกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งัน้ี  
 

ตารางที ่2 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 ่3 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 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา รายละเอยีดแนวทางการพฒันา 

2.4 ปรับปรุงและพฒันาพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ สวนหยอ่ม และปรับปรุงภูมิทศัน์ในเขตเทศบาล

ใหส้วยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

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 
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ยุทธศาสตร์การพฒันา รายละเอยีดแนวทางการพฒันา 

ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม 

 

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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9. การประเมนิการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพฒันา 

 

ตารางที ่4 ผลการประเมนิการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์การพฒันา 

ยุทธศาสตร์ด้าน 
โครงการ

ทั้งหมด 

โครงการ 

ทีแ่ล้วเสร็จ 

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณ 

ทีใ่ช้ 

(บาท) 

1.  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี 

ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการ 

สู่คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

36 

(100.00%) 

33 

(91.67%) 

67,222,500.00 

(100.00%) 

57,089,046.15 

(84.93%) 

2. ร่วมกันจัดวางผังเมือง พฒันาโครงสร้าง

พ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม      

สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื 

26 

(100.00%) 

20 

(76.92%) 

342,688,866.00 

(100.00%) 

42,136,048.00 

(12.30%) 

3 .  ร่ ว มกันพัฒนา เ ศ รษฐ กิ จ และสั ง ค ม              

สู่คุณภาพชีวติท่ีดีกวา่ 

32 

(100.00%) 

22 

(68.75%) 

61,614,386.09 

(100.00%) 

55,973,573.20 

(90.84%) 

4. ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ

องคก์รเทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การบริหาร

จัด ก า ร ท่ี ดี โ ด ย ทุ กภา คี มี ส่ วน ร่ วมแบบ      

บูรณาการรองรับความเปล่ียนแปลงสู่เทศบาล

อจัฉริยะ 

30 

(100.00%) 

26 

(86.67%) 

11,402,564.96 

(100.00%) 

9,705,900.90 

(85.12%) 

รวม 
124 

(100.00%) 

101 

(81.45%) 

482,928,317.05 

(100.00%) 

164,904,568.25 

(34.15%) 

 

จากผลการประเมินการใชง้บประมาณตามยุทธศาสตร์การพฒันา เทศบาลไดน้ าโครงการต่าง ๆ ตาม

แผนพฒันาเทศบาลสามปี (2558-2560) สู่การปฏิบติั โดยไดต้ั้งงบประมาณ เพ่ือด าเนินการซ่ึงปรากฏตามแผน

ด าเนินงานประจ าปี 2559 จ านวน 124 โครงการ สามารถด าเนินการแลว้เสร็จ จ านวน 101 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 

81.45 ตั้งงบประมาณไว ้482,928,317.05 บาท ใชง้บประมาณไป 164,904,568.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 34.15 สรุป

ไดว้า่เทศบาลมีประสิทธิภาพในการใชง้บประมาณ ดูไดจ้ากสดัส่วนการด าเนินการแลว้เสร็จ สูงกวา่สดัส่วนการใช้

งบประมาณ 
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9.1 ผลการศึกษาการใช้งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที ่1  

พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกฬีาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานทีเ่หนือกว่า 
 

 

ตารางที ่5 ผลการประเมนิการใช้งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที ่1  

พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกฬีาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานทีเ่หนือกว่า 

แนวทางการพฒันา 

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณทีใ่ช้ 

(บาท) 

1.1 พฒันาผูเ้รียนใหมี้การปรับเปล่ียนพฤติกรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม มีความรู้คู่คุณธรรม  

สร้างโอกาสในการเรียนรู้ ตามเกณฑม์าตรฐาน และสามารถด าเนินชีวติอยูใ่นสงัคมอยา่ง

มีความสุข 

31,759,836.00 

(100.00%) 

28,929,184.15 

(91.09%) 

 

1.2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผงัเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ในการปฏิบติั 

0.00 

(0.00%) 

0.00 

(0.00%) 

1.3 พฒันาหลกัสูตร สนับสนุนงานวิจยัดา้นการพฒันากระบวนการจดัการเรียนรู้ให้มี

ความโดดเด่นทุกกลุ่มสาระสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทอ้งถ่ิน สะทอ้นเอกลกัษณ์ของ

ชุมชนและมีการขยายผล ไปสู่การจดัการเรียนรู้อยา่งเป็นระบบ 

120,000.00 

(100.00%) 

120,000.00 

(100.00%) 

1.4 พฒันาเด็กก่อนวยัเรียนให้มีความพร้อมทุกดา้นโดยจดัตั้งโรงเรียนและพฒันาระบบ

บริหารจดัการ "รีสอร์ทอนุบาล" และศูนยพ์ฒันาเด็กเลก็ 

11,094,000.00 

(100.00%) 

10,881,400.00 

(98.08%) 

1.5 พฒันาครูตน้แบบและบุคลากรทางการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและมีความเป็นเลิศ โดย

มุ่งเนน้การประยกุตใ์ช ้เคร่ืองมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวตักรรมสมยัใหม่ ในการ

จดัการการเรียนการสอนและการบริหารการศึกษา 

809,000.00 

(100.00%) 

678,000.00 

(83.81%) 

1.6 พฒันาศูนยเ์รียนรู้ให้เป็นห้องเรียนตน้แบบเพื่อเสริมสร้างการพฒันาทกัษะการคิด

วเิคราะห์และคุณลกัษณะอนัพึงประสงคข์องผูเ้รียนทั้ง 5 ดา้น 

300,000.00 

(100.00%) 

250,000.00 

(83.33%) 

1.7 สนับสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพ พฒันาสู่ความเป็นเลิศและสู่มืออาชีพในระดบัสากลและ

พฒันาระบบการบริหารจดัการโรงเรียน และระบบโครงสร้างพ้ืนฐานดา้นกีฬาใหไ้ดม้าตรฐาน 

5,517,700.00 

(100.00%) 

4,860,157.40 

(88.08%) 

1.8 สร้างระบบบริหารจดัการของโรงเรียนในสงักดัเทศบาลเมืองทุ่งสง  เสริมสร้างการมี

ส่วนร่วมบริหารจดัการของภาคีทุกภาคส่วนอยา่งมีคุณภาพ 

19,312,664.00 

(100.00%) 

13,972,714.00 

(72.35%) 

1.9 พฒันาระบบโรงเรียนมธัยมศึกษาใหมี้คุณภาพไดม้าตรฐานและมุ่งเนน้ความเป็นเลิศ

ในดา้นวชิาการและดา้นสงัคม 

0.00 

(0.00%) 

0.00 

(0.00%) 

1.10 น าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะ วฒันธรรม อาชีพมาเป็นแนวทางการพฒันาคุณภาพ 3,827,000.00 2,257,748.00 
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แนวทางการพฒันา 

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณทีใ่ช้ 

(บาท) 

ชีวติของคนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา (100.00%) (59.00%) 

รวม 
67,222,500.00 

(100.00%) 

57,089,046.15 

(84.93%) 

9.2 ผลการศึกษาการใช้งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที ่2  

ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกนัน า้ท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยัง่ยืน 
 

ตารางที ่6 ผลการประเมนิการใช้งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที ่2  

ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดล้อม ป้องกนัน า้ท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยัง่ยืน 

แนวทางการพัฒนา 

งบประมาณท่ีตั้ง

ไว้ 

(บาท) 

งบประมาณท่ีใช้ 

(บาท) 

2.1 บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอยา่งคุณภาพในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา

อุทกภยัเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการใหย้ ัง่ยนืโดยบูรณาการการพฒันาดา้นกายภาพและ

ดา้นกระบวนการทางสังคมอยา่งเช่ือมโยงและต่อเน่ือง 

9,277,310.00 

(100.00%) 

2,852,717.00 

(30.75%) 

2.2 สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผงัเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมในการปฏิบติั 

50,000.00 

(100.00%) 

48,660.00 

(97.32%) 

2.3 พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน ้ า ไฟฟ้า ประปา โทรศพัท ์

ใหเ้พียงพอ และปรับปรุงบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีสาธารณะ 

100,564,726.00 

(100.00%) 

25,333,763.00 

(25.19%) 

2.4 ปรับปรุงและพฒันาพ้ืนท่ีสวนสาธารณะ สวนหยอ่ม และปรับปรุงภูมิทศัน์ในเขต

เทศบาลใหส้วยงามเป็นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

0.00 

(0.00%) 

0.00 

(0.00%) 

2.5 ป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะอยา่งมีส่วนร่วม 0.00 

(0.00%) 

0.00 

(0.00%) 

2.6 ปรับปรุงพฒันาและบริหารจดัการตลาดสด  ตลาดนดั ตลาดคนเดิน ให้สวยงาม 

สะอาด ถูกหลกัสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม 

360,000.00 

(100.00%) 

332,820.00 

(92.45%) 

2.7 ส่งเสริม อนุรักษ ์ ฟ้ืนฟ ูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 0.00 

(0.00%) 

0.00 

(0.00%) 

2.8 จดัระบบจราจรใหมี้ระเบียบและสร้างวินยัจราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมี

ส่วนร่วมแบบบูรณาการ 

90,000.00 

(100.00%) 

53,900.00 

(59.89%) 

2.9 ปรับปรุงระบบการบริหารจดัการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูก

หลกัสุขาภิบาล  สร้างเครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วม สามารถลดปริมาณขยะ และการน า

ขยะกลบัมาใชใ้หม่อยา่งมีประสิทธิภาพ 

15,433,830.00 

(100.00%) 

11,164,981.50 

(72.34%) 
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แนวทางการพัฒนา 

งบประมาณท่ีตั้ง

ไว้ 

(บาท) 

งบประมาณท่ีใช้ 

(บาท) 

2.10 บริหารจดัการระบบบ าบดัน ้ าเสียท่ีมีอยูใ่ห้มีประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วน

ร่วมและขยายระบบบ าบดัน ้าเสียใหค้รอบคลุมพ้ืนท่ีเขตเทศบาล 

215,323,000.00 

(100.00%) 

2,228,300.00 

(1.03%) 

2.11 รณรงค์ส่งเสริมการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและน ้ ามนัและสนับสนุนการใช้

พลงังานทางเลือก 

1,950,000.00 

(100.00%) 

453,726.00 

(23.27%) 

รวม 
342,688,866.00 

(100.00%) 

42,136,048.00 

(12.30%) 

9.3 ผลการประเมนิการใช้งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที ่3  

ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกจิและสังคม สู่คุณภาพชีวติทีด่กีว่า 

 

ตารางที ่7 ผลการประเมนิการใช้งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที ่3 

ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกจิและสังคม สู่คุณภาพชีวติทีด่กีว่า 

แนวทางการพฒันา 

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณทีใ่ช้ 

(บาท) 

3.1 ส่งเสริมสนบัสนุนให้เกิดการลงทุนดา้นคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายการ

ลงทุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพ้ืนท่ีให้สามารถลด

ตน้ทุนและเพ่ิมความสามารถในการแข่งขนั 

20,028,700.00 

(100.00%) 

19,934,000.00 

(99.53%) 

3.2 พฒันาทกัษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผูจ้า้งงาน กลุ่มอาชีพ ผูด้ ้อยโอกาส 

ยากจน ภายใตป้รัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

1,650,000.00 

(100.00%) 

199,600.00 

(12.10%) 

3.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายธุรกิจการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ เชิง

วฒันธรรม และการกีฬา เช่ือมต่อแหล่งท่องเท่ียวเชิงและกิจกรรมส่งเสริมการ

ท่องเท่ียวของเมืองทุ่งสงเช่ือมโยงกบัพ้ืนท่ีใกลเ้คียงโดยชุมชนมีส่วนร่วม 

2,970,000.00 

(100.00%) 

1,548,311.00 

(52.13%) 

3.4 จดับริการสาธารณสุขใหไ้ดม้าตรฐานทัว่ถึงและรณรงคส่์งเสริมให้ประชาชนมี

พฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกตอ้ง 

6,716,386.09 

(100.00%) 

4,728,662.20 

(70.40%) 

3.5 จดัระบบป้องกนัอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วน

ร่วม 

424,000.00 

(100.00%) 

424,000.00 

(100.00%) 

3.6 พฒันาระบบป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ภยัพิบติั ให้มีประสิทธิภาพโดย

ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 

3,238,600.00 

(100.00%) 

3,148,600.00 

(97.22%) 

3.7 ส่งเสริมสวสัดิการชุมชนโดยจดัสวสัดิการแก่คนชรา  ผูด้อ้ยโอกาส คนพิการ 26,586,700.00 25,990,400.00 
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แนวทางการพฒันา 

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณทีใ่ช้ 

(บาท) 

คนยากจน ใหพ้อเพียงแก่การด ารงชีพและเป็นธรรม (100.00%) (97.76%) 

รวม 
61,614,386.09 

(100.00%) 

55,973,573.20 

(90.84%) 

 

 

 

 

 

 

9.4 ผลการประเมนิการใช้งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที ่4  

ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วน

ร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลีย่นแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

 

ตารางที ่8 ผลการประเมนิการใช้งบประมาณ ยุทธศาสตร์ที ่4 

ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วน

ร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลีย่นแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

แนวทางการพฒันา 

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณทีใ่ช้ 

(บาท) 

4.1 ปรับปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการและ

เพื่อการบริการประชาชนของเทศบาลและของชุมชนให้มีประสิทธิภาพและได้

มาตรฐานสามารถเขา้ถึงไดง่้ายสะดวกในการใชป้ระโยชน์ 

480,300.00 

(100.00%) 

480,300.00 

(100.00%) 

4.2 พฒันาศกัยภาพบุคลากรให้มีความรู้และทกัษะในการท างานเฉพาะดา้นและ

ท างานเป็นทีมท่ีมีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการแบบมุ่ง

ผลสมัฤทธ์ิตามหลกัธรรมาภิบาลผา่นเกณฑก์ารบริหารจดัการท่ีดี 

3,727,600.00 

(100.00%) 

2,899,785.00 

(77.79%) 

4.3 ปรับปรุงและพฒันาระบบการส่ือสารเพื่อการพฒันางานและพฒันาชุมชนให้มี

ประสิทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏิบติังาน 

618,400.00 

(100.00%) 

618,400.00 

(100.00%) 

4.4 พฒันาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของเทศบาลโดยส่งเสริมให้

ประชาชนมีส่วนร่วมอยา่งเขม้แขง็ 

240,000.00 

(100.00%) 

182,017.24 

(75.84%) 
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แนวทางการพฒันา 

งบประมาณ

ทีต่ั้งไว้ 

(บาท) 

งบประมาณทีใ่ช้ 

(บาท) 

4.5 เพ่ิมประสิทธิภาพและพฒันาการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลให้ครบถว้น ทัว่ถึง 

และเป็นธรรม 

1,407,500.00 

(100.00%) 

1,228,300.00 

(87.27%) 

4.6 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่การพฒันาเมืองอยา่งย ัง่ยนื 583,665.00 

(100.00%) 

406,508.96 

(69.65%) 

4.7 ปรับปรุงและพฒันาเคร่ืองมือเคร่ืองใชแ้ละสถานท่ีปฏิบติังาน 4,335,100.00 

(100.00%) 

3,890,590.00 

(89.75%) 

4.8 ส่งเสริมองคก์รชุมชน (อบช.) ทุกองคก์ารบริหารชุมชน/กลุ่มต่างๆ ให้มีส่วน

ร่วมในการพฒันาเมืองอยา่งเขม้แขง็ และบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 

10,000.00 

(100.00%) 

0.00 

(0.00%) 

รวม 
11,402,564.96 

(100.00%) 

9,705,900.90 

(85.12%) 

 

  

10. ผลการประเมินผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตาม

แผนพฒันาเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช ประจ าปี 2559 ตามความพงึพอใจของประชาชน 

 

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 ่9 ผลการประเมนิผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันาของเทศบาล 
 

ยุทธศาสตร์ด้าน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

1. พฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี 
ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ 

3.267 .735 ปานกลาง 1 

2. ร่วมกนัจดัวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน 3.207 .782 ปานกลาง 2 
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ยุทธศาสตร์ด้าน ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 
ความพงึพอใจ 

อนัดบั 

รักษาส่ิงแวดลอ้ม ป้องกนัน ้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่ง
ย ัง่ยนื 
3. ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและสงัคม สู่คุณภาพชีวติ
ท่ีดีกวา่ 

3.159 .750 ปานกลาง 3 

4. ปรับปรุงและพฒันาการบริหารจดัการองคก์ร
เทศบาลและองคก์รชุมชนสู่การบริหารจดัการท่ีดี
โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปล่ียนแปลงสู่เทศบาลอจัฉริยะ 

3.148 .754 ปานกลาง 4 

รวม 3.195 .712 ปานกลาง  
 
 
 
 
 
 
 
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 ยุทธศาสตร์ดา้นท่ี 1 พฒันาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวฒันธรรม และการกีฬาแบบ
บูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานท่ีเหนือกวา่ ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือมีค่าเฉล่ีย  3.267 
 อนัดบัท่ี 2  ยุทธศาสตร์ด้านท่ี 2 ร่วมกนัจัดวางผงัเมือง พฒันาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาส่ิงแวดลอ้ม 
ป้องกนัน ้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยนื ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือมีค่าเฉล่ีย  3.207 

อนัดบัท่ี 3  ยุทธศาสตร์ดา้นท่ี 3 ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตท่ีดีกวา่ ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  คือมีค่าเฉล่ีย  3.159 
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11. สรุปผลการประเมนิผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ ประจ าปี 2559 

 

ตารางที ่10 สรุปผลการการประเมนิผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง  

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 านวนโครงการท่ีไม่

ด าเนินการ จ านวน 0 โครงการ แสดงถึง

การท างานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการ

ด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
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เชิง

คุณภาพ 

   3.267 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

งบ 

ประมาณ 

67,222,500.00 

 

57,089,046.15 

 

84.93  การใชง้บประมาณมีการบริหารจดัการท่ี

ดีโดยใชอ้ยา่งประหยดัและค านึงถึง

ประโยชนข์องงานท่ีมีคุณภาพ 

 

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 

งบประมาณท่ีตั้งไว ้จ านวน 67,222,500.00 บาท มีการใชง้บประมาณ จ านวน 57,089,046.15 บาท คิด

เป็นร้อยละ 84.93 แสดงวา่การใชง้บประมาณมีการบริหารจดัการท่ีดีโดยใชอ้ยา่งประหยดัและค านึงถึงประโยชน์

ของงานท่ีมีคุณภาพ 

 

 

 

ตารางที ่11 สรุปผลการการประเมนิผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง  

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 านวนโครงการท่ีไม่

ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ แสดงถึง

การท างานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการ

ด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

เชิง    3.207 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
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คุณภาพ ด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

งบ 

ประมาณ 

342,688,866.00 

 

42,136,048.00 

 

12.30  ค่าใชจ่้ายท่ีอยูใ่นงบประมาณไดมี้การ

บริหารจดัการท่ีดีโดยใชอ้ยา่งประหยดั

และค านึงถึงประโยชนข์องงานท่ีมี

คุณภาพ 

 

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 

งบประมาณท่ีตั้งไว ้จ านวน 342,688,866.00 บาท มีการใชง้บประมาณ จ านวน 42,136,048.00 บาท คิด

เป็นร้อยละ 12.30 แสดงวา่การใชง้บประมาณมีการบริหารจดัการท่ีดีโดยใชอ้ยา่งประหยดัอยา่งมากและค านึงถึง

ประโยชน์ของงานท่ีมีคุณภาพ 

 

 

 

 

ตารางที ่12 สรุปผลการการประเมนิผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง  

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 านวนโครงการท่ีไม่

ด าเนินการ จ านวน 9 โครงการ แสดงถึง

การท างานส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการ

ด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้
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เชิง

คุณภาพ 

   3.159 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

งบ 

ประมาณ 

61,614,386.09 

 

55,973,573.20 

 

95.86  ค่าใชจ่้ายท่ีอยูใ่นงบประมาณไดมี้การ

บริหารจดัการท่ีดีโดยใชอ้ยา่งประหยดั

และค านึงถึงประโยชนข์องงานท่ีมี

คุณภาพ 

 

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 

งบประมาณท่ีตั้งไว ้จ านวน 61,614,386.09 บาท มีการใชง้บประมาณ จ านวน 55,973,573.20 บาท คิด

เป็นร้อยละ 90.84 แสดงวา่การใชง้บประมาณมีการบริหารจดัการท่ีดีโดยใชอ้ยา่งประหยดัและค านึงถึงประโยชน์

ของงานท่ีมีคุณภาพ 

 

 

 

 

ตารางที ่13 สรุปผลการการประเมนิผลความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองทุ่งสง  

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 านวนโครงการท่ีไม่

ด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ แสดงถึง
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การท างานเป็นไปตามแผนการ

ด าเนินงานตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้

เชิง

คุณภาพ 

   3.148 ประชาชนมีความพึงพอใจในการ

ด าเนินงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

งบ 

ประมาณ 

11,402,564.96 

 

9,705,900.90 

 

85.12  ค่าใชจ่้ายท่ีอยูใ่นงบประมาณไดมี้การ

บริหารจดัการท่ีดีโดยใชอ้ยา่งประหยดั

และค านึงถึงประโยชนข์องงานท่ีมี

คุณภาพ 

 

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 

งบประมาณท่ีตั้งไว ้จ านวน 11,402,564.96 บาท มีการใชง้บประมาณ จ านวน 9,705,900.90 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 85.12 แสดงวา่การใชง้บประมาณมีการบริหารจดัการท่ีดีโดยใชอ้ยา่งประหยดัและค านึงถึงประโยชน์ของ

งานท่ีมีคุณภาพ 
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ภาพที ่11 ตวัอย่างภาพการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันา 

 

 

http://www.tungsong.com/lowcarbon/index.htm
http://www.tungsong.com/lowcarbon/index.htm
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://static.panoramio.com/photos/large/75026139.jpg&imgrefurl=http://www.panoramio.com/user/3228596/tags/%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%87&h=768&w=1024&tbnid=5Gi1pomoFpzP-M:&zoom=1&docid=XDaQq4lXjeTJLM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CCMQMygIMAhqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
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ภาพที ่11 ตวัอย่างภาพการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันา 

 

 

http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tungsong.com/pr_tungsong/activity_2009/songran52/Images/6.JPG&imgrefurl=http://www.tungsong.com/pr_tungsong/activity_2009/songran52/index1.htm&h=213&w=310&tbnid=HzBMBv4_yyxnJM:&zoom=1&docid=Wxowjceicl_faM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CCwQMygRMBFqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.tungsong.com/pr_tungsong/activity_2009/songran52/Images/6.JPG&imgrefurl=http://www.tungsong.com/pr_tungsong/activity_2009/songran52/index1.htm&h=213&w=310&tbnid=HzBMBv4_yyxnJM:&zoom=1&docid=Wxowjceicl_faM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CCwQMygRMBFqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.kfcsevenshoot.com/2013/images/activity/South02.png&imgrefurl=http://www.kfcsevenshoot.com/2013/gallery_picture_16team_final.html&h=930&w=1473&tbnid=Pua242OIHDT2uM:&zoom=1&docid=v38iDrMPY0ZMOM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CEwQMygnMCdqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://www.kfcsevenshoot.com/2013/images/activity/South02.png&imgrefurl=http://www.kfcsevenshoot.com/2013/gallery_picture_16team_final.html&h=930&w=1473&tbnid=Pua242OIHDT2uM:&zoom=1&docid=v38iDrMPY0ZMOM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CEwQMygnMCdqFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/Y65-O6v5q9M/maxresdefault.jpg&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v=Y65-O6v5q9M&h=720&w=1280&tbnid=7lvxUDrWKlUOiM:&zoom=1&docid=XFs_mKdj4bQkFM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CHIQMyhNME1qFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
http://www.google.co.th/imgres?imgurl=http://i.ytimg.com/vi/Y65-O6v5q9M/maxresdefault.jpg&imgrefurl=http://www.youtube.com/watch?v=Y65-O6v5q9M&h=720&w=1280&tbnid=7lvxUDrWKlUOiM:&zoom=1&docid=XFs_mKdj4bQkFM&ei=Gct-VYe5KsTZmgXQnoG4Aw&tbm=isch&ved=0CHIQMyhNME1qFQoTCMepw7TfkcYCFcSspgodUE8ANw
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ภาพที ่11 ตวัอย่างภาพการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันา (ต่อ) 
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ภาพที ่11 ตวัอย่างภาพการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพฒันา (ต่อ) 
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12. ข้อมูลทีเ่ทศบาลเมืองทุ่งสงจะต้องพจิารณาในการประเมนิความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ 
 

ขอ้มูลท่ีทางเทศบาลเมืองทุ่งสง จงัหวดันครศรีธรรมราช จะตอ้งพิจารณาในการประเมินความคุม้ค่าของ
การใชง้บประมาณ ไดแ้ก่ 

1. พิจารณาความส าคญัของภารกิจ 
2. พิจารณาวตัถุประสงค/์เป้าหมายของภารกิจ 

 3. พิจารณาความคุม้ทุนของการใชง้บประมาณท่ีจะด าเนินการเปรียบเทียบผลประโยชน์  
4. พิจารณาตน้ทุนของการใชง้บประมาณกบัผลประโยชนท่ี์จะไดรั้บ 

 5. พิจารณาความคุม้ค่าของการใชง้บประมาณ คือ พิจารณาจากผลท่ีไดรั้บจากการด าเนินภารกิจ ตาม
ลกัษณะของแต่ละภารกิจ โดยดูจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน สถานการณ์การเมืองปัจจุบนั (ผลท่ีไดรั้บจาก
ภารกิจจะตอ้งมีคุณค่าสูงกว่าตน้ทุนการลงทุนทรัพยากรท่ีตอ้งใชใ้นแต่ละภารกิจรวมถึงผลกระทบในดา้นลบท่ี
อาจจะเกิดข้ึนจากการด าเนินภารกิจ) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

13. ภาคผนวก 



ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินประมาณ วธีิซ้ือ/จ้าง
จ านวนหน่วยงาน

ย่ืนเสนอราคา
วงเงินในสัญญา เหตุผลที่คดัเลือก

1 จา้งเหมาก่อสร้างถนน คสล. และทอ่ระบายน ้า
 พร้อมบอ่พกั ถ.ประชาอุทิศ ซ.6/2 557,700.00                สอบราคา 2 หน่วยงาน 557,000.00             ไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้

2 จา้งเหมาปรับปรุงถนน คสล. ถ.ทุ่งสง-นคร
ศรีฯ (ตรงขา้มบา้นพกัรถไฟนาเหนือ) 652,000.00                สอบราคา 3 หน่วยงาน 640,000.00             ไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้

3 จา้งเหมาก่อสร้างถนน คสล. และทอ่ระบายน ้า
 พร้อมบอ่พกั ถ.ประชาอุทิศ ซอยร่วมใจ
พฒันา 1 แยก 3 1,188,000.00             สอบราคา 2 หน่วยงาน 1,157,300.00          ไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้

4 จา้งเหมาปรับปรุงหอ้งน ้าภายในสวนพฤกษา
สิรินธร 1,880,000.00             สอบราคา 4 หน่วยงาน 1,590,000.00          ไม่เกินงบประมาณท่ีตั้งไว้

5

จา้งเหมาก่อสร้างระบบรวบรวมและบ าบดัน ้า
เสีย ระยะท่ี 2 ภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง 108,790,400.00         อิเลก็ทรอนิกส์ 3 หน่วยงาน 106,300,000.00      

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งเสนอราคา
ต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีตั้ง
ไว้

6 จา้งควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมและ
บ าบดัน ้าเสียระยะท่ี 2 1,900,265.00             

คดัเลือกแบบจ ากดั
ขอ้ก าหนด 2 หน่วยงาน 1,900,000.00          

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งเสนอราคา
ต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีตั้ง
ไว้

7 จา้งเหมาก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 
หอ้งเรียน ร.ร.มธัยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง 10,444,000.00           อิเลก็ทรอนิกส์ 3 หน่วยงาน 10,399,000.00        

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งเสนอราคา
ต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีตั้ง
ไว้

8

จา้งเหมาก่อสร้างอาคารเรียน อนุบาล 1 (2 ชั้น)
 ร.ร.รีสอร์ทอนุบาลเทศบาลฯ 10,881,600.00           อิเลก็ทรอนิกส์ 2 หน่วยงาน 10,821,600.00        

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งเสนอราคา
ต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีตั้ง
ไว้

ข้อมูลประกอบการศึกษาการประหยดังบประมาณ 



ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินประมาณ วธีิซ้ือ/จ้าง
จ านวนหน่วยงาน

ย่ืนเสนอราคา
วงเงินในสัญญา เหตุผลที่คดัเลือก

9

จา้งเหมาก่อสร้างสถานธนานุบาลเทศบาล
เมืองทุ่งสง (โรงรับจ าน า สาขาท่ี 2) 5,227,174.00             อิเลก็ทรอนิกส์ 2 หน่วยงาน 5,068,000.00          

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งเสนอราคา
ต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีตั้ง
ไว้

10

จา้งเหมาก่อสร้างทอ่ระบายน ้า คสล.ดา้นบน
เป็นรางวี พร้อมบอ่พกั ถ.เสริมชาติ ซ.8 (จาก
สะพานคลองทา่โหลนถึงสามแยกหนองป่าแก่) 4,430,000.00             อิเลก็ทรอนิกส์ 3 หน่วยงาน 4,412,000.00          

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งเสนอราคา
ต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีตั้ง
ไว้

11 จา้งเหมาก่อสร้างทอ่ระบายน ้า คสล.ดา้นบน
เป็นรางวี พร้อมบอ่พกั ถ.บา้นในหวงั ถ.สาย
เอเชีย (ต่อจากเดิม) 2,232,500.00             อิเลก็ทรอนิกส์ 4 หน่วยงาน 2,060,000.00          

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งเสนอราคา
ต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีตั้ง
ไว้

12 จา้งเหมาก่อสร้างทอ่ระบายน ้าดา้นบนเป็นราง
วี พร้อมบอ่พกั ถ.ทา่แพใตจ้ากทางรถไฟสาย
ใต ้ถึงทางหลวงหมายเลข 41 5,725,000.00             อิเลก็ทรอนิกส์ 7 หน่วยงาน 5,699,900.00          

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งเสนอราคา
ต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีตั้ง
ไว้

13

จา้งเหมาก่อสร้างเข่ือนกนัดินคลองทา่โหลน 3,134,000.00             อิเลก็ทรอนิกส์ 4 หน่วยงาน 3,050,000.00          

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งเสนอราคา
ต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีตั้ง
ไว้

14 จา้งเหมาก่อสร้างถนน คสล. และทอ่ระบายน ้า
 คสล. ดา้นบนเป็นรางวี พร้อมบอ่พกั ถ.
หมูบ่า้นพฒันา ซ.14/6 1,420,000.00             สอบราคา 3 หน่วยงาน 1,418,000.00          

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งเสนอราคา
ต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีตั้ง
ไว้



ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินประมาณ วธีิซ้ือ/จ้าง
จ านวนหน่วยงาน

ย่ืนเสนอราคา
วงเงินในสัญญา เหตุผลที่คดัเลือก

15

จา้งเหมาก่อสร้างศาลาประชาคม 17,241,000.00           อิเลก็ทรอนิกส์ 5 หน่วยงาน 15,570,000.00        

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งเสนอราคา
ต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีตั้ง
ไว้

16

จา้งเหมาก่อสร้างอาคารส านกังานเทศบาล
เมืองทุ่งสง 29,450,000.00           อิเลก็ทรอนิกส์ 4 หน่วยงาน 25,149,000.00        

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งเสนอราคา
ต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีตั้ง
ไว้

17

จา้งเช่ารถยนตส่์วนกลางมาใชใ้นราชการของ
เทศบาลฯ 3,448,200.00             อิเลก็ทรอนิกส์ 2 หน่วยงาน 3,427,959.00          

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งเสนอราคา
ต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีตั้ง
ไว้

18

จา้งเหมาเอกชนฝังกลบขยะมูลฝอย 1,188,000.00             สอบราคา 1 หน่วยงาน 999,000.00             

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งเสนอราคา
ต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีตั้ง
ไว้

19

ซ้ือหนงัสือ ส่ือวสัดุการเรียนการสอนใหก้บั
โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 1,499,900.00             สอบราคา 3 หน่วยงาน 1,460,000.00          

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งเสนอราคา
ต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีตั้ง
ไว้

20 ซ้ือหนงัสือโครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้ายใน
การจดัการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัอนุบาล
จนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส าหรับภาคเรียนท่ี
 1 ปีการศึกษา 2559 2,742,313.00             อิเลก็ทรอนิกส์ 3 หน่วยงาน 2,580,000.00          

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งเสนอราคา
ต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีตั้ง
ไว้



ล าดบั งานจัดซ้ือจัดจ้าง วงเงินประมาณ วธีิซ้ือ/จ้าง
จ านวนหน่วยงาน

ย่ืนเสนอราคา
วงเงินในสัญญา เหตุผลที่คดัเลือก

21 จา้งเหมาก่อสร้างระบบเมนไฟฟ้าจากหมอ้
แปลงถึง MDB และระบบเมนไฟฟ้า จาก 
MDB ไปจ่ายอาคารโรงอาหาร, อาคารเรียน1,
 อาคารเรียน2,โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 2,687,000.00             อิเลก็ทรอนิกส์ 15 หน่วยงาน 2,675,000.00          

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งเสนอราคา
ต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีตั้ง
ไว้

22

ซ้ือหนงัสือเสริมการเรียนรู้และส่ือการเรียน
การสอน จ านวน 390 รายการ 1,527,975.00             สอบราคา 3 หน่วยงาน 1,480,000.00          

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งเสนอราคา
ต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีตั้ง
ไว้

23

จา้งเหมาบริการด าเนินงานโครงการระบบ
การแพทยฉุ์กเฉินเทศบาลเมืองทุ่งสง 600,000.00                สอบราคา 1 หน่วยงาน 600,000.00             

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งเสนอราคา
ต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีตั้ง
ไว้

24

จา้งเหมาเอกชนผลิตนมถัว่เหลืองบรรจุถุง
และจดัส่งในชุมชน 1,703,520.00             สอบราคา 1 หน่วยงาน 1,703,520.00          

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งเสนอราคา
ต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีตั้ง
ไว้

25

จา้งเหมาประกวดราคาจา้งเหมาเอกชนฝัง
กลบขยะมูลฝอยดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 2,244,000.00             อิเลก็ทรอนิกส์ 2 หน่วยงาน 2,219,000.00          

เป็นผูมี้คุณสมบติัถูกตอ้งเสนอราคา
ต ่าสุดและไม่เกินวงเงินงบประมาณท่ีตั้ง
ไว้

รวม 250,361,000.00         239,502,751.21



 
 

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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