รายงานฉบับสมบูรณ์
การประเมินผลสั มฤทธิ์ของภารกิจของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2559
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Quantity
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Efficiency
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Cost

โดย

รัฐศวรรธน์ กิง่ แก้ว และคณะ

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ SCT
โครงการนีไ้ ด้ รับงบประมาณจากเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี งบประมาณ 2560

สารบัญ
เรื่ อง
1. วิธีการประเมิน
2. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
3. วิสยั ทัศน์ (Vision) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
4. พันธกิจ (Mission) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
5. จุดมุ่งหมายการพัฒนา (Goals) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
6. ผลการศึกษายุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (ปี พ.ศ.2559-2563)
7. สรุ ปการนาโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2559-2561) ไปดาเนินการจริ ง ในปี งบประมาณ 2559
8. สรุ ปผลการดาเนินงานโครงการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2559
9. ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลจากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนินงาน
10. สรุ ปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ประจาปี 2559
11. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2559
12. ภาคผนวก
หนังสื อขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อใช้ประกอบการประเมิน
บุคลากรดาเนินโครงการ

หน้ า
1
7
8
8
9
10
18
19
21
23
27

1
1. วิธีการประเมิน
1) ศึ กษากรอบการประเมิ นผลสัมฤทธิ์ ของภารกิ จของเทศบาลเมื องทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช
ประจาปี 2559 ร่ วมกับกองวิชาการและแผนงาน เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช

ภาพที่ 1 ศึกษากรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจของเทศบาลเมืองทุ่งสง
2) ศึกษาข้อมูลจากแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (ปี พ.ศ.2559-2563) เทศบาลเมืองทุ่งสง (ฉบับทบทวน)
ศึกษาเฉพาะ ปี พ.ศ.2559

ภาพที่ 2 ข้ อมูลแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (ปี พ.ศ.2559-2563) เทศบาลเมืองทุ่งสง

2
3) ศึ ก ษาข้อ มู ล จากรายงานการติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพัฒ นาเทศบาลเมื อ งทุ่ ง สง ประจ าปี
งบประมาณ 2559

ภาพที่ 3 ข้ อมูลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี งบประมาณ 2559
4) วิเคราะห์ขอ้ มูลจากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่ มีต่อการดาเนิ นงานเทศบาลเมือง
ทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2559 (ในส่วนของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 4
ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2559)

3
ภาพที่ 4 ข้ อมูลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่ อการดาเนินงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
การประเมิ น ความพึ ง พอใจของประชาชนที่ มี ต่ อ การด าเนิ น งานเทศบาลเมื อ งทุ่ ง สง จั ง หวัด
นครศรี ธรรมราช ประจาปี 2559 (ในส่วนของการดาเนิ นงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์
ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2559) ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 1 ยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล 4 ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ยุทธศาสตร์ ที่

ยุทธศาสตร์ ด้าน

1

พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ
มาตรฐานที่เหนือกว่า

2

ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมือง
น่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

3

ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า

4

ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริ หารจัดการ
ที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ

5) การประเมินผลสัมฤทธิ์ การดาเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2559 ตาม
แบบฟอร์มการประเมิน ดังแสดงในภาพ

ภาพที่ 5 แบบฟอร์ มการประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2559

4

6) ศึกษาข้อมูลจากเว็บไซต์เทศบาลเมืองทุ่งสง

ภาพที่ 6 ตัวอย่ างหน้ าเว็บไซต์ เทศบาลเมืองทุ่งสง
7) เก็บข้อมูลจากการจัดเวทีรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดาเนิ นงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2559 โดยรับฟังความคิดเห็นของผูท้ ี่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 7 การเก็บข้ อมูลจากการจัดเวทีรายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ตี ่อการดาเนินงาน
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2559

5
8) สอบถามและสัมภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ ยวข้องเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ การดาเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์ เทศบาล
เมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2559โดยมีข้ นั ตอนการสอบถามและสัมภาษณ์ผทู ้ ี่เกี่ยวข้อง ดังแสดงในตาราง
ตารางที่ 2 แสดงขั้นตอนการสอบถามและสัมภาษณ์ ผ้ทู เี่ กีย่ วข้ องเกีย่ วกับผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2559
ลาดับ

ขั้นตอนการสอบถามและสัมภาษณ์

ผู้ถูกสอบถามหรื อถูกสัมภาษณ์

1

ศึกษากรอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง

กองวิชาการและแผนงาน

2

จัดทาหนังสื อขอความอนุเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อใช้
ประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3

จัดทาแบบฟอร์มการสอบถามและสัมภาษณ์

ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4

สอบถามและสัมภาษณ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 1
พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่
เหนือกว่า

1. ผูอ้ านวยการกองการศึกษา
2. โรงเรี ยนรี สอร์ทอนุบาลทุ่งสง
3. โรงเรี ยนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง
4. โรงเรี ยนเทศบาลบ้านนาเหนือ
5. โรงเรี ยนเทศบาลวัดโคกสะท้อน
6. โรงเรี ยนเทศบาลวัดชัยชุมพล
7. โรงเรี ยนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง

5

สอบถามและสัมภาษณ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษา
สิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

1. ผูอ้ านวยการกองช่าง
2. หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป กองช่าง
3. งานไฟฟ้า กองช่าง
4. งานสวนสาธารณะ กองช่าง
5. ผูอ้ านวยการกองช่างสุขาภิบาล
6. ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุข
7. งานจราจร สถานีตารวจภูธรทุ่งสง
8. ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม
9. ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม
10. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล

6
ลาดับ

ขั้นตอนการสอบถามและสัมภาษณ์

ผู้ถูกสอบถามหรื อถูกสัมภาษณ์

6

สอบถามและสัมภาษณ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวติ ที่
ดีกว่า

1. ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม
2. งานสังคมสงเคราะห์ กองสวัสดิการสังคม
3. ผูอ้ านวยการกองช่าง
4. หัวหน้าฝ่ ายบริ หารงานทัว่ ไป กองช่าง
5. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
6. งานปกครอง สานักปลัดเทศบาล
7. งานท่องเที่ยว สานักปลัดเทศบาล
8. ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม
9. คลินิกชุมชนอบอุ่น
10. งานป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย

7

สอบถามและสัมภาษณ์ ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กรเทศบาล
และองค์กรชุมชนสู่การบริ หารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมี
ส่วนร่ วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริ ยะ

1. ห้องสมุด
2. หัวหน้าสานักปลัดเทศบาล
3. งานการเจ้าหน้าที่ สานักปลัดเทศบาล
4. งานปกครอง สานักปลัดเทศบาล
5. ผูอ้ านวยการกองวิชาการและแผนงาน
6. หัวหน้าฝ่ ายบริ การและเผยแพร่ วชิ าการ
กองวิชาการและแผนงาน
7. ผูอ้ านวยการกองช่าง
8. ผูอ้ านวยการกองช่างสุขาภิบาล
9. ผูอ้ านวยการกองสาธารณสุขและ
สิ่ งแวดล้อม
10. ผูอ้ านวยการกองการศึกษา
11. ผูอ้ านวยการกองสวัสดิการสังคม
12. งานนิติการ
13. ผูอ้ านวยการกองคลัง
14. ฝ่ ายผลประโยชน์ กองคลัง
15. ฝ่ ายพัสดุ กองคลัง

9) สรุ ปผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2559

7

2. แนวคิดเกีย่ วกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
2.1) แนวคิดเกีย่ วกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจหมายถึง กระบวนการที่มุ่งแสวงหาคาตอบว่านโยบาย
/ แผนงาน / ยุทธศาสตร์ / โครงการ ที่วางแผนไว้ได้ดาเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรื อเป้ าหมายตามที่กาหนด
ไว้หรื อไม่ โดยมีมาตรฐานหรื อตัวชี้วดั เป็ นเครื่ องมือที่ใช้ในการประเมิน
2.2) วัตถุประสงค์ ของการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
การบริ หารงานมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบตั ิงานที่สอดคล้องเป็ นไปในแนวทางเดียวกับภารกิจ
และวัตถุประสงค์ที่กาหนดขึ้นไว้สาหรับงานนั้น ๆโดยผลลัพธ์ที่เกิ ดขึ้นมีความคุม้ ค่ากับการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพและสามารถกาหนดตัวชี้ วดั ผลการทางานได้อย่างชัดเจนซึ่ งจะแสดงผลถึ งความสามารถในการ
บริ หารงานอย่างมีประสิ ทธิภาพและเป็ นประโยชน์ตรงต่อความต้องการของประชาชน
ปั จจัยหลักสาคัญที่ทาให้การบริ หารมุ่งผลสัมฤทธิ์ ประสบความสาเร็ จคือการมีระบบข้อมูลที่เที่ยงตรง
เชื่อถือได้ดงั แสดงในภาพ

Correct

4

ภาพที่ 8 ปัจจัยหลักสาคัญทีท่ าให้ การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ประสบความสาเร็จ
2.3) หลักการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจเป็ นองค์ประกอบที่สาคัญของการบริ หารงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็ น
การวัดผลความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิงานว่าเป็ นไปตามนโยบายแผนงาน เป้ าหมาย และวัตถุประสงค์ของงานใน
ภาพรวมและงานแต่ล ะด้า นของหน่ ว ยงานใช้เ ป็ นเครื่ อ งมื อในการกากับ ตรวจสอบการปฏิ บัติ งาน / การใช้
ทรัพยากรของหน่วยงานให้เป็ นไปอย่างคุม้ ค่าและมีประสิ ทธิภาพ ดังแสดงในภาพที่ 9
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Inputs

Economy

Processes

Quantity

Quality

Efficiency
Time

Outputs
Outcomes

Effectiveness

6

Cost

ภาพที่ 9 หลักการประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจและความคุ้มค่ าการใช้ งบประมาณ
3. วิสัยทัศน์ (Vision) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
“ทุ่งสง เมืองแห่งการเรี ยนรู ้”
เมืองชุมทางน่าอยู่
สู่ชุมชนเข้มแข็ง ผาสุกอย่างยัง่ ยืน”
ค่านิยมร่ วม : การศึกษานาการพัฒนา ปวงประชามีส่วนร่ วม
4. พันธกิจ (Mission) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
1. ส่ งเสริ มและสร้างโอกาสและยกระดับการเรี ยนรู ้ ของประชาชน ทั้งในระบบและนอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย อย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพและส่งเสริ มสนับสนุนให้ประชาชนเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. พัฒนาคุณภาพการศึ กษาแก่ เด็กและเยาวชนให้ได้มาตรฐาน มีความรู ้คู่คุณธรรม จริ ยธรรม และ
จิตสานึกสาธารณะ มีทกั ษะชีวติ ที่ดี กีฬาเป็ นเลิศ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
3. ปรับปรุ งและบังคับใช้ผงั เมืองรวมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน รณรงค์ส่งเสริ มให้
คนในชุ มชนมี ร ะเบี ยบวินัย เคารพกฎจราจร ร่ วมกันดู แ ลรั กษาที่ สาธารณะ และปรั บ ปรุ งภูมิ ทัศน์ให้สะอาด
สวยงาม
4. จัดบริ การสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา มีความสะดวกทัว่ ถึง
5. พัฒนาสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ ปราศจากมลพิษจากขยะ ฝุ่ นควันและน้ าเสี ย
6. ส่งเสริ มสนับสนุนการนาพลังงานทางเลือกมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ครัวเรื อน และหน่วยงาน
ในเขตเทศบาล
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7. รณรงค์ส่งเสริ มให้ความรู ้เสริ มสร้างพฤติกรรมสุ ขภาพที่ ถูกต้องแก่ประชาชนและให้สามารถเข้าถึง
บริ การสาธารณสุขและลดภาวะเสี่ ยงจากโรคภัยต่าง ๆ
8. จัดสวัสดิการสังคมที่ดีแก่ประชาชน โดยเฉพาะผูด้ อ้ ยโอกาส คนยากจน คนพิการ
9. ส่งเสริ มและเสริ มสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มนั่ คงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน/เอกชนมี
ส่วนร่ วมในการลงทุน สนับสนุนและส่งเสริ มการเพิ่มมูลค่าผลผลิต แปรรู ป และการกระจายสิ นค้าที่เป็ นธรรม
10. พัฒนาระบบบริ การที่ดีแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจจากการบริ หารงานของเทศบาล และ
ส่งเสริ มสนับสนุนกลุ่ม/องค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง
11. บูรณาการความร่ วมมือทุกภาคส่ วนทั้งในเขตเทศบาลและใกล้เคี ยงเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารงานตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับภารกิจถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย
5. จุดมุ่งหมายการพัฒนา (Goals) ของเทศบาลเมืองทุ่งสง
1. ประชาชนได้รับโอกาสและยกระดับการเรี ยนรู ้ท้ งั ในและนอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอย่าง
ต่อเนื่องมีคุณภาพและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เด็กเยาวชนมีพฒั นาการด้านการศึ กษาที่ ได้มาตรฐาน มีความรู ้คู่คุณธรรม จริ ยธรรม และจิ ตสานึ ก
สาธารณะ มีทกั ษะชีวติ ที่ดี กีฬาเป็ นเลิศ อยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุข
3. ผังเมื องรวมและโครงสร้ างพื้นฐานได้รับการปรับปรุ งพัฒนาที่ ได้มาตรฐาน ชุมชนมีระเบี ยบวินัย
เคารพกฎจราจร ที่สาธารณะ ภูมิทศั น์สะอาดและสวยงาม
4. สาธารณู ป โภค ไฟฟ้ า ประปา มี ค วามสะดวกทั่วถึ ง สุ ขาภิ บาลได้รับ การพัฒ นาที่ ถู กสุ ข ลัก ษณะ
ปราศจากมลพิษจากขยะ น้ าเสี ย และมีการนาพลังงานทางเลือกมาใช้ให้เกิดประโยชน์
5. ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้อง เข้าถึงบริ การสาธารณสุ ขและลดภาวะเสี่ ยง
จากโรคภัยต่าง ๆ มีสวัสดิการที่ดี
6. เศรษฐกิ จมีความมัน่ คง ประชาชน/เอกชน มีส่วนร่ วมในการลงทุน มีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตแปรรู ป
และกระจายสิ นค้าที่เป็ นธรรม นาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้
7. ประชาชนได้รับบริ การที่ดี มีความพึงพอใจการบริ หารงานของเทศบาล และสามารถบริ หารจัดการ
กลุ่มองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง
8. บู รณาการความร่ วมมื อทุ กภาคส่ วนทั้งในเขตเทศบาลและใกล้เคี ยงเพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการ
บริ หารตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมาย
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6. ผลการศึกษายุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (ปี พ.ศ.2559-2563) เทศบาล
เมืองทุ่งสง (ฉบับทบทวน) ศึกษาเฉพาะ ปี พ.ศ.2559
คณะกรรมการพัฒนา ได้ประชุมร่ วมกันกับประชาคมเมืองทุ่งสง อันประกอบด้วย ชุมชนทั้ง 20 ชุมชน
ประชาชนทุกภาคส่ วน เพื่อทบทวนปั ญหาความต้องการ นาข้อมูลมาวิเคราะห์ศกั ยภาพ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส
และอุปสรรค ตลอดจนได้ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิ จ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์ การพัฒนา และ
แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้กาหนดไว้และได้มีมติ ดังนี้
1. คงปั ญหาความต้องการที่ มีอยู่เดิ ม แต่ยงั ไม่ได้รับการแก้ไขหรื อแก้ไขยังไม่แล้วเสร็ จและเพิ่มเติ ม
ปั ญหาความต้องที่เกิดขึ้นใหม่
2. คงไว้ซ่ ึงวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนา
3. คงไว้ซ่ ึ งแนวทางการพัฒนาที่ ได้กาหนดไว้ โดยปรั บคาหรื อข้อความให้เหมาะสมขึ้ น และ “เพิ่ม
แนวทางการพัฒนาในยุทธศาสตร์ ที่ 2 แนวทางที่ 12 แนวทาง ส่ งเสริ มทุกภาคส่ วนมีส่วนร่ วมพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่
เมืองคาร์บอนต่า เมืองจักรยาน เมืองรู ้สูภ้ ยั พิบตั ิ”
จึงสรุ ปยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา (ปี พ.ศ.2559-2563) เทศบาล
เมืองทุ่งสง (ฉบับทบทวน) ศึกษาเฉพาะ ปี พ.ศ.2559 ดังนี้
6.1 จานวนแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง
จานวนแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสงแยกตามยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ มีท้ งั หมด 37 แนวทางการพัฒนา แยกตามยุทธศาสตร์ ได้ดงั นี้
ตารางที่ 3 แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง (แยกตามยุทธศาสตร์ )
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

จานวนแนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา
แบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
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2. ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่ งแวดล้อม
ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

12
(เพิ่มเติมจาก ปี 2558 ที่มี 11 แนวทาง)

3. ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า

7

4. ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กร
ชุมชนสู่การบริ หารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบบูรณาการ
รองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ

8

รวม

37
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ตารางที่ 4 รายละเอียดแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

รายละเอียดแนวทางการพัฒนา

1. พัฒนาการศึกษา
ศาสนา ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และ
การกีฬาแบบบูรณาการ
สู่คุณภาพมาตรฐานที่
เหนือกว่า

1.1 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ค่านิยมที่เหมาะสม มีความรู ้คู่คุณธรรม สร้าง
โอกาสในการเรี ยนรู ้ ตามเกณฑ์มาตรฐาน และสามารถดาเนินชีวติ อยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข
1.2 พัฒนาผูเ้ รี ยนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและมีคุณภาพ
1.3 พัฒนาหลักสูตร สนับสนุนงานวิจยั ด้านการพัฒนากระบวนการจัดการเรี ยนรู ้ให้มีความ
โดดเด่นทุกกลุ่มสาระสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนและมี
การขยายผล ไปสู่การจัดการเรี ยนรู ้อย่างเป็ นระบบ
1.4 พัฒนาเด็กก่อนวัยเรี ยนให้มีความพร้อมทุกด้านโดยจัดตั้งโรงเรี ยนและพัฒนาระบบบริ หาร
จัดการ "รี สอร์ทอนุบาล" และศูนย์พฒั นาเด็กเล็ก
1.5 พัฒนาครู ตน้ แบบและบุคลากรทางการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีความเป็ นเลิศ โดย
มุ่งเน้นการประยุกต์ใช้ เครื่ องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการจัดการ
การเรี ยนการสอนและการบริ หารการศึกษา
1.6 พัฒนาศูนย์เรี ยนรู ้ให้เป็ นห้องเรี ยนต้นแบบเพื่อเสริ มสร้างการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผูเ้ รี ยนทั้ง 5 ด้าน
1.7 สนับสนุนการกีฬาเพื่อสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็ นเลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากลและ
พัฒนาระบบการบริ หารจัดการโรงเรี ยน และระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน
1.8 สร้างระบบบริ หารจัดการของโรงเรี ยนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เสริ มสร้างการมีส่วน
ร่ วมบริ หารจัดการของภาคีทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็ นระบบและได้มาตรฐาน
1.9 พัฒนาระบบโรงเรี ยนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและมุ่งเน้นความเป็ นเลิศใน
ด้านวิชาการและด้านสังคม
1.10 นาภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพมาเป็ นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
คนทั้งในระบบและนอกระบบการศึกษา

2. ร่ วมกันจัดวางผัง
เมือง พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน รักษา
สิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ า
ท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่าง
ยัง่ ยืน

2.1 บูรณาการความร่ วมมือทุกภาคส่วนอย่างคุณภาพในการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุทกภัย
เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการให้ยงั่ ยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้านกายภาพและด้านกระบวนการ
ทางสังคมอย่างเชื่อมโยงและต่อเนื่อง
2.2 สร้างกระบวนการเรี ยนรู ้กฎหมายผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง และส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมใน
การปฏิบตั ิ
2.3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายน้ า ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ให้
เพียงพอ และปรับปรุ งบารุ งรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ
2.4 ปรับปรุ งและพัฒนาพื้นที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม และปรับปรุ งภูมิทศั น์ในเขตเทศบาล
ให้สวยงามเป็ นระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วม
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รายละเอียดแนวทางการพัฒนา
2.5 ป้ องกันและแก้ไขปั ญหาการบุกรุ กที่สาธารณะอย่างมีส่วนร่ วม
2.6 ปรับปรุ งพัฒนาและบริ หารจัดการตลาดสด ตลาดนัด ตลาดคนเดิน ให้สวยงาม สะอาด ถูก
หลักสุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่ วม
2.7 ส่งเสริ ม อนุรักษ์ ฟื้ นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.8 จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินยั จราจรแก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วม
แบบบูรณาการ
2.9 ปรับปรุ งระบบการบริ หารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาลให้มีประสิ ทธิภาพถูกหลัก
สุขาภิบาล สร้างเครื อข่ายทุกภาคีมีส่วนร่ วม สามารถลดปริ มาณขยะ และการนาขยะกลับมาใช้
ใหม่อย่างมีประสิ ทธิภาพ
2.10 บริ หารจัดการระบบบาบัดน้ าเสี ยที่มีอยูใ่ ห้มีประสิ ทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่ วมและ
ขยายระบบบาบัดน้ าเสี ยให้ครอบคลุมพื้นที่เขตเทศบาล
2.11 รณรงค์ส่งเสริ มการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและน้ ามันและสนับสนุนการใช้พลังงาน
ทางเลือก
***2.12 ส่งเสริ มทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วมพัฒนาเมืองทุ่งสงสู่เมืองคาร์บอนต่า เมืองจักรยาน
เมืองรู ้สูภ้ ยั พิบตั ิ (เพิ่มเติมจาก ปี 2558)***

3. ร่ วมกันพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม สู่
คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า

3.1 ส่งเสริ มสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านคมนาคมขนส่ง รองรับการขยายการลงทุนภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพื้นที่ให้สามารถลดต้นทุนและเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขัน
3.2 พัฒนาทักษะและส่งเสริ มอาชีพแก่กลุ่มผูจ้ า้ งงาน กลุ่มอาชีพ ผูด้ อ้ ยโอกาส ยากจน ภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วม
3.3 ส่งเสริ มและสนับสนุนให้เกิดเครื อข่ายธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และ
การกีฬา เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงและกิจกรรมส่งเสริ มการท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสง
เชื่อมโยงกับพื้นที่ใกล้เคียงโดยชุมชนมีส่วนร่ วม
3.4 จัดบริ การสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานทัว่ ถึงและรณรงค์ส่งเสริ มให้ประชาชนมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้อง
3.5 จัดระบบป้ องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และอบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่ วม
3.6 พัฒนาระบบป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัยพิบตั ิ ให้มีประสิ ทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่ วม
3.7 ส่งเสริ มสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่คนชรา ผูด้ อ้ ยโอกาส คนพิการ คนยากจน
ให้พอเพียงแก่การดารงชีพและเป็ นธรรม
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4. ปรับปรุ งและ
พัฒนาการบริ หาร
จัดการองค์กรเทศบาล
และองค์กรชุมชนสู่การ
บริ หารจัดการที่ดีโดย
ทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบ
บูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาล
อัจฉริ ยะ

4.1 ปรับปรุ งและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริ หารจัดการและเพื่อการบริ การ
ประชาชนของเทศบาลและของชุมชนให้มีประสิ ทธิภาพและได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงได้ง่าย
สะดวกในการใช้ประโยชน์
4.2 พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู ้และทักษะในการทางานเฉพาะด้านและทางานเป็ นทีม
ที่มีประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริ หารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลัก
ธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์การบริ หารจัดการที่ดี
4.3 ปรับปรุ งและพัฒนาระบบการสื่ อสารเพื่อการพัฒนางานและพัฒนาชุมชนให้มี
ประสิ ทธิภาพ และลดขั้นตอนปฏิบตั ิงาน
4.4 พัฒนาระบบบริ การทุกกระบวนงานบริ การของเทศบาลโดยส่งเสริ มให้ประชาชนมีส่วน
ร่ วมอย่างเข้มแข็ง
4.5 เพิ่มประสิ ทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ของเทศบาลให้ครบถ้วน ทัว่ ถึง และเป็ น
ธรรม
4.6 ส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมทางการเมืองการบริ หารสู่การพัฒนาเมืองอย่างยัง่ ยืน
4.7 ปรับปรุ งและพัฒนาเครื่ องมือเครื่ องใช้และสถานที่ปฏิบตั ิงาน
4.8 ส่งเสริ มองค์กรชุมชน (อบช.) ทุกองค์การบริ หารชุมชน/กลุ่มต่าง ๆ ให้มีส่วนร่ วมในการ
พัฒนาเมืองอย่างเข้มแข็ง และบูรณาการความร่ วมมือจากทุกภาคส่ วน
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6.2 แผนผังแสดงการแปลงวิสัยทัศน์ ไปสู่ แนวทางการพัฒนา

ภาพที่ 10 แผนผังแสดงการแปลงวิสัยทัศน์ ไปสู่ แนวทางการพัฒนา
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6.3 แผนทีย่ ุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง

ภาพที่ 11 แผนทีย่ ุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง
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6.4 ความเชื่ อมโยงของแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงกับยุทธศาสตร์ จงั หวัดและ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัด
แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง เป็ นเครื่ องมือสาคัญอย่างยิ่งที่ จะช่วยสนับสนุ นให้
เทศบาลใช้ในการวิเคราะห์สภาพปั ญหา/ความต้องการ เพื่อนาไปสู่ การกาหนดจุดมุ่งหมายในการพัฒนา กาหนด
ภารกิ จและแนวทางการดาเนิ นงานเพื่อนาไปสู่ จุดมุ่งหมายดังกล่าวอย่างเป็ นระบบ ซึ่ งจะช่ วยให้การกาหนด
แผนงาน/โครงการของเทศบาลมีทิศทางที่สอดคล้องและประสานสนับสนุนในจุดมุ่งหมายร่ วมกัน ซึ่ งนอกจากทา
ให้ปัญหา/ความต้องการได้รับการตอบสนองอย่างเหมาะสมแล้ว ยังเป็ นการบริ หารทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันด้วย
โดยการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลจะต้องคานึ งถึงความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงกับยุทธศาสตร์จงั หวัดและยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต
จังหวัด ทั้งนี้เพื่อให้เทศบาลมีการเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับมาตรการในการถ่ายโอนภารกิจ งบประมาณ และ
อัตรากาลังจากหน่วยงานส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคตามที่กฎหมายกาหนด เพื่อที่จะสามารถปฏิบตั ิตามภารกิจที่
ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพต่อไป
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ตารางที่ 5 ความเชื่ อมโยงของแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นาเทศบาลเมื อ งทุ่ ง สงกับ ยุท ธศาสตร์ จัง หวัด และ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง
ยุทธศาสตร์ จงั หวัด
ยุทธศาสตร์ อปท. ในเขตจังหวัด
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบ
บูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

ยุทธศาสตร์ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสังคมแห่งการเรี ยนรู ้ การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ
และภูมิปัญญาเพื่อคุณภาพของคน
นครศรี ธรรมราช

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม
สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
น้ า สิ่ งแวดล้อมและพลังงานมี
ประสิ ทธิภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียว
และการใช้พลังงานสะอาด
ยุทธศาสตร์ที่ 4
ศูนย์กลางการกระจายสิ นค้า
และโลจิสติกส์ช้ นั นาของภูมิภาค
ได้มาตรฐาน ลดต้นทุน เพิม่
ประสิ ทธิภาพการคมนาคมและ
การขนส่ง

ยุทธศาสตร์ที่ 2
การบริ หารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
และพลังงาน
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 2
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่ การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิง
ดีกว่า
อนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับ
มาตรฐานสากล ที่สามารถสร้าง
อาชีพและรายได้ในพื้นที่เพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาเศรษฐกิจ
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวติ

ยุทธศาสตร์ที่ 4
ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการ
องค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การ
บริ หารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่ วม
แบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริ ยะ

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาการบริ หารจัดการ
องค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาสังคม การเรี ยนรู ้และ
ภูมิปัญญา เพื่อการอยูด่ ี มีสุข
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7. สรุปการนาโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2559-2561) ไปดาเนินการจริง ในปี งบประมาณ 2559
ตารางที่ 6 สรุ ปการนาโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลสามปี (2559-2561) ไปดาเนินการจริง ในปี งบประมาณ
2559
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

จานวน/
โครงการ

จานวน

สัดส่ วนของ

จานวน/

สัดส่ วนของ

โครงการ ตาม โครงการตาม โครงการ ตาม โครงการตาม

ตาม แผน

แผน 3 ปี ที่

แผน 3 ปี ทีนา

แผน

แผน 3 ปี ที่

สามปี

นามาทาแผน

มาทาแผน

ดาเนินงานที่

ดาเนินการ

ดาเนินงาน

ดาเนินงาน

ดาเนินการ

เสร็จ คิดเป็ น

คิดเป็ นร้ อยละ

เสร็จ

ร้ อยละ

1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และ
การกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ
มาตรฐานที่เหนือกว่า

38

36

94.74

33

86.84

2. ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน รักษา
สิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วมสู่
เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน

30

26

86.67

20

66.67

3. ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า

51

32

62.75

22

43.14

4. ปรับปรุ งและพัฒนาการ
บริ หารจัดการองค์กรเทศบาล
และองค์กรชุมชนสู่การบริ หาร
จัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่ วม
แบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ

31

30

96.77

26

83.87

รวม

150

124

82.67

101

67.33

สรุ ปผลโครงการที่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงสามปี (2559-2561) ซึ่ งในปี งบประมาณ
2559 มีจานวนรวมทั้งสิ้น 150 โครงการ เทศบาลได้ดาเนินการนาโครงการตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสงสาม
ปี (2559-2561) มาจัดทาแผนดาเนิ นงานประจาปี 2559 จานวน 124 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 82.67 และสามารถ
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ดาเนิ นการให้แล้วเสร็ จ ทันภายในปี งบประมาณ 2559 มีจานวนรวมทั้งสิ้ น 101 โครงการ สัดส่ วนของโครงการ
ตามแผน 3 ปี ที่ดาเนินการแล้วเสร็ จ คิดเป็ นร้อยละ 67.33
8. สรุปผลการดาเนินงานโครงการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2559
ตารางที่ 7 สรุปผลการดาเนินงานโครงการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2559
ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

โครงการที่เสร็จ

โครงการที่อยู่ระหว่ าง

โครงการที่ไม่

โครงการตาม

ดาเนินการ

ดาเนินการ

แผนพัฒนาสามปี

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

จานวน

ร้ อยละ

1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
และการกีฬาแบบบูรณาการ
สู่ คุณภาพมาตรฐานที่
เหนือกว่า

33

91.67

0

0.00

3

8.33

36

91.67

2. ร่ วมกันจัดวางผังเมือง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้องกัน
น้ าท่วมสู่ เมืองน่าอยูอ่ ย่าง
ยัง่ ยืน

20

76.92

2

7.69

4

15.38

26

76.92

3. ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม สู่ คุณภาพชีวติ ที่
ดีกว่า

22

68.75

1

3.13

9

28.13

32

68.75

4. ปรับปรุ งและพัฒนาการ
บริ หารจัดการองค์กร
เทศบาลและองค์กรชุมชน
สู่ การบริ หารจัดการที่ดีโดย
ทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบ
บูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่ เทศบาล
อัจฉริ ยะ

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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จากการดาเนิ นงานโครงการ/กิ จกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจาปี งบประมาณ 2559 ซึ่ ง
เทศบาลได้ต้ ัง งบประมาณส าหรั บ การด าเนิ น โครงการ/กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ภายใต้ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒ นา 4
ยุทธศาสตร์ รวมทั้งสิ้น 124 โครงการ
- จานวนโครงการที่ดาเนินการแล้วเสร็ จ จานวน 101 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 81.45
- จานวนโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 3 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 2.42
- จานวนโครงการที่ไม่ดาเนินการ 20 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 16.13
ปรากฏผลการดาเนินงาน ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 มี จานวนโครงการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2559 ทั้งหมด 36 โครงการ เทศบาล
สามารถดาเนินการแล้วเสร็ จ จานวน 33 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 91.67 จานวนโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ
(ไม่มี) โครงการที่ไม่ดาเนินการ จานวน 3 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 8.33
2) ยุทธศาสตร์ ที่ 2 มี จานวนโครงการตามแผนดาเนิ นงาน ประจาปี 2559 ทั้งหมด 26 โครงการ
เทศบาลสามารถดาเนิ นการแล้วเสร็ จ จานวน 20 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 76.92 จานวนโครงการที่อยูร่ ะหว่าง
ดาเนิ นการ จานวน 2 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 7.69 โครงการที่ไม่ดาเนิ นการ จานวน 4 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ
15.38
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 มี จานวนโครงการตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2559 ทั้งหมด 32 โครงการ เทศบาล
สามารถดาเนินการแล้วเสร็ จ จานวน 22 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 68.75 จานวนโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนิ นการ
จานวน 1 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 3.31 จานวนโครงการที่ไม่ดาเนิ นการ จานวน 9 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ
28.13
4) ยุทธศาสตร์ ที่ 4 มี จานวนโครงการตามแผนดาเนิ นงาน ประจาปี 2559 ทั้งหมด 30 โครงการ
เทศบาลสามารถดาเนิ นการแล้วเสร็ จ จานวน 26 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 86.67 จานวนโครงการที่อยูร่ ะหว่าง
ดาเนินการ (ไม่มี) และจานวนโครงการที่ไม่ดาเนินการ จานวน 4 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 13.33
จากผลการดาเนิ นงานในแต่ละยุทธศาสตร์ น้ นั แสดงให้เห็นว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงสามารถดาเนิ นงาน
สาเร็ จได้ตามแผนดาเนินงาน ประจาปี 2559 ที่กาหนดไว้ คิดเป็ นร้อยละ 81.45
ดังนั้น จากสัดส่วนผลการดาเนินงานโครงการต่าง ๆ ตามแผนดาเนิ นงาน ประจาปี 2559 ผลปรากฏว่า
สัดส่ วนของโครงการที่ ดาเนิ นการแล้วเสร็ จ มีมากที่ สุด ร้ อยละ 81.45 ของโครงการทั้งหมด เนื่ องจากคณะ
ผูบ้ ริ หารได้มีการเร่ งรัด และติดตามการทางานของทุกงาน/ฝ่ าย/กอง ของเทศบาลเมืองทุ่งสงให้ทางานให้เกิดผลแก่
ประชาชนให้มากที่ สุด แสดงให้เห็ นว่าเทศบาลเมืองทุ่งสงมีประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานได้ตามแผนพัฒนา
เทศบาล ประจาปี 2559
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9. ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลจากผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนทีม่ ีต่อการดาเนินงานเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช ประจาปี 2559 (ในส่ วนของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล 4
ยุทธศาสตร์ ตามแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจาปี 2559)
ผูป้ ระเมินได้เก็บรวบรวมข้อมูล จากประชาชนที่เป็ นตัวแทนครัวเรื อนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง
จังหวัดนครศรี ธรรมราช โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็ น 20 ชุมชน และ 1 ย่านการค้า จานวน 400 คน (ร้อยละ 1.31 ของ
30,591 คน) ซึ่ งได้มาจากการสุ่ มอย่างง่ าย (Sample Random Sampling) และสุ่ มจากหน่ วยงานของราชการ
รั ฐ วิส าหกิ จ องค์ก รเอกชน และอื่ น ๆ ที่ อ ยู่ใ นเขตเทศบาลเมื อ งทุ่ ง สง จัง หวัด นครศรี ธ รรมราช จ านวน 50
หน่ วยงาน โดยวิธีการสุ่ มแบบโควต้า (Quota Sampling) รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 450 คน ซึ่ งผลการประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ตามความพึงพอใจของประชาชน ดังแสดง
ในตาราง
ตารางที่ 8 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล
ยุทธศาสตร์ ด้าน
ค่ าเฉลีย่
ค่ าเบี่ยงเบน
ระดับ
มาตรฐาน ความพึงพอใจ
1. พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี
3.267
.735
ปานกลาง
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
2. ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
3.207
.782
ปานกลาง
รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่าง
ยัง่ ยืน
3. ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติ
3.159
.750
ปานกลาง
ที่ดีกว่า
4. ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กร
3.148
.754
ปานกลาง
เทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริ หารจัดการที่ดี
โดยทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบบูรณาการรองรับความ
เปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ
รวม
3.195
.712
ปานกลาง

อันดับ
1

2

3
4
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ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล ตามความพึงพอใจ
ของประชาชน พบว่าทุกยุทธศาสตร์ ประชาชนมีความพึงพอใจเกินกึ่งหนึ่ ง คือเกิน 2.50 จากคะแนนเต็ม 5.00 ถือ
ได้วา่ บรรลุผลสัมฤทธิ์ แต่เมื่อพิจารณาระดับความพึงพอใจ พบว่า อยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.195
ซึ่งถือได้วา่ ยังไม่บรรลุผลสัมฤทธิ์เท่าที่ควร โดยสามารถเรี ยงลาดับความพึงพอใจ 3 อันดับแรก ได้ดงั นี้
ความพึงพอใจมากทีส่ ุ ด 3 อันดับแรก (เรียงจากมากไปหาน้ อย)
อันดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ดา้ นที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบ
บูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.267
อันดับที่ 2 ยุทธศาสตร์ดา้ นที่ 2 ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่ งแวดล้อม
ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.207
อันดับที่ 3 ยุทธศาสตร์ดา้ นที่ 3 ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า ประชาชนมี
ความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ย 3.159
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10. สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาล ประจาปี 2559
ตารางที่ 9 สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ยุทธศาสตร์ ที่ 1
พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่ คุณภาพมาตรฐานทีเ่ หนือกว่ า
การ

โครงการ

โครงการ

คิดเป็ น

ผลการ

ประเมิน

ทั้งหมด

ทีแ่ ล้ วเสร็จ

ร้ อยละ

ประเมิน

เชิง
ปริ มาณ

36

33

91.67

เชิง
คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์
มีท้ งั หมด 36 โครงการ เทศบาลสามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็ จ จานวน 33 โครงการ
คิดเป็ นร้อยละ 91.67 จานวนโครงการที่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 3 โครงการ
จานวนโครงการที่ไม่ดาเนินการ จานวน
0 โครงการ แสดงถึงการทางานส่วนใหญ่
เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานตาม
เป้ าหมายที่กาหนดไว้

3.267

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง

จากตาราง พบว่า การดาเนิ นงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
มีท้ งั หมด 36 โครงการ เทศบาลสามารถดาเนิ นการแล้วเสร็ จ จานวน 33 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 91.67
จานวนโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 3 โครงการ จานวนโครงการที่ไม่ดาเนิ นการ จานวน 0 โครงการ
แสดงถึงการทางานส่วนใหญ่เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.267

24
ตารางที่ 10 สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ยุทธศาสตร์ ที่ 2
ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้ างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้ อม ป้องกันนา้ ท่ วม สู่ เมืองน่ าอยู่อย่ างยัง่ ยืน
การ

โครงการ

โครงการ

คิดเป็ น

ผลการ

ประเมิน

ทั้งหมด

ทีแ่ ล้ วเสร็จ

ร้ อยละ

ประเมิน

เชิง
ปริ มาณ

26

20

76.92

เชิง
คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์
มีท้ งั หมด 26 โครงการ เทศบาลสามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็ จ จานวน 20 โครงการ
คิดเป็ นร้อยละ 76.92 จานวนโครงการที่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ
จานวนโครงการที่ไม่ดาเนินการ จานวน
4 โครงการ แสดงถึงการทางานส่วนใหญ่
เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานตาม
เป้ าหมายที่กาหนดไว้

3.207

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง

จากตาราง พบว่า การดาเนิ นงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ ที่ 2 ร่ วมกันจัดวางผังเมือง
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
มีท้ งั หมด 26 โครงการ เทศบาลสามารถดาเนิ นการแล้วเสร็ จ จานวน 20 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 76.92
จานวนโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ จานวนโครงการที่ไม่ดาเนิ นการ จานวน 4 โครงการ
แสดงถึงการทางานส่วนใหญ่เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.207

25
ตารางที่ 11 สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ยุทธศาสตร์ ที่ 3
ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่ คุณภาพชีวติ ทีด่ กี ว่ า
การ

โครงการ

โครงการ

คิดเป็ น

ผลการ

ประเมิน

ทั้งหมด

ทีแ่ ล้ วเสร็จ

ร้ อยละ

ประเมิน

เชิง
ปริ มาณ

32

22

68.75

เชิง
คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์
มีท้ งั หมด 32 โครงการ เทศบาลสามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็ จ จานวน 22 โครงการ
คิดเป็ นร้อยละ 68.75 จานวนโครงการที่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 1 โครงการ
จานวนโครงการที่ไม่ดาเนินการ จานวน
9 โครงการ แสดงถึงการทางานส่วนใหญ่
เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานตาม
เป้ าหมายที่กาหนดไว้

3.159

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง

จากตาราง พบว่า การดาเนิ นงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ ที่ 3 ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคม สู่คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า
มีท้ งั หมด 32 โครงการ เทศบาลสามารถดาเนิ นการแล้วเสร็ จ จานวน 22 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 68.75
จานวนโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 1 โครงการ จานวนโครงการที่ไม่ดาเนิ นการ จานวน 9 โครงการ
แสดงถึงการทางานส่วนใหญ่เป็ นไปตามแผนการดาเนินงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.159

26
ตารางที่ 12 สรุปผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ยุทธศาสตร์ ที่ 4
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์ กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่ การบริหารจัดการทีด่ โี ดยทุกภาคีมสี ่ วน
ร่ วมแบบบูรณาการรองรับความเปลีย่ นแปลงสู่ เทศบาลอัจฉริยะ
การ

โครงการ

โครงการ

คิดเป็ น

ผลการ

ประเมิน

ทั้งหมด

ทีแ่ ล้ วเสร็จ

ร้ อยละ

ประเมิน

เชิง
ปริ มาณ

30

26

86.67

เชิง
คุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์
มีท้ งั หมด 30 โครงการ เทศบาลสามารถ
ดาเนินการแล้วเสร็ จ จานวน 26 โครงการ
คิดเป็ นร้อยละ 86.67 จานวนโครงการที่
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ
จานวนโครงการที่ไม่ดาเนินการ จานวน
4 โครงการ แสดงถึงการทางานเป็ นไป
ตามแผนการดาเนินงานตามเป้ าหมายที่
กาหนดไว้

3.148

ประชาชนมีความพึงพอใจในการ
ดาเนินงานอยูใ่ นระดับปานกลาง

จากตาราง พบว่า การดาเนิ นงานของเทศบาลเมืองทุ่งสง ตามยุทธ์ศาสตร์ ที่ 4 ปรับปรุ งและพัฒนาการ
บริ หารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุ มชนสู่ การบริ หารจัดการที่ ดีโดยทุ กภาคี มีส่วนร่ วมแบบบู รณาการ
รองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริ ยะ
มีท้ งั หมด 30 โครงการ เทศบาลสามารถดาเนิ นการแล้วเสร็ จ จานวน 26 โครงการ คิดเป็ นร้อยละ 86.67
จานวนโครงการที่อยูร่ ะหว่างดาเนินการ จานวน 0 โครงการ จานวนโครงการที่ไม่ดาเนิ นการ จานวน 4 โครงการ
แสดงถึงการทางานเป็ นไปตามแผนการดาเนินงานตามเป้ าหมายที่กาหนดไว้
ประชาชนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับปานกลาง คือมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.148

27
11. ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2559
จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ การดาเนิ นงานตามแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2559 ซึ่ ง
เทศบาลได้ต้ งั ตัวชี้วดั ไว้ รวมทั้งสิ้น 84 ตัวชี้วดั
- จานวนตัวชี้วดั ที่ดาเนินการบรรลุ
จานวน 39 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 43.42
- จานวนตัวชี้วดั ที่ดาเนินการไม่บรรลุ
จานวน 24 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 28.58
- จานวนตัวชี้วดั ที่ประเมินไม่ได้
จานวน 21 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 25.00
ปรากฏผลการดาเนินงาน ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ที่ 1 มีจานวนตั้งตัวชี้วดั ไว้ รวมทั้งสิ้น 30 ตัวชี้วดั
- จานวนตัวชี้วดั ที่ดาเนินการบรรลุ
จานวน 16 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 53.33
- จานวนตัวชี้วดั ที่ดาเนินการไม่บรรลุ
จานวน 11 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 36.67
- จานวนตัวชี้วดั ที่ประเมินไม่ได้
จานวน 3 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 10.00
2) ยุทธศาสตร์ที่ 2 มีจานวนตั้งตัวชี้วดั ไว้ รวมทั้งสิ้น 28 ตัวชี้วดั
- จานวนตัวชี้วดั ที่ดาเนินการบรรลุ
จานวน 10 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 35.71
- จานวนตัวชี้วดั ที่ดาเนินการไม่บรรลุ
จานวน 8 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 28.57
- จานวนตัวชี้วดั ที่ประเมินไม่ได้
จานวน 10 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 35.71
3) ยุทธศาสตร์ที่ 3 มีจานวนตั้งตัวชี้วดั ไว้ รวมทั้งสิ้น 14 ตัวชี้วดั
- จานวนตัวชี้วดั ที่ดาเนินการบรรลุ
จานวน 5 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 37.71
- จานวนตัวชี้วดั ที่ดาเนินการไม่บรรลุ
จานวน 3 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 21.42
- จานวนตัวชี้วดั ที่ประเมินไม่ได้
จานวน 6 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 42.86
4) ยุทธศาสตร์ที่ 4 มีจานวนตั้งตัวชี้วดั ไว้ รวมทั้งสิ้น 12 ตัวชี้วดั
- จานวนตัวชี้วดั ที่ดาเนินการบรรลุ
จานวน 8 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 66.66
- จานวนตัวชี้วดั ที่ดาเนินการไม่บรรลุ
จานวน 2 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 16.67
- จานวนตัวชี้วดั ที่ประเมินไม่ได้
จานวน 2 ตัวชี้วดั
คิดเป็ นร้อยละ 16.67
ดังนั้น จากสัดส่วนผลการดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2559 ผลปรากฏว่า
สัดส่วนของตัวชี้วดั ที่ดาเนินการบรรลุ มีมากที่สุด ร้อยละ 43.42 ของตัวชี้วดั ทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าถึงแม้สัดส่ วน
ของตัวชี้ วดั ที่ ดาเนิ นการบรรลุ มีมากที่ สุด แต่สัดส่ วนยังไม่ถึงร้อยละ 50.00 ดังนั้นเทศบาลเมืองทุ่งสงต้องเพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพในการดาเนิ นงานเพื่อให้บรรลุตามตัวชี้ วดั ที่ สูงขึ้น และต้องทบทวนการตั้งตัวชี้ วดั หรื อการเก็บ
ข้อมูลตามตัวชี้วดั เพราะจานวนตัวชี้วดั ที่ประเมินไม่ได้ มีมากถึงร้อยละ 25.00

ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2559
การประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่ วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่ งแวดล้อม ป้ องกันน้ าท่วม สู่เมืองน่าอยูอ่ ย่างยัง่ ยืน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่ วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมสู่คุณภาพชีวติ ที่ดีกว่า
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุ งและพัฒนาการบริ หารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริ หารจัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่ วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริ ยะ
เกณฑ์ การประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง
1. บรรลุ
2. ไม่บรรลุ
3. ประเมินไม่ได้ เนื่องจากการดาเนินงานไม่สอดคล้องกับตัวชี้วดั ที่ต้ งั ไว้ หรื อไม่มีขอ้ มูลที่นามาประเมินได้
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ เทศบาลเมืองทุ่งสง
ลาดับ
ผลการดาเนินงาน
ตัวชี้วดั ตามยุทธศาสตร์ ที่ 1 ตัวชี้วดั ตามยุทธศาสตร์ ที่ 2 ตัวชี้วดั ตามยุทธศาสตร์ ที่ 3
1
บรรลุ
16
16
7
(51.61%)
(57.14%)
(50.00%)
2
ไม่บรรลุ
12
5
2
(38.71)
(17.86%)
(14.29%)
3
ประเมินไม่ได้
3
7
5
(9.68)
(25.00%)
(35.71%)
รวม
31
28
14
(100.00%)
(100.00%)
(100.00%)

ตัวชี้วดั ตามยุทธศาสตร์ ที่ 4
9
(75.00%)
3
(25.00%)
0
(0.00%)
12
(100.00%)

รวม
48
(56.47%)
22
(25.88%)
15
(17.65%)
85
(100.00%)
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ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง ปี พ.ศ. 2559
ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง
ยุทธศาสตร์ที่ 1
พัฒนาการศึกษา
ศาสนา
ประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม
และการกีฬา
แบบบูรณาการสู่
คุณภาพ
มาตรฐานที่
เหนือกว่า

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
1. พัฒนาผู้เรียน ร้อยละของ
ให้มีการ
ผู้เรียนที่มี
ปรับเปลีย่ น
ผลสัมฤทธิ์
พฤติกรรม
ทางการ
ค่านิยมที่
เรียนวิชา
เหมาะสม มี
หลักของทุก
ความรู้คู่
ระดับจาก
คุณธรรม สร้าง การทดสอบ
โอกาสในการ
การศึกษา
เรียนรู้ ตาม
ระดับชาติ
เกณฑ์มาตรฐาน
และสามารถ
ดาเนินชีวิตอยู่
ในสังคมอย่างมี
ความสุข

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ผู้เรียนที่มี
ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน
วิชาหลักของ
ทุกระดับจาก
การทดสอบ
การศึกษา
ระดับชาติ

ร้อยละของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของทุกกลุ่ม
สาระ

จานวนโรงเรียนที่
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน สมศ.

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)
50%

ค่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะ

50%

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

ผ่าน (ประเมิน
5 ปี/ครั้ง)

ผ่าน

ไม่บรรลุ ได้คะแนนเฉลี่ยต่ากว่า 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.วัดท่าแพ ได้คะแนนเฉลีย่ 30.45%
-ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ ได้คะแนนเฉลี่ย 40.93%
-ร.ร.กีฬา ท. ได้คะแนนเฉลี่ย 40.93%
-รวม 5 ร.ร. ได้คะแนนเฉลี่ย 38.83%
ผล O-Net ม.3 ได้คะแนนเฉลี่ย 34.93%
-ร.ร.ท.ม.วัดท่าแพ ได้คะแนนเฉลีย่ 34.93%
-ร.ร.กีฬา ท. ได้คะแนนเฉลี่ย 34.93%
-รวม 2 ร.ร. ได้คะแนนเฉลี่ย 34.93%
บรรลุ ผ่านทุกโรงเรียน
ผ่านเกณฑ์ จานวน 5 โรงเรียน 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
กลยุทธ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

จานวนโรงเรียนที่
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานกรม
ส่งเสริมฯ
นักเรียนทุกคน ร้อยละของผูจ้ บ
ได้รับ
การศึกษาขั้นสูงสุข
การศึกษาต่อ ของโรงเรียนได้รับ
ในระดับสูงขึ้น การศึกษาต่อ

2. พัฒนาผู้เรียน
ให้ได้รับโอกาส
ในการศึกษาต่อ
ในระดับที่สูงขึ้น
และมีคณ
ุ ภาพ

3. พัฒนา
หลักสูตร
สนับสนุน
งานวิจัยด้าน
การพัฒนา
กระบวนการ
การจัดการ
เรียนรู้ให้มีความ
โดดเด่นทุกกลุ่ม
สอดคล้องกับ

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

จานวน
หลักสูตรขั้น
พื้นฐาน
ได้รับการ
พัฒนาให้มี
ความโดด
เด่นทุกกลุ่ม
สาระ
สอดคล้อง
ความ

หลักสูตรขั้น มีหลักสูตรท้องถิ่นที่
พื้นฐานได้รับ ทุง่ สงครอบคลุม 6
การพัฒนาให้ กลุม่ สาระ
มีความโดด
เด่นทุกกลุ่ม
สาระ
สอดคล้อง
ความต้องการ
ท้องถิ่น

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)
ดี

ค่าเป้าหมาย

100%

100%

6 กลุ่มสาระ

ดี

ผลสัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะ

ประเมินไม่ได้
รอผลประเมินจากกรมส่งเสริมฯ

ไม่บรรลุ เรียนต่อ 97.92%
-ร.ร.ท.วัดชัยชุมพล 284 คน เรียนต่อ 100%
-ร.ร.ท.วัดโคกสะท้อน 85 คน เรียนต่อ 100%
-ร.ร.ท.ม.วัดท่าแพ 34 คน เรียนต่อ 97.06%
-ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ เรียนต่อ 94.30%
-ร.ร.กีฬา ท. เรียนต่อ 98.24%
-รวม 5 ร.ร. เรียนต่อ 97.92%
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
กลยุทธ์
ความต้องการ ต้องการ
ท้องถิ่นสะท้อน ท้องถิ่น และ
เอกลักษณ์ของ ศูนย์การ
ชุมชนและมีการ เรียนรู้ใน
ขยายผล ไปสู่
โรงเรียน
การจัดการ
สะท้อน
เรียนรู้อย่างเป็น เอกลักษณ์
ระบบ
ของชุมชน

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม
จานวนหน่วยเรียนรู้
ที่เกี่ยวข้องกับ
เอกลักษณ์ความ
เป็นทุ่งสงเพิ่มขึ้น

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)
8

ค่าเป้าหมาย

8

ผลสัมฤทธิ์

บรรลุ มี 15 หน่วยเรียนรู้
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 7 หน่วยเรียนรู้
ร.ร.ท.วัดโคกสะท้อน มี 5 หน่วยการเรียนรู้
1. ทุ่งสงของเรา
2. สิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
3. ภูมิปัญญามโนห์รา
4. พ่อท่านเย็น
5. ภาษาถิ่น
ร.ร.กีฬา ท. มี 6 หน่วยการเรียนรู้
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.รีสอร์ทอนุบาล มี 1 หน่วยเรียนรู้
1. ชุมทางทุ่งสง

ข้อเสนอแนะ

ควรตั้งค่าเปูาหมายแบบ
ก้าวหน้า
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของนักเรียน
ที่ผ่านหลักสูตร

100

100

จานวนศูนย์เรียนรู้
ในโรงเรียนที่
สะท้อนเอกลักษณ์
ชุมชน

8

8

ผลสัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะ

ร.ร.ท.ม.วัดท่าแพ มี 1 หน่วยเรียนรู้
1. ประวัติความเป็นมาเมืองทุ่งสง
ไม่บรรลุ ผ่านหลักสูตร 99.74%
-ร.ร.ท.วัดชัยชุมพล ผ่านหลักสูตร 100%
-ร.ร.ท.วัดโคกสะท้อน ผ่านหลักสูตร 100%
-ร.ร.ท.ม.วัดท่าแพ ผ่านหลักสูตร 100%
-ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ ผ่านหลักสูตร 100%
-ร.ร.กีฬา ท. ผ่านหลักสูตร 98.42%
-ร.ร.รีสอร์ทอนุบาล ผ่านหลักสูตร 100%
รวม 6 ร.ร. ผ่านหลักสูตร 99.74%

บรรลุ มี 14 ศูนย์เรียนรู้
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 6 ศูนย์เรียนรู้
ร.ร.กีฬา ท. มี 1 ศูนย์
1. ศูนย์เรียนรู้กีฬาเด็กและเยาวชน
ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ มี 1 ศูนย์
1. มโนห์รา
ร.ร.ท.ม.วัดท่าแพ มี 2 ศูนย์
1. อนุรักษคลองท่าแพ
2. ศิลปะนาฏศิลป์(ลิเกปุา)

ควรตั้งค่าเปูาหมายแบบ
ก้าวหน้า
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

ค่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะ

ร.ร.ท.วัดโคกสะท้อน มี 5 ศูนย์
1. พระครูอุดมศีลลาจารย์
2. เศรษฐกิจพอเพียง
3. อาเซียน (ปี 2559)
4. ดนตรี (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

จานวนศูนย์
เรียนรู้ใน
อนุบาล
รีสอร์ทที่มี
คุณภาพตาม

เด็กก่อนวัย
เรียนมีความ
พร้อมทุกด้าน
ในการศึกษา
ระดับต่อไป

โรงเรียน "รีสอร์ท"
ที่ได้มาตรฐาน
จานวนศูนย์สื่อ
เรียนรู้ในอนุบาล
รีสอร์ทที่มีคณ
ุ ภาพ

ประเมินปี
2558
2

ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
2

บรรลุ ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
บรรลุ มี 3 ศูนย์เรียนรู้
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 1 ศูนย์เรียนรู้
1. ศูนย์ตลาดสด

-ควรตั้งค่าเปูาหมายแบบ
ก้าวหน้า
-ควรระบุที่มาของหน่วยงานผู้

33

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา
พัฒนาระบบ
บริหาร “รีสอร์ท
อนุบาล” และ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
เกณฑ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

ค่าเป้าหมาย

ตามเกณฑ์

ร้อยละของนักเรียน
ทีม่ ีอายุ 3-6 ปีที่มี
พัฒนาการทั้ง 4
ด้านอยู่ในระดับดี
จานวนศูนย์พัฒนา
เด็กที่มีอยู่และที่จะ
สร้างขึ้นใหม่ได้รับ
การพัฒนาให้ได้
มาตรฐาน
5. พัฒนาครู
ร้อยละของ ครูต้นแบบ
จานวนครูต้นแบบที่
ต้นแบบและ
ครูต้นแบบที่ และบุคลากร ได้รับการพัฒนา
บุคลากร
ได้รับการ
ทางการศึกษา ศักยภาพ
ทางการศึกษา พัฒนาแล้ว มีมาตรฐาน
ให้ได้มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ และมีความ
ร้อยละของครู
และมีความเป็น มาตรฐาน
เป็นเลิศ
ต้นแบบที่ได้รับการ
เลิศ โดยมุ่งเน้น สมรรถนะครู
พัฒนาแล้วผ่าน
การประยุกต์ใช้ ต้นแบบของ
เกณฑ์มาตรฐาน
เครื่องมือ
ทม.
สมรรถนะครู
เทคโนโลยี
ทุ่งสง
ต้นแบบของ ทม.

80%

80%

2 แห่ง

2 แห่ง

60

60

50%

50%

ผลสัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะ

2. ศูนย์หมู่บ้านพัฒนา
3. ศูนย์ท่าแพ
ประเมินไม่ได้
ไม่มีข้อมูลที่นามาประเมินได้

รับรองมาตรฐาน

บรรลุ มี 3 แห่ง
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 1 แห่ง
1. ศูนย์ตลาดสด
2. ศูนย์หมู่บ้านพัฒนา
3. ศูนย์ท่าแพ
ไม่บรรลุ
-ปี 2556 มีครูต้นแบบ 60 คน
-ปี 2557-2559 ไม่มีโครงการครูตน้ แบบ ทาได้
รุ่นเดียว เพราะไม่มคี รูสมัครเข้าร่วม
ไม่บรรลุ
ไม่มีการประเมินครูต้นแบบ เนื่องจากโครงการ
หยุดชะงัก ไม่มีการดาเนินการต่อในปี 25572559

-ควรตั้งค่าเปูาหมายแบบ
ก้าวหน้า
-ควรระบุที่มาของหน่วยงานที่
รับรองมาตรฐาน

แต่ละ ร.ร. ควรเก็บข้อมูล
ร้อยละทีม่ ีพัฒนาการในแต่ละ
ด้าน

ควรทบทวนข้อมูลเพื่อ
พิจารณายุติโครงการ หาก
แผนแผนงานไม่มีความจาเป็น
ในการดาเนินโครงการ
ควรทบทวนข้อมูลเพื่อ
พิจารณายุติโครงการ หาก
แผนแผนงานไม่มีความจาเป็น
ในการดาเนินโครงการ
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา
สารสนเทศและ
นวัตกรรม
สมัยใหม่ ในการ
จัดการเรียนการ
สอนและการ
บริหาร
การศึกษา
6. พัฒนาศูนย์
เรียนรู้ให้เป็น
ห้องเรียน
ต้นแบบเพื่อ
เสริมสร้างการ
พัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์
และคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์
ของผู้เรียนทั้ง 5
ด้าน
7. สนับสนุนการ
กีฬาเพื่อสุขภาพ
พัฒนาสู่ความ

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

ค่าเป้าหมาย

8 ห้อง
8 กลุ่มสาระ

8

30%

35%

ผลสัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะ

ทุ่งสง

จานวน
ห้องเรียน
ต้นแบบที่
กลุ่มสาระได้
ดาเนินการ
ผ่าน
มาตรฐาน

ศูนย์เรียนรู้ให้
เป็นห้องเรียน
ต้นแบบเพื่อ
เสริมสร้างการ
พัฒนา

จานวนห้องเรียน
ต้นแบบที่กลุ่มสาระ
ได้ดาเนินการผ่าน
มาตรฐาน

ประเภทกีฬา กีฬาเพื่อ
ร้อยละของนักเรียน
ที่เทศบาล
สุขภาพ
ทีผ่ ่านการเข้าร่วม
เมืองทุ่งสงได้ พัฒนาสูค่ วาม แข่งขันกีฬาระดับ

ไม่บรรลุ มี 2 ห้อง 2 กลุ่มสาระ
ร.ร.กีฬา ท. มี 2 ห้อง กลุ่มสาระ
1. กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
2. กลุ่มสาระคอมพิวเตอร์

บรรลุ เพิ่มขึ้น 50.00%
สูงกว่าค่าเป้าหมาย 15%
-ปี 2553 เข้าร่วม 2 คน

ต้องระบุปีฐานว่าจะใช้ปีไหน
เพื่อนามาเป็นฐานในการคิด
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของการ
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา
เป็นเลิศและสู่
มืออาชีพใน
ระดับสากลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการโรงเรียน
และระบบ
โครงสร้าง
พื้นฐานด้านกีฬา
ให้ได้มาตรฐาน
7. สนับสนุนการ
กีฬาเพื่อสุขภาพ
พัฒนาสู่ความ
เป็นเลิศและสู่
มืออาชีพใน
ระดับสากลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการโรงเรียน
และระบบ
โครงสร้าง

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
เข้าสู่ความ
เป็นเลิศ

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

เป็นเลิศและสู่
มืออาชีพใน
ระดับสากล

ต่าง ๆ เพิ่มขึ้น

ประเภทกีฬา เด็กทุกคนเล่น
ที่เทศบาล
กีฬาเป็น 1
เมืองทุ่งสงได้ ประเภทกีฬา
เข้าสู่ความ
เป็นเลิศ

ประเภทกีฬาที่
เทศบาลเมืองทุ่งสง
ได้เข้าสู่ความเป็น
เลิศ

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

2

ค่าเป้าหมาย

3

ผลสัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะ

-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

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

ควรตั้งค่าเปูาหมายแบบ
ก้าวหน้า
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

ค่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์

จานวนครั้งที่ทม.
ทุ่งสงได้รับการเป็น
เจ้าภาพจัดแข่งขัน
ระดับประเทศและ
ระดับชาติ

3

3

บรรลุ เป็น 5 ครั้ง
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย 2 ครั้ง)

จานวนชมรมที่มี
การรวมตัวด้านกีฬา
เพิ่มขึ้น

10

10

ไม่บรรลุ มี 4 ชมรม
1. ชมรมกรีฑาระดับทีมชาติ
2. ชมรมกรีฑาระดับประเทศ
3. ชมรมฟุตบอลระดับประเทศ
4. ชมรมวอลเลย์บอลระดับประเทศ

ข้อเสนอแนะ

พื้นฐานด้านกีฬา
ให้ได้มาตรฐาน
นักกีฬาทม.
ทุ่งสงได้รับ
การคัดเลือก
เข้าแข่งขัน
ระดับภาคใต้
ไม่น้อยกว่า
50% ภายในปี
2561
7. สนับสนุนการ ประเภทกีฬา ได้รับการ
กีฬาเพื่อสุขภาพ ที่เทศบาล
คัดเลือกเข้า
พัฒนาสู่ความ เมืองทุ่งสงได้ แข่งขันระดับ
เป็นเลิศและสู่ เข้าสู่ความ ประเทศไม่
มืออาชีพใน
เป็นเลิศ
น้อยกว่า 5%
ระดับสากลและ
ภายในปี
พัฒนาระบบ
2561 และ
การบริหาร
เป็นนักกีฬา
จัดการโรงเรียน
ทีมชาติ
และระบบ
จานวน 2
โครงสร้าง
ประเภทกีฬา

ควรตั้งค่าเปูาหมายแบบ
ก้าวหน้า
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

พื้นฐานด้านกีฬา
ให้ได้มาตรฐาน

8. สร้างระบบ
บริหารจัดการ
ของโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาล
เมืองทุ่งสง
เสริมสร้างการมี
ส่วนร่วนบริหาร
จัดการของภาคี
ทุกภาคส่วน
อย่างมีคุณภาพ

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

ค่าเป้าหมาย

จานวนสนาม
ฝึกซ้อมและแข่งขัน
ด้านกีฬาสู่ความเป็น
เลิศเพิม่ ขึ้น
จานวนนักกีฬาของ
ทม.ทุ่งสงที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็น
นักกีฬาทีมชาติ

4

4

2

2

จานวนโรงเรียนใน
เขตเทศบาลเมือง
ทุ่งสงที่ผ่าน
มาตรฐาน SBM

1

1

จานวนครั้งที่ได้จดั
ให้มีการพัฒนา

1

2

ผลสัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะ

ภายในปี
2560

จานวน
โรงเรียนใน
สังกัด
เทศบาลที่
ได้รับการ
รับรอง
มาตรฐาน
การจัด
การศึกษา
จาก สมศ.

ประชาชนและ
ภาคีทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วม
ในการบริหาร
จัดการด้าน
การศึกษา
อย่างมี
คุณภาพและ
ได้มาตรฐาน

ไม่บรรลุ มี 3 แห่ง
1. สนามกีฬาเปตอง ร.ร.ท.ม.วัดท่าแพ
2. โรงยิมเนเซียม ร.ร.ท.ม.วัดท่าแพ
3. สนามกีฬา ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ
ไม่บรรลุ มี 1 คน
ด.ญ.สุวิมล พราหมณ์ชูบัว
นักกีฬากรีฑา 1,500 เมตร

บรรลุ ผ่านทั้ง 6 โรงเรียน
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย 5 โรงเรียน)
-ร.ร.ท.วัดชัยชุมพล (เข้าร่วม SMBLP)
-ร.ร.ท.วัดโคกสะท้อน
-ร.ร.ท.ม.วัดท่าแพ
-ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ
-ร.ร.กีฬา ท.
-ร.ร.รีสอร์ทอนุบาล
ไม่บรรลุ จัดได้ 1 ครั้ง
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

เป็นระบบและ
ได้มาตรฐาน
9. พัฒนาระบบ
โรงเรียน
มัธยมศึกษาให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐานและ
มุ่งเน้นความเป็น
เลิศในด้าน
วิชาการและ
ด้านสังคม

จานวน
ห้องเรียน
สองภาษาที่
มีการเรียน
การสอน
ระดับมัธยม
ที่ได้
มาตรฐาน

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ศักยภาพกรรม
การศึกษาร่วมกับ
เทศบาลเมืองทุ่งสง
โรงเรียน
ร้อยละของนักเรียน
มัธยมศึกษามี ที่ผ่านเกณฑ์
คุณภาพได้
มาตรฐานการ
มาตรฐานและ ทดสอบระดับชาติ
มีความเป็น
เลิศในด้าน
จานวนโรงเรียน
วิชาการและ เกณฑ์มาตรฐาน
ด้านสังคม
สมศ.

จานวนโรงเรียน
เกณฑ์มาตรฐานกรม
ส่งเสริมฯ

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

ค่าเป้าหมาย

50.84%

65%

6

6

3.42

3.42

ผลสัมฤทธิ์

ไม่บรรลุ ได้ 34.93%
ผล O-Net ม.3 ได้คะแนนเฉลี่ย 34.93%
-ร.ร.ท.ม.วัดท่าแพ ได้คะแนนเฉลีย่ 34.93%
-ร.ร.กีฬา ท. ได้คะแนนเฉลี่ย 34.93%
-รวม 2 ร.ร. ได้คะแนนเฉลี่ย 34.93%

ข้อเสนอแนะ

แต่ละโรงเรียนควรเปรียบเทียบผล
O-Net ค่าคะแนนเฉลีย่ ใน
ระดับประเทศด้วยเพื่อพิจารณาผล
ของโรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ
ม.3 คะแนนเฉลี่ย 38.29%

บรรลุ ผ่านเกณฑ์ 6 โรงเรียน
-ร.ร.ท.วัดชัยชุมพล
-ร.ร.ท.วัดโคกสะท้อน
-ร.ร.ท.ม.วัดท่าแพ
-ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ
-ร.ร.กีฬา ท.
-ร.ร.รีสอร์ทอนุบาล
บรรลุ ผ่านเกณฑ์ 6 โรงเรียน
-ร.ร.ท.วัดชัยชุมพล
-ร.ร.ท.วัดโคกสะท้อน
-ร.ร.ท.ม.วัดท่าแพ
-ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ
-ร.ร.กีฬา ท.
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

10.นาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปะ
วัฒนธรรม
อาชีพมาเป็น
แนวทางการ
พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนทั้ง
ในระบบและ

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

จานวน
โครงการ/
กิจกรรมที่
ทม.ทุ่งสง
ให้การ
ส่งเสริม
สนับสนุน
ด้าน

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ศาสนา
ประเพณี
วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่นได้รับ
การอนุรักษ์

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

ผลคะแนนทดสอบ
O-Net เฉลี่ยทุก
รร. ที่มีสิทธิสอบ

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน***

จานวนโครงการ/
กิจกรรมที่ ทม.
ทุ่งสง ให้การ
ส่งเสริมสนับสนุน
ด้านประเพณี
วัฒนธรรมและ
ศาสนา

1

ค่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์

-ร.ร.รีสอร์ทอนุบาล
***ไม่มคี ่า ประเมินไม่ได้
เปูาหมาย*** 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.วัดท่าแพ ได้คะแนนเฉลีย่ 30.45%
-ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ ได้คะแนนเฉลี่ย 40.93%
-ร.ร.กีฬา ท. ได้คะแนนเฉลี่ย 40.93%
-รวม 5 ร.ร. ได้คะแนนเฉลี่ย 38.83%
ผล O-Net ม.3 ได้คะแนนเฉลี่ย 34.93%
-ร.ร.ท.ม.วัดท่าแพ ได้คะแนนเฉลีย่ 34.93%
-ร.ร.กีฬา ท. ได้คะแนนเฉลี่ย 34.93%
-รวม 2 ร.ร. ได้คะแนนเฉลี่ย 34.93%
2
บรรลุ มี 11 โครงการ
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย 9 โครงการ)
1. โครงการสืบสานวัฒนธรรม
2. โครงการวันสาคัญทางชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์
3. โครงการหนึ่งศิลปะหนึ่งการแสดง
4. กิจกรรมวันไหว้ครู
5. กิจกรรมวันเดือนสิบ

ข้อเสนอแนะ

-ต้องตั้งค่าเปูาหมาย
-แต่ละโรงเรียนควร
เปรียบเทียบผล O-Net ค่า
คะแนนเฉลีย่ ในระดับประเทศ
ด้วยเพื่อพิจารณาผลของ
โรงเรียน
คะแนนเฉลี่ยในระดับประเทศ
ป.6 คะแนนเฉลี่ย 43.18%
ม.3 คะแนนเฉลีย่ 38.29%

ควรตั้งค่าเปูาหมายแบบ
ก้าวหน้า
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา
นอกระบบ
การศึกษา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
ประเพณี
วัฒนธรรม
และศาสนา

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

ค่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์

6. กิจกรรมวันชักพระ
7. กิจกรรมวันลอยกระทง
8. กิจกรรมวันปีใหม่
9. โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
10. กิจกรรมวันสงกรานต์
11. กิจกรรมภูมปิ ัญญาท้องถิ่น (ปี 2559)
บรรลุ มี 1

จานวนพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นที่จัดตั้งได้
จานวนโรงเรียนที่
ฝึกศิลปะท้องถิ่น

0

1

4

6

จานวนชุมชนที่มี
กลุ่มศิลปะการแสดง
ประจาชุมชนและมี
รายได้จากการแสดง

1

1

ข้อเสนอแนะ

ไม่บรรลุ มี 4 โรงเรียน
1. ลิเกปุาของ ร.ร.ท.ม.วัดท่าแพ
2. ราวงเวียนครก ร.ร.ท.วัดชัยชุมพล พล
3. ดนตรีไทย ร.ร.ท.วัดโคกสะท้อน
4. มโนห์รา ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ
บรรลุ มี 1 โรงเรียน
การแสดงมโนราห์ของ ร.ร.ท.บ้านนาเหนือ
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

ค่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะ

ยุทธศาสตร์ที่ 2
ร่วมกันจัดวางผัง
เมือง พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน รักษา
สิ่งแวดล้อม
ปูองกันน้าท่วมสู่
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
น้าท่วม
ลดลง

ผลการทบและ
ความรุนแรง
จากปัญหาน้า
ท่วมในเขต
เทศบาลลดลง
น้าไม่ท่วม
เมืองทุ่งสง
อย่างยั่งยืน

ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมลดลง

45 ล้าน

70%

-ข้อมูลฐานไม่สามารถนามา
คานวณได้
-%ทีล่ ดลงต้องประเมินจากปี
ไหน

ร้อยละของทาง
ระบายน้า (คลอง
เหมือง คูระบายน้า
ทางน้าสาธารณะ)ที่
ได้รับการขุดลอก

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน***

65%

ไม่บรรลุ ลดลง 5.16%
-ตั้งงบไว้ 250,000 บาท
-งบที่ใช้ดาเนินงาน 237,080 บาท
หมายเหตุ
-วันที่ 3 ม.ค. 2560 เวลา 16.00 น. เริ่มท่วม
-วันที่ 4 ม.ค. 2560 เวลา 23.00 น. ท่วมหนัก
-วันที่ 5 ม.ค. 2560 เวลา 15.00 น. น้าลด
วิธีคิด=[(250,000-237,080)/250,000]X100
=5.16%
บรรลุ ขุดลอก 100%
-ขุดลอกเก็บวัสดุสิ่งปฏิกลู ในท่อ รางระบายน้า
สาธารณะ ตามถนนซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
จานวน 5 โซน
-ปรับแต่งคันขอบคลองทั้ง 2 ข้าง เก็บวัสดุสิ่ง
ปฏิกูลและกาจัดวัชพืชภายในลาคลอง จานวน
4 สาย ได้แก่ คลองท่าเลา คลองตม คลอง
ท่าโหลน และคลองท่าแพ
-ขุดลอกทางระบายน้าและจุดรับน้าทิ้ง
สาธารณะ (จุดเสี่ยง) ในเขตเทศบาล จานวน 6

การคิด % มีความสับสน
เนื่องจากมีจัดให้คดิ หลายจุด
(ควรคิดแยก)
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

ค่าเป้าหมาย

2. สร้าง
กระบวนการ
เรียนรู้กฎหมาย
ผังเมืองรวม
เมืองทุ่งสง และ
ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ

มีผังเมือง
รวมเมือง
ทุ่งสงที่
ประกาศใช้
บังคับโดย
ประชาชนมี
ส่วนร่วม

ผังเมืองรวม
ได้รับการ
ปรับปรุงโดย
กระบวนการมี
ส่วนร่วมของ
ประชาชนมีผล
บังคับใช้

มีผังเมืองรวมเมือง
ทุ่งสงที่ประกาศใช้
บังคับโดยประชาชน
มีส่วนร่วม

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน***

มี

จานวนชุมชนในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง
ที่มีการจัดทาผัง
ชุมชนที่ได้มาตรฐาน

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน***

20 ชุมชน

3. พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
โครงข่ายถนน
ระบบระบายน้า

จานวน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ที่

โครงสร้าง
พื้นฐาน
โครงข่ายถนน
ระบบระบาย
น้า ไฟฟูา

จานวนถนนในเขต
เทศบาลที่มีครู ะบาย
น้าที่ได้มาตรฐาน

ถนนในเขต
เทศบาล 133
สาย

75

ผลสัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะ

จุด
ประเมินไม่ได้
อยู่ระหว่างดาเนินการของกรมโยธาธิการ
นอกเหนือการควบคุมของเทศบาล

บรรลุ มีชุมชนเข้าร่วม 20 ชุมชน
-ดาเนินการจัดทาผังและแผนชุมชนแบบมีส่วน
ร่วมให้เป็นปัจจุบันและสมบูรณ์ จานวน 20
ชุมชน เพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน
และเป็นไปตามนโยบายของคณะบริหาร ณ
อาคารธรรมาภิบาลเมืองทุ่งสง
+ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ม.ค. 2559
+ครั้งที่ 2 วันที่ 20 ม.ค. 2559
+ครั้งที่ 3 วันที่ 28 ม.ค. 2559
บรรลุ มีจานวน 87 สาย
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย 12 สาย)
ถนนในเขต ท. มี จานวน 135 สาย

การตั้งค่าเปูาหมาย 75 ต้องมี
จานวนข้อมูลปีก่อน ๆ เพื่อ
นามารวมกัน

-รางคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) 47 สาย
-ท่อระบายน้า ค.ส.ล. 21 สาย
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา
ไฟฟูาประปา
โทรศัพท์ ให้
เพียงพอ และ
ปรับปรุง
บารุงรักษา
อาคารสถานที่
สาธารณะขนส่ง
ที่ทันสมัย
ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจและ
เอกชน

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
ก่อสร้าง
ปรับปรุง
บารุงรักษา
เพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ
ประปา
โทรศัพท์
สถานที่
สาธารณะ
ได้รับการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง
บารุงรักษา

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

ค่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะ

-ทางเท้า ค.ส.ล. 19 สาย
-ร่องน้าธรรมชาติ 48 สาย
จานวนถนนในเขต
เทศบาลที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน***

75

ไม่บรรลุ มีจานวน 131 สาย
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย 56 สาย)
ถนนในเขต ท. มี จานวน 135 สาย

การตั้งค่าเปูาหมาย 75 ต้องมี
จานวนข้อมูลปีก่อน ๆ เพื่อ
นามารวมกัน

ได้มาตรฐานเป็นถนนลาดยางและถนนคอนกรีต
แล้วจานวน 131 สาย ที่เหลือยังเป็นถนนหิน
คลุก

ร้อยละของจานวน
ครัวเรือนที่มไี ฟฟูา
ใช้

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน***

100%

ร้อยละของถนน
สาธารณะทีไ่ ด้รับ
บริการไฟฟูา
สาธารณะส่องสว่าง
ทั่วถึง

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน***

98%

บรรลุ 100%
จานวนครัวเรือนในเขตเทศบาล มีทั้งหมด
10,994 ครัวเรือน มีไฟฟูาใช้ทุกครัวเรือนและ
มีการขยายเขตเขตไฟฟูาภายในเขตเขตเทศบาล
ทันที หากมีการยื่นคาร้องขอจากประชาชน
บรรลุ 100%
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย 2%)
ถนนสาธารณะมีการตัดตั้งไฟฟูาครบทุกจุดและ
สามารถใช้งานได้
-ทางแยก 3 แยก 4 แยก มีการติดตั้งไฟฟูา
จานวน 26 จุด

ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อนามาใช้
ในการประเมิน

ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อนามาใช้
ในการประเมิน
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

ค่าเป้าหมาย

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
น้าประปาสะอาดได้
มาตรฐานการ
ประปาส่วนภูมภิ าค

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน***

95%

ร้อยละของ
งบประมาณที่ใช้ใน
การแก้ไขปัญหาน้า
ท่วมลดลง

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน***

40%

ผลสัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะ

-ทางโค้ง ทางเบี่ยง มีการติดตั้งไฟฟูา จานวน
10 จุด
บรรลุ 100%
ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อนามาใช้
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย 5%)
ในการประเมิน
จานวนครัวเรือนในเขตเทศบาล มีทั้งหมด
10,994 ครัวเรือน เทศบาลวางระบบประปา 2
ระบบ คือ
-ระบบประปาชุมชน ได้แก่ ประปาชุมชนบ้าน
ในหวัง ประปาชุมชนวัดเขาปรีดี และสานักงาน
เทศบาล
-ระบบประปาของการไฟฟูาส่วนภูมิภาค
ทั้งนี้ถ้าหากประชาชนร้องขอ ก็จะมีการขยาย
เขตให้ประชาชนอย่างทั่วถึงทันที
ไม่บรรลุ ลดลง 5.16%
-ตั้งงบไว้ 250,000 บาท
-งบที่ใช้ดาเนินงาน 237,080 บาท
*ยังไม่รวมค่าจ้างขุดถนนและค่าถมถนนที่ฝาย
ควนกรดให้ใช้ได้ดังเดิม*
หมายเหตุ
-วันที่ 3 ม.ค. 2560 เวลา 16.00 น. เริ่มท่วม

-ซ้ากับข้อก่อนหน้า
-ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อนามาใช้
ในการประเมิน
-%ที่ลดลงต้องประเมินจากปี
ไหน
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

3. พัฒนา
โครงสร้าง
พื้นฐาน
โครงข่ายถนน
ระบบระบายน้า
ไฟฟูาประปา
โทรศัพท์ ให้
เพียงพอ และ
ปรับปรุง
บารุงรักษา
อาคารสถานที่
สาธารณะขนส่ง
ที่ทันสมัย
ภายใต้กรอบ
ความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ
รัฐวิสาหกิจและ

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

จานวน
สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ที่
ก่อสร้าง
ปรับปรุง
บารุงรักษา
เพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

โครงสร้าง
พื้นฐาน
โครงข่ายถนน
ระบบระบาย
น้า ไฟฟูา
ประปา
โทรศัพท์
สถานที่
สาธารณะ
ได้รับการ
พัฒนาและ
ปรับปรุง
บารุงรักษา

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ร้อยละของทาง
ระบายน้า(คลอง
เหมือง คูระบายน้า
ทางน้าสาธารณะ)ที่
ได้รับการขุดลอก

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน***

ค่าเป้าหมาย

65%

ผลสัมฤทธิ์

-วันที่ 4 ม.ค. 2560 เวลา 23.00 น. ท่วมหนัก
-วันที่ 5 ม.ค. 2560 เวลา 15.00 น. น้าลด
วิธีคิด=[(250,000-237,080)/250,000]X100
=5.16%
บรรลุ ขุดลอด 100%
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย 35%)
-ขุดลอกเก็บวัสดุสิ่งปฏิกลู ในท่อ รางระบายน้า
สาธารณะ ตามถนนซอยต่าง ๆ ในเขตเทศบาล
จานวน 5 โซน
-ปรับแต่งคันขอบคลองทั้ง 2 ข้าง เก็บวัสดุสิ่ง
ปฏิกูลและกาจัดวัชพืชภายในลาคลอง จานวน
4 สาย ได้แก่ คลองท่าเลา คลองตม คลองท่า
โหลน และคลองท่าแพ
-ขุดลอกทางระบายน้าและจุดรับน้าทิ้ง
สาธารณะ (จุดเสี่ยง) ในเขตเทศบาล จานวน 6
จุด
-ขุดลอกหนองปุาแก่ (คลองท่าโหลน)
-ขุดลอกทางน้าถนนเอเชีย สาย 41 (คลองท่า
แพ)
-ขุดลอกทางระบายน้าลงคลองตม (คลองตม)
ขุดลอกช่วงหลังคลองท่าแพ (คลองท่าแพ)

ข้อเสนอแนะ

-ซ้ากับข้อก่อนหน้า
ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อนามาใช้
ในการประเมิน
-การคิด % มีความสับสน
เนื่องจากมีจุดให้คดิ หลายจุด
(ควรคิดแยก)
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

ค่าเป้าหมาย

เอกชน

4. ปรับปรุงและ
พัฒนาพื้นที่
สวนสาธารณะ
สวนหย่อม และ
ปรับปรุงภูมิ
ทัศน์ในเขต
เทศบาลให้
สวยงามเป็น
ระเบียบโดยทุก
ภาคส่วนมีส่วน
ร่วม

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

มีพื้นที่
สวนสาธารณะ
สวนหย่อม ที่
สะอาด
สวยงาม เป็น
ระเบียบ

ร้อยละของพื้นที่
สวนหย่อมในเขต
เทศบาลที่ได้รับการ
ปรับปรุงให้สวยงาม
เป็นระเบียบได้
มาตรฐาน

60%

70%

ผลสัมฤทธิ์

-ขุดลอกทางระบายน้าสวนธรรมถ้าทอหูก
(คลองท่าแพ)
-ขุดลอกหลังบ้านนายโสภณ เมืองทุ่งสง ตามคา
ขอของประชาชน ระบายน้าลงคลองท่าโหลน
(คลองท่าโหลน)
-ขุดลอกเปิดทางน้า เพื่อนาน้าดิบเข้าระบบ
ประปา (คลองท่าเลา)
ประเมินไม่ได้
มีแต่การปรับปรุงและจัดเจ้าหน้าทีด่ ูแล
สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล ได้แก่
-สวนสาธารณะพฤกษาสิรินธร
-สวนสาธารณะถ้าตลอด
-สวนสาธารณะสวนหลวง ร.9

ข้อเสนอแนะ

-ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อนามาใช้
ในการประเมิน
-ต้องตรวจสอบจานวนพื้นที่
ของสวนหย่อมในเขตเทศบาล
ทั้งหมด ว่ามีเนื้อที่ทั้งหมดเม่า
ใด และสารวจว่าสวนหย่อม
ดังกล่าวได้รับการปรับปรุงให้
สวยงามเป็นระเบียบได้
มาตรฐานเป็นจานวนเท่าใด
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
5. ปูองกันและ ร้อยละของ
แก้ไขปัญหาการ พื้นที่
บุกรุกที่
สาธารณะที่
สาธารณะอย่าง ได้รับการขึ้น
มีส่วนร่วม
ทะเบียนเป็น
ทางการไม่มี
การบุกรุก

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

ร้อยละ
ร้านค้าใน
ตลาด
ร้านอาหาร
และแผงลอย
ที่ขึ้น
ทะเบียนที่ได้
มาตรฐาน
ฟูด เซพ ตี้

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)
***ไม่มีข้อมูล
ฐาน***

ค่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะ

พื้นที่
สาธารณะที่
ได้รับการ
คุ้มครอง
ปูองกัน ไม่มี
การบุกรุก

ร้อยละของพื้นที่
สาธารณะทีไ่ ด้รับ
การคุ้มครองปูองกัน
ไม่มีการบุกรุก

10%

-ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อนามาใช้
ในการประเมิน
-ต้องเก็บข้อมูลจานวนพื้นที่
สาธารณะทั้งหมด

ร้อยละร้านค้าใน
ตลาด ร้านอาหาร
และแผงลอยที่ขึ้น
ทะเบียนที่ได้
มาตรฐานฟูด เซพตี้
ตามเกณฑ์

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน***

70%

รางวัลตลาดสดใน
เขตเทศบาลเมือง

3 ดาว

5 ดาว

ประเมินไม่ได้
สวนสาธารณะภายในเขตเทศบาล ได้แก่
-สวนสาธารณะพฤกษาสิรินธร
-สวนสาธารณะถ้าตลอด
-สวนสาธารณะสวนหลวง ร.9
เทศบาลมีการปรับปรุงและจัดเจ้าหน้าที่ดูแล
ส่วนการบุกรุกเทศบาลแจ้งความประชาชนใน
ชุมชนวัดเขาปรีดีในข้อหาการบุกรุกพื้นที่
สาธารณะ อยู่ระหว่างดาเนินคดี
มีข้อมูลพื้นทีท่ ี่ดินประเภทที่โล่งเพื่อ
นันทนาการและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม มี
พื้นที่ 210 ไร่
บรรลุ
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย)
-ร้านอาหารผ่านเกณฑ์ 82%
-แผงลอยผ่านเกณฑ์ 85%
-ปูาย Clean Food Good Teste 102 ปูาย
(ราย)
-ปูาย ฟูด เซพ ตี้ 225 ปูาย (ราย)
ไม่บรรลุ 3 ดาว

ตลาดสด
ร้านอาหาร
แผงลอย
สะอาดถูก
หลัก
สุขาภิบาล
ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการ
บริหารจัดการ

-การคิด % มีความสับสน
เนื่องจากมีจุดให้คดิ หลายจุด
(ควรคิดแยก)
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

7. ส่งเสริม
อนุรักษ์ ฟื้นฟู
ทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
ตามเกณฑ์

ร้อยละของ
พื้นที่ในเขต
เทศบาลที่
ได้รับการ
ส่งเสริม
อนุรักษ์
ฟื้นฟู
ทรัพยากร
ธรรมชาติ
และ
สิ่งแวดล้อม
8. จัดระบบ
ร้อยละ
จราจรให้มี
ผู้กระทาผิด
ระเบียบและ
กฎหมาย
สร้างวินัยจราจร จราจรใน
แก่ประชาชน
เขต ทม.
โดยทุกภาคส่วน ทุ่งสง ลดลง

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

ค่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะ

-ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อนามาใช้
ในการประเมิน
-ต้องตรวจสอบข้อมูลการปลูก
ปุาว่ามีในพื้นที่ใดบ้าง จานวน
เท่าใด

ทุ่งสง

ประชาชนมี
จิตสานึก
ร่วมกันรักษา
ธรรมชาติใน
ชุมชน

ร้อยละของพื้นที่ใน
เขตเทศบาลที่ได้รับ
การส่งเสริม อนุรักษ์
ฟื้นฟู ทรัพยากร
ธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม

4%

4.50%

ประเมินไม่ได้
ไม่มีข้อมูลที่นามาประเมินได้
เกิดภัยแล้ง ในปี 2558 ทาให้ต้นไม้ตาย
เทศบาลดาเนินโครงการฝายมีชีวิต เพื่ออนุรักษ์
ภูเขา ลาคลอง ต้นไม้ สวนสาธารณะ ปุาในเมือง
สร้างความหลากหลายทางชีวภาพ

การจราจรใน
เมืองทุ่งสงเป็น
ระเบียบ
ประชาชนมี
ระเบียบวินยั
จราจร

ร้อยละผู้กระทาผิด
กฎหมายจราจรใน
เขต ทม.ทุ่งสง
ลดลง

ผิดกฎจราจร
ประมาณร้อยละ
30

15%

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

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

ค่าเป้าหมาย

ร่วมแบบ
บูรณาการ

ผลสัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะ

วิธีคิด=[(8,614-4,434)/8,614]X100
=48.53%
สาเหตุที่มีผู้กระทาความผิดลดลง
-มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด

9. ปรับปรุง
ระบบการ
บริหารจัดการ
ขยะมูลฝอยของ
เทศบาลให้มี
ประสิทธิภาพถูก
หลักสุขาภิบาล

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่
คัดแยกขยะ
และนามาใช้
ประโยชน์
ตามหลัก 3R

การบริหาร
ปริมาณขยะลดลง
จัดการขยะมูล 50%
ฝอยของ
เทศบาลมี
ประสิทธิภาพ
ถูกหลัก
สุขาภิบาล

10. บริหาร
จัดการระบบ
บาบัดน้าเสียที่มี
อยู่ให้มี
ประสิทธิภาพ
โดยประชาชนมี
ส่วนร่วมและ

มีระบบ
บาบัดน้าเสีย
รวมของ
ทม.ทุ่งสงที่
ได้มาตรฐาน

น้าเสียได้รับ
การบาบัดจน
ได้มาตรฐาน
ก่อนปล่อยสู่
แหล่งน้า
ธรรมชาติ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มีการ
ติดตั้งบ่อดักไขมันที่
ได้มาตรฐานในเขต
เทศบาลเพิม่ ขึ้น

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน***

30%

40%

40%

บรรลุ ลดลง 50%
(สูงกว่าเป้าหมาย 20%)
จานวนครัวเรือนที่เข้าร่วมคัดแยกขยะมูลฝอย
ณ ต้นทาง มีทั้งหมด 4,435 ครัวเรือน ส่งผลให้
ปริมาณขยะลดลง มีจานวน 50 ตัน
ลดลงเหลือ 25 ตัน ที่เทศบาลต้องนาไปฝังกลบ
วิธีคิด=(25/50)X100
=50.00%
ประเมินไม่ได้
ไม่มีข้อมูลที่นามาประเมินได้ มีแต่ผลการ
ดาเนินงาน
-ปริมาณน้าเสียเข้าระบบบาบัด จานวน
1,906,518 ลบ.ม.
-น้าเสียที่ผา่ นการบาบัดแล้วมีคุณภาพผ่าน
เกณฑ์จากการตรวจวัดคุณภาพ จานวน 2 ครั้ง

-ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อนามาใช้
ในการประเมิน
-ต้องเก็บข้อมูลจานวน
ครัวเรือนที่มีการติดตั้งบ่อดัก
ไขมันตามเทศบัญญัติ แล้วลบ
กับจานวนครัวเรือนทีส่ ร้าง
ก่อนมีการประกาศใช้เทศ
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา
ขยายระบบ
บาบัดน้าเสียให้
ครอบคลุมพื้นที่
เขตเทศบาล

11. รณรงค์
ส่งเสริมการ
ประหยัด
พลังงานไฟฟูา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
ร้อยละของ
ครัวเรือนที่มี
การติดตั้งบ่อ
ดักไขมันที่ได้
มาตรฐานใน
เขตเทศบาล
เพิ่มขึ้น

จานวน
ประเภทของ
กิจกรรมด้าน
พลังงาน

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

ค่าเป้าหมาย

มีระบบบาบัดน้าเสีย
รวมของ ทม.ทุ่งสงที่
ได้มาตรฐาน

4 แห่ง

5 แห่ง

ร้อยละของสัดส่วน
พื้นที่ในเขตทม.
ทุ่งสงที่มีระบบ
บาบัดน้าเสีย
ครอบคลุม
จานวนแหล่งน้า คู
คลอง มีคุณภาพน้า
เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน

50%

50%

4 แห่ง

4 แห่ง

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน***

3%

ระหยัด
ปริมาณการใช้ไฟฟูา
พลังงานไฟฟูา ของเทศบาลลดลง
และน้ามัน
และสนับสนุน

ผลสัมฤทธิ์

บรรลุ 8 แห่ง
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย 3 แห่ง)
-บ่อดักน้าเสีย 8 แห่ง
-ท่อรวบรวมน้าเสีย 6 แห่ง
บรรลุ 100%
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย 50%)
-บ่อดักน้าเสีย 8 แห่ง
-ท่อรวบรวมน้าเสีย 6 แห่ง
บรรลุ 4 แห่ง
คลองทั้งหมด 4 แห่ง (สาย) ได้แก่
-คลองท่าเลา
-คลองตม
-คลองท่าโหลน
-คลองท่าแพ
คุณภาพน้าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานทุกแห่ง
ประเมินไม่ได้
ไม่มีข้อมูลที่นามาประเมินได้
-ปี 2556 ใช้ไฟฟูา 955,184.68 kW (ปีฐาน)
-ปี 2557 ใช้ไฟฟูา 1,020,769.29 kW

ข้อเสนอแนะ

บัญญัติ
ควรตั้งค่าเปูาหมายใหม่ว่า
ร้อยละของพื้นทีข่ องเทศบาลที่
มีระบบบาบัดน้าเสียรองรับ
ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อนามาใช้
ในการประเมิน

ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อนามาใช้
ในการประเมิน
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
เป้าประสงค์
ระดับ
ตามภารกิจ
กลยุทธ์
และน้ามันและ ทางเลือกใน การใช้
สนับสนุนการใช้ เขตทม.
พลังงาน
พลังงาน
ทุ่งสงเพิ่มขึ้น ทางเลือก
ทางเลือก
เพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

จานวนประเภทของ
กิจกรรมด้าน
พลังงานทางเลือก
ในเขต ทม.ทุ่งสง
เพิ่มขึ้น

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน***

4 ประเภท

12. ส่งเสริมทุก
ภาคส่วนมีส่วน
ร่วมพัฒนาเมือง
ทุ่งสง
สู่เมืองคาร์บอน
ต่า เมือง
จักรยาน เมืองรู้
สู้ภัยพิบัติ

ร้อยละของ
ครัวเรือนที่คัดแยก
ขยะและนามาใช้
ประโยชน์ตามหลัก
3R
ร้อยละของขยะทีไ่ ด้
กาจัดที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล

30%

30%

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน***

50%

ลดการ
ปล่อย CO2
ในองค์กร
30% เทียบ
กับปี 2555
บุคลากรใน
สังกัด
เทศบาล
นักเรียน/
ประชาชนใน
เมือง มีการ
ใช้จักรยาน

ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วม
พัฒนาเมือง
ทุ่งสงสู่เมือง
คาร์บอนต่า
เมืองจักรยาน
เมืองรู้สภู้ ัย
พิบัติ

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

ค่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะ

-ปี 2559 มีข้อมูลการใช้น้ามัน 5,161,876.39
บาท
ไม่บรรลุ 0 ประเภท
ข้อมูลปี 2558 มีจานวนประเภทของกิจกรรม
ด้านพลังงานทางเลือก 4 ประเภท
-ขยะเชื้อเพลิง RDF
-โซล่าเซลล์ผลิตไฟฟูา
-แก๊สชีวภาพจากขยะอินทรียม์ ูลสัตว์
-ถ่านอัดแท่ง
บรรลุ ได้ 30%

บรรลุ ลดลง 50%
จานวนครัวเรือนที่เข้าร่วมคัดแยกขยะมูลฝอย
ณ ต้นทาง มีทั้งหมด 4,435 ครัวเรือน ส่งผลให้
ปริมาณขยะลดลง มีจานวน 50 ตัน
ลดลงเหลือ 25 ตัน ที่เทศบาลต้องนาไปฝังกลบ
วิธีคิด=(25/50)X100
=50.00%
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
ในชีวิต
ประจา
วัน ไม่น้อย
กว่า 70 คน
12. ส่งเสริมทุก ลดการ
ภาคส่วนมีส่วน ปล่อย CO2
ร่วมพัฒนาเมือง ในองค์กร
ทุ่งสง
30% เทียบ
สู่เมืองคาร์บอน กับปี 2555
ต่า เมือง
จักรยาน เมืองรู้
สู้ภัยพิบัติ
บุคลากรใน
สังกัด
เทศบาล
นักเรียน/
ประชาชนใน
เมือง มีการ
ใช้จักรยาน
ในชีวิต
ประจา

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

ค่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์

ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วม
พัฒนาเมือง
ทุ่งสงสู่เมือง
คาร์บอนต่า
เมืองจักรยาน
เมืองรู้สู้
ภัยพิบัติ

บุคลากรในสังกัด
เทศบาล นักเรียน/
ประชาชนในเมือง มี
การใช้จักรยานใน
ชีวิตประจาวัน ไม่
น้อยกว่า 70 คน

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน***

***ไม่มคี ่า ประเมินไม่ได้
เปูาหมาย*** ไม่มีข้อมูลที่นามาประเมินได้

จานวนครัวเรือน
ได้รับผลกระทบจาก
ภัยน้าท่วม

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน***

***ไม่มคี ่า บรรลุ
เปูาหมาย*** -ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ (ปกติ)
= 10,829 ครัวเรือน
-ครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ (รื้อถอน)
= 707 ครัวเรือน
-รวมครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบ
= 11,533 ครัวเรือน
หมายเหตุ
-วันที่ 3 ม.ค. 2560 เวลา 16.00 น. เริ่มท่วม

ข้อเสนอแนะ

ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อนามาใช้
ในการประเมิน
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

ยุทธศาสตร์ที่ 3
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม สู่
คุณภาพชีวิตที่
ดีกว่า

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
วัน ไม่น้อย
กว่า 70 คน
1. ส่งเสริม
จานวน
สนับสนุนให้เกิด แรงงานที่
การลงทุนด้าน จ้างงานเพิ่ม
คมนาคมขนส่ง ทางตรงใน
รองรับการขยาย ศูนย์กระจาย
การลงทุนภาค สินค้า DCธุรกิจและ
ทุ่งสง และ
อุตสาหกรรม
การจ้าง
และขยายการ แรงงาน
จ้างงานในพื้นที่ ทางอ้อม
ให้สามารถลด
ต้นทุนและเพิม่
ความสามารถใน
การแข่งขัน
2. พัฒนาทักษะ จานวนกลุ่ม
และส่งเสริม
อาชีพในเขต
อาชีพแก่กลุ่มผู้ ทม.ท่งุสง ที่
จ้างงาน กลุ่ม
ได้รับการ
อาชีพ ด้อย
ส่งเสริม

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

เกิดศูนย์
กระจายสินค้า
ภาคใต้
ตอนกลางใน
พื้นที่ทุ่งสง มี
การจ้างงาน
จ้างคนในพื้นที่
เพิ่มขึ้น

จานวนศูนย์กระจาย
สินค้าที่ได้มาตรฐาน

กลุ่มอาชีพ
และประชากร
ว่างงานได้รับ
การพัฒนา
อาชีพให้มี

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

ค่าเป้าหมาย

1

1

จานวนแรงงานที่
จ้างเพิ่มทางตรงทางอ้อมในศูนย์
กระจายสินค้า

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน***

20

จานวนกลุ่มอาชีพ
ในเขต ทม.ท่งุสง ที่
ได้รับการส่งเสริม
อาชีพและมีรายได้
เพิ่มขึน้

6 กลุ่ม

6 กลุ่ม

ผลสัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะ

-วันที่ 4 ม.ค. 2560 เวลา 23.00 น. ท่วมหนัก
-วันที่ 5 ม.ค. 2560 เวลา 15.00 น. น้าลด
บรรลุ 1 ศูนย์
มีการเปิดดาเนินการศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ทุ่งสง ระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
เป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายประเภทการขนส่งรวบรวม
และบรรจุตคู้ อนเทนเนอร์
ไม่บรรลุ จ้างแรงงานทางอ้อม 14 คน
ในระยะที่ 1 ศูนย์กระจายสินค้า บริหารโดย
บริษัท ศรีตรังโลจิสติกส์ จากัด มีการจ้าง
แรงงานทางอ้อม (คนงานก่อสร้าง พนักงานและ
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย) จานวน 14 คน
แต่ในระยะที่ 2 เทศบาลมีแผนการจ้างแรงงาน
ทางตรง

บรรลุ มี 13 กลุ่ม
(สูงกว่าค่าเป้าหมาย 7 กลุ่ม)
ดาเนินการอบรมแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เมื่อวันที่ 27
มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมเทศบาล ศึกษาดู
งานระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-

54

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา
โอกาสยากจน
ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง โดยทุก
ภาคส่วนมีส่วน
ร่วม
2. พัฒนาทักษะ
และส่งเสริม
อาชีพแก่กลุ่มผู้
จ้างงาน กลุ่ม
อาชีพ ด้อย
โอกาสยากจน
ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง โดยทุก
ภาคส่วนมีส่วน
ร่วม
3. ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้เกิด
เครือข่ายธุรกิจ
การท่องเที่ยว

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
อาชีพและมี
รายได้
เพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

ค่าเป้าหมาย

รายได้เพิ่มขึ้น

ผลสัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะ

4 สิงหาคม 2559 ณ ทาเนียบรัฐบาล เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนคลองน้าใส และสหกรณ์นายร้อย
จปร.

จานวนกลุ่ม
อาชีพในเขต
ทม.ท่งุสง ที่
ได้รับการ
ส่งเสริม
อาชีพและมี
รายได้
เพิ่มขึ้น

กลุ่มอาชีพ
และประชากร
ว่างงานได้รับ
การพัฒนา
อาชีพให้มี
รายได้เพิ่มขึ้น

ร้อยละของผูส้ นใจ
ได้พัฒนาทักษะฝีมือ
แรงงานและมีงาน
ทา

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน***

10%

ประเมินไม่ได้
ไม่มีข้อมูลที่นามาประเมินได้

-ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อนามาใช้
ในการประเมิน
-ต้องเก็บข้อมูลจานวนแรงงาน
ทั้งหมดมีเท่าใด ได้รับการ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน
เท่าใด หลังจากได้รับการ
พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานมี
งานทาเท่าใด

จานวน
ชุมชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการ

ครัวเรือนใน
เขตเทศบาลมี
รายได้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 30

ร้อยละของรายได้ที่
เพิ่มขึ้นของ
ครัวเรือนในเขต
เทศบาล

5%

5%

ประเมินไม่ได้
ไม่มีข้อมูลที่นามาประเมินได้

ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อนามาใช้
ในการประเมิน
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา
เชิงอนุรักษ์ เชิง
วัฒนธรรม และ
การกีฬา
เชื่อมต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิง
กิจกรรมและ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของ
เมืองทุ่งสง
เชื่อมโยงกับ
พื้นที่ใกล้เคียง
โดยชุมชนมีส่วน
ร่วม
4. จัดบริการ
สาธารณสุขให้
ได้มาตรฐาน
ทั่วถึงและ
รณรงค์ส่งเสริม
ให้ประชาชนมี
พฤติกรรม
สุขภาพที่ถูกต้อง

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
ท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์
เพิ่มขึ้น

ความพึง
พอใจของ
ประชาชน
ที่มารับ
บริการ
สุขภาพ

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)
***ไม่มีข้อมูล
ฐาน***

ค่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์

ภายในปี
2563 จากการ
ส่งเสริมการ
ลงทุนในพื้นที่/
การส่งเสริม
การท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์เชิง
วัฒนธรรม
และกีฬา

ร้อยละของ
นักท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสง
เพิ่มขึ้น
ร้อยละของรายได้
จากนักท่องเที่ยวที่
เพิ่มขึ้น
จานวนชุมชนที่มี
กิจกรรมส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์เพิ่มขึ้น

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน***

5%

ประเมินไม่ได้
ไม่มีข้อมูลที่นามาประเมินได้

***ไม่มีข้อมูล
ฐาน***

1

บรรลุ 1 ชุมชน
ชุมชนเขาปรีดี ดาเนินการฝายมีชวี ิต

ประชาชนมี
พฤติกรรม
สุขภาพที่
ถูกต้องและ
เหมาะสม
ได้รับบริการ
สาธารณสุขที่
ได้มาตรฐาน

ความพึงพอใจของ
ประชาชนที่มารับ
บริการสุขภาพ

80%

85%

***ไม่มคี ่า ประเมินไม่ได้
เปูาหมาย*** ไม่มีข้อมูลที่นามาประเมินได้

ข้อเสนอแนะ

-ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อนามาใช้
ในการประเมิน
-ไม่มีค่าเปูาหมาย

-ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อนามาใช้
ในการประเมิน
-ไม่มีค่าเปูาหมาย
ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อนามาใช้
ในการประเมิน

ไม่บรรลุ ได้ 69.12%
ประชาชนพึงพอใจคะแนน 3.456
จากคะแนนเต็ม 5.00
วิธีคิด=(3.456/5.00)X100
=69.12%
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พัฒนาเทศบาล
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ทางการพัฒนา
5. จัดระบบ
ปูองกัน
อาชญากรรม
ยาเสพติด และ
อบายมุข โดย
ทุกภาคส่วนมี
ส่วนร่วม

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
จานวนผู้ตดิ
ยาและผู้เสพ
ยาได้รับการ
บาบัดและ
ลดน้อยลง

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ผู้ติดยาและผู้ จานวนผู้ตดิ ยาและผู้
เสพยาได้รับ เสพยาได้รับการ
การบาบัดและ บาบัดและฝึกอาชีพ
ฝึกอาชีพ

ร้อยละของกิจกรรม
งานบุญประเพณีที่
ปราศจากเครื่องดื่ม
แอลกอฮอล์
6. พัฒนาระบบ ร้อยละของ สาธารณภัยที่ ร้อยละของจานวน
ปูองกันและ
จานวนครั้ง เกิดขึ้นในเขต ครั้งในการเกิด
บรรเทาสาธารณ ในการเกิด เทศบาลลดลง อัคคีภัยในเขต
ภัย ภัยพิบัติ ให้ อัคคีภัยใน และชุมชนมี เทศบาลเมืองทุ่งสง
มีประสิทธิภาพ เขตเทศบาล ระบบปูองกัน ลดลง
โดยทุกภาคส่วน เมืองทุ่งสง ได้อย่างมี
มีส่วนร่วม
ลดลง
ประสิทธิภาพ ร้อยละของ อปพร.
รวดเร็ว
ในเขตเทศบาลเมือง

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)
ปี 57=42 คน
ปี 58=20 คน
ปี 59=19 คน

ค่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์

100%

บรรลุ ได้ 100%
จานวนผู้ตดิ ยาและผูเ้ สพยาได้รับการบาบัดและ
ฝึกอาชีพ
ปี 2557 มีจานวน 42 คน
ปี 2558 มีจานวน 20 คน
ปี 2559 มีจานวน 19 คน

60%

100%

ประเมินไม่ได้
ไม่มีข้อมูลที่นามาประเมินได้

2 ครั้ง

50%

1.1%

1.2%

บรรลุ ลดลง 50%
ปี 2558 เกิดเหตุ 2 ครั้ง
ปี 2559 เกิดเหตุ 1 ครั้ง ช่วงเดือนเมษายน
2560 ในชุมชนยุทธศาสตร์
วิธีคิด=[(2-1)/2]X100
=50.00%
บรรลุ ผ่านการอบรม 14.20%
-ปี 2558 มี อปพร. = 353 คน

ข้อเสนอแนะ
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เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

7. ส่งเสริม
สวัสดิการชุมชน
โดยจัด
สวัสดิการแก่
คนชรา
ผู้ด้อยโอกาส
คนพิการ คน
ยากจน ให้พอ
แก่การดารงชีพ
และเป็นธรรม

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

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

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ทันเวลา

ทุ่งสงที่ผ่านการ
อบรมได้มาตรฐาน

ผู้สูงอายุหรือ
คนชรา คน
พิการ
ผู้ด้อยโอกาส
ยากจนได้รับ
สวัสดิการที่
เหมาะสมแก่
การดารงชีพ
และเป็นธรรม

ร้อยละของคนชรา
ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ คนยากจน ที่
ได้รับเบี้ยยังชีพตาม
เกณฑ์และได้
ลงทะเบียนกับ
เทศบาล

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

100%

ค่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์

100%

-ปี 2559 มี อปพร. = 352 คน
ได้รับการฝึกทบทวน 50 คน เป็นเวลา 3 วัน
ช่วงเดือนสิงหาคม 2559
วิธีคิด=(50/352)X100
=14.20%
บรรลุ 100%
ทุกคนได้ลงทะเบียนได้รับเบี้ยยังชีพตามเกณฑ์
-คนชรา 2,683 คน
-คนพิการ 342 คน
-คนด้อยโอกาส 21 คน
-คนยากจน 39 คน

ข้อเสนอแนะ
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ยุทธศาสตร์การ กลยุทธ์/แนว
พัฒนาเทศบาล ทางการพัฒนา
เมืองทุ่งสง
ยุทธศาสตร์ที่ 4 1. ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
ปรับปรุงและ
เทคโนโลยี
พัฒนาการ
สารสนเทศเพื่อ
บริหารจัดการ
การบริหาร
องค์กรเทศบาล
จัดการและเพื่อ
และองค์กร
การบริการ
ชุมชนสู่การ
ประชาชนของ
บริหารจัดการทีด่ ี เทศบาลและ
ชุมชนให้มี
โดยทุกภาคีมี
ประสิทธิภาพ
ส่วนร่วมแบบ
และได้
บูรณาการรองรับ
มาตรฐาน
ความ
สามารถเข้าถึง
เปลี่ยนแปลงสู่
ได้ง่ายสะดวกใน
เทศบาลอัจฉริยะ การใช้ประโยชน์

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
ร้อยละของ
ระบบ
ฐานข้อมูล
และ ICT ที่
เป็นปัจจุบัน
ถูกต้อง
ครอบคลุม
ภารกิจของ
ทม.ทุ่งสง

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

พัฒนาระบบ
ข้อมูลและ
สารสนเทศทัน
ต่อการ
เปลี่ยนแปลง
และเชื่อมโยง
กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ร้อยละของระบบ
ฐานข้อมูลและ ICT
ที่เป็นปัจจุบัน
ถูกต้อง ครอบคลุม
ภารกิจของทม.ทุ่ง
สง

ร้อยละของผูม้ าใช้
บริการข้อมูล
เว็บไซต์ของเทศบาล
เพิ่มขึ้น

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)
70%

ค่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะ

80%

บรรลุ 100%
เทศบาลจ้างเหมาเอกชน 6 ราย เพื่อปฏิบัติงาน
บันทึกข้อมูลเข้าฐานข้อมูลในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-laas) ครบทุกระบบ
ย่อย สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน

ตัวชี้วัดเปูาประสงค์เป็นร้อยละ
แต่ค่าเปูาหมายเป็น %

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

-ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อนามาใช้ใน
การประเมิน
-สาเหตุที่ผู้ใช้บริการลดลง
เนื่องจากประชาชนเข้าถึง
แหล่งข้อมูลออนไลน์จากมือถือ
และมีแนวโน้มการใช้บริการลดลง
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ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

ค่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะ

=34.74%

2.พัฒนา
ศักยภาพบุคคล
ให้มีความรู้และ
ทักษะในการ
ทางานเฉพาะ
ด้านและทางาน
เป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพ
และยกระดับ
คุณภาพการ
บริหารจัดการ
แบบมุ่ง

อันดับ
คะแนน
ธรรมาภิบาล
เปรียบเทียบ
ในจังหวัด
และภาคใต้

เพิ่มความรู้
ทักษะแก่
บุคลากรผู้นา
ชุมชนและ
เสริมสร้างการ
ทางานเป็นทีม

ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนของ
ประชาชนที่เสนอ
ผ่านในเว็บไซต์ได้รับ
การแก้ไข

70%

80%

ร้อยละของบุคลากร
ของ ทม.ทุ่งสง ที่
ได้รับการพัฒนา
ทักษะเฉพาะด้าน

60%

60%

บรรลุ แก้ไขได้ 100%
ไม่มีข้อมูลที่นามาประเมินได้ เนื่องจากมีการ
เก็บข้อมูลข้อร้องเรียน แต่ไม่มีการเก็บข้อมูล
การแก้ไข
-ปี 2556 ร้องเรียน 165 ครั้ง
-ปี 2557 ร้องเรียน 85 ครั้ง
-ปี 2558 ร้องเรียน 57 ครั้ง
-ปี 2559 ร้องเรียน 49 ครั้ง
บรรลุ ได้รับการพัฒนา 96.58%
-จัดอบรมความรู้ความเข้าใจการเข้าสู่ระบบ
จาแนกตาแหน่งใหม่ มีผู้เข้าอบรม 90 คน จาก
ทั้งหมด 96 คน
คิดเป็น 93.75%
-จัดอบรมความรู้ระเบียบปฏิบัติอย่างโปร่งใส
เพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลที่ดี มีผเู้ ข้าร่วม 96
คน จากทั้งหมด 100 คน
คิดเป็น 96.00%
-จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อ
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
มีผู้เข้าร่วม 48 คน จากทั้งหมด 48 คน

ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อนามาใช้
ในการประเมิน

การคิด % มีความสับสน
เนื่องจากมีจุดให้คดิ หลายจุด
(ควรคิดแยก)
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

ค่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์ตาม
หลักธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์
การบริหาร
จัดการที่ดี
ร้อยละของ
บุคลากรของ
ทม.ทุ่งสงที่
ได้รับการ
พัฒนา
ทักษะเฉพาะ
ด้าน
3. ปรับปรุงและ ร้อยละของ
พัฒนาระบบ
รอบ
การสื่อสารเพื่อ ระยะเวลา
การพัฒนางาน ให้บริการ
และพัฒนา
ของ
ชุมชนให้มี
กระบวนงาน
ประสิทธิภาพ
ของทม.
และลดขั้นตอน ทุ่งสงได้
ปฏิบัติงาน
มาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะ

คิดเป็น 100.00%
รวม 3 ครั้ง ได้รับการพัฒนา 96.58%

ลดขั้นตอนใน
การปฏิบัติงาน
และปรับปรุง
คุณภาพเพื่อ
ความพึงพอใจ
ของ
ผู้รับบริการ

ร้อยละของผู้นา
ชุมชนที่ได้รับการ
พัฒนาและนา
ความรู้ไปใช้

70%

70%

บรรลุ 100%
ผู้นาชุมชนมีทั้งหมด 20 ชุมชน ได้รับการพัฒนา
และนาความรูไ้ ปใช้ ทั้ง 20 ชุมชน
วิธีคิด=(20/20)X100
=100%

ร้อยละของรอบ
ระยะเวลาให้บริการ
ของกระบวนงาน
ของเทศบาลเมือง
ทุ่งสงได้มาตรฐาน

60%

60%

ไม่บรรลุ 0%
กองคลัง มีงานทั้งหมด 5 งาน ลดขั้นตอนได้ ทุก
งาน ได้แก่
1. การขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง
2. การจัดเก็บภาษี
3. การปิดประกาศทั่วไป
4. การขออนุญาตฆ่าสุกร
5. กาขออนุญาตติดตั้งปูายโฆษณา
ปี 2559 ไม่มีงานที่ลดขั้นตอน
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4. พัฒนาระบบ
บริการทุก
กระบวนงาน
บริการของ
เทศบาลโดย
ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วน
ร่วมอย่าง
เข้มแข็ง

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
ร้อยละของ
ข้อร้องเรียน
สายด่วน
และจากสภา
ชุมชนได้รับ
การแก้ไข

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

ส่งเสริมให้
ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืน
และบูรณาการ
ความร่วมมือ
ทุกภาคส่วน

จานวนโครงการทีม่ ี
การบูรณาการ
ระหว่างกอง/ฝุาย
เพิ่มขึ้น

ร้อยละของโครงการ
จากแผนชุมชนที่
สภาชุมชนเสนอต่อ
เทศบาลและ
หน่วยงานภายนอก
ได้รับอนุมัติเพิ่มขึ้น
ร้อยละของข้อ
ร้องเรียนได้รับการ
แก้ไขจากเทศบาล

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)
10 โครงการ

ค่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์

30%

35%

บรรลุ 39.08%
โครงการทีส่ ภาชุมชนเสนอต่อเทศบาล 87
โครงการ ได้รับอนุมัติ 34 โครงการ
วิธีคิด=(34/87)X100
=39.08%

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

ข้อเสนอแนะ

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

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา
5. เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
และพัฒนาการ
จัดเก็บรายได้
ของเทศบาลให้
ครบถ้วน ทั่วถึง
และเป็นธรรม

6. ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วม
ทางการเมือง
การบริหารสู่การ
พัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืน

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
ร้อยละ
งบประมาณ
จากการ
จัดเก็บ
รายได้ในเขต
ทม.
ทุ่งสง
เพิ่มขึ้น

จานวน
โครงการที่มี
การบูรณา
การระหว่าง
กองฝุาย
เพิ่มขึ้น

7. ปรับปรุงและ ความพึง

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ
การจัดเก็บ
รายได้ให้
ครบถ้วนและ
เป็นธรรม

ร้อยละของ
งบประมาณจากการ
จัดเก็บรายได้ในเขต
ทม.ทุ่งสง เพิ่มขึ้น

ประชาชนมี
ส่วนร่วม
ทางการเมือง
การบริหารสู่
การพัฒนา
เมืองอย่าง
ยั่งยืน
เครื่องมือ

ร้อยละโครงการจาก
แผนชุมชนที่สภา
ชุมชนเสนอต่อ
เทศบาลและ
หน่วยงานภายนอก
ได้รับอนุมัติเพิ่มขึ้น
ความพึงพอใจของผู้

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)
เพิ่มขึ้น 5%

ค่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์

5%

บรรลุ เพิ่มขึ้น 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%

34

34

บรรลุ 39.08%
โครงการทีส่ ภาชุมชนเสนอต่อเทศบาล 87
โครงการ ได้รับอนุมัติ 34 โครงการ
วิธีคิด=(34/87)X100
=39.08%

85

85

ไม่บรรลุ ได้ 72.32%

ข้อเสนอแนะ
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ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาเทศบาล
เมืองทุ่งสง

กลยุทธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตัวชี้วัด
ระดับ
กลยุทธ์
พัฒนาเครื่องมือ พอใจของ
เครื่องใช้และ
ผู้ปฏิบัติงาน
สถานที่
และ
ปฏิบัติงาน
ผู้รับบริการ
8. ส่งเสริม
องค์กรชุมชน
(อบช.) ทุก
องค์การบริหาร
ชุมชน/กลุ่ม
ต่าง ๆ ให้มีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาเมือง
อย่างเข็มแข็ง
และบูรณาการ
ความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน

ร้อยละ
โครงการ
จากแผน
ชุมชนที่สภา
ชุมชนเสนอ
ต่อเทศบาล
และ
หน่วยงาน
ภายนอก
ได้รับอนุมัติ
เพิ่มขึ้น

เป้าประสงค์
ตามภารกิจ

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดรวม

เครื่องใช้และ
สถานที่
ปฏิบัติงาน
ได้รับการ
ปรับปรุง

ปฏิบัติและ
ผู้รับบริการ

ข้อมูลฐาน
(Baseline
Data)

ค่าเป้าหมาย

ผลสัมฤทธิ์

ข้อเสนอแนะ

ประชาชนพึงพอใจคะแนน 3.616
จากคะแนนเต็ม 5.00
วิธีคิด=(3.616/5.00)X100
=72.32%
***ไม่มีข้อมูล
ฐาน***

***ไม่มคี ่า ไม่นับการประเมิน
เปูาหมาย***

ต้องมีข้อมูลฐานเพื่อนามาใช้
ในการประเมิน
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักจากการทดสอบการศึกษาระดับชาติ (O-Net)
ระดับ ป.6
ลาดับ

1
2
3
4
5

รายวิชา

ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
เฉลี่ย

2558
ชัย
ชุมพล
47.11
48.63
38.15
40.04
41.13
43.01

โคก
สะท้อน
47.11
48.63
38.15
40.04
41.13
43.01

สังกัด
ท่าแพ

2559
ประเทศ

43.42
37.04
20.25
21.98
31.03
30.74
40.56

นาเหนือ

กีฬา

47.11
48.63
38.15
40.04
41.13
43.01

47.11
48.63
38.15
40.04
41.13
43.04

49.33
49.19
40.31
43.47
42.59
44.97

ชัย
ชุมพล
50.96
45.83
31.84
36.58
39.44
40.93

โคก
สะท้อน
50.96
45.83
31.84
36.58
39.44
40.93

สังกัด
ท่าแพ

ประเทศ
นาเหนือ

กีฬา

50.96
45.83
31.84
36.58
39.44
40.93

50.96
45.83
31.84
36.58
39.44
40.93

46.26
33.07
23.15
20.56
29.25
30.45
38.83

52.98
46.68
34.59
40.47
41.22
43.18

ระดับ ม.3
ลาดับ

1
2
3
4
5

รายวิชา

ภาษาไทย
สังคมศึกษา
ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์

2558
ท่าแพ
40.61
43.36
27.72
28.77
34.00

สังกัด
นาเหนือ
40.61
43.36
27.72
28.77
34.00

2559
ประเทศ
กีฬา
40.61
43.36
27.72
28.72
34.00

42.64
46.24
30.54
32.40
37.63

ท่าแพ
42.92
45.75
28.39
24.90
32.70

สังกัด
นาเหนือ
-

ประเทศ
กีฬา
42.92
45.75
28.39
24.90
32.70

46.36
49.00
31.80
29.31
34.99

เฉลี่ย

34.89

34.89
34.89

34.89

37.89

34.93

34.93

34.93

38.29

12. ภาคผนวก

บุคลากรดาเนินโครงการ
ที่

บุคลากร

ตาแหน่ งในโครงการ

ประสบการณ์

คุณวุฒิ

ความเชี่ยวชาญ

ประเมิน (ปี )
1 นายรัฐศวรรธน์

ผูจ้ ดั การโครงการ

10

ป.โท

ผูเ้ ชี่ยวชาญการประเมินผลการ

7

ป.โท

กิ่งแก้ว
2 นางอัญชลี
แพรกปาน
3 นางคนึงนิจ
ศรี สุวรรณ

ดาเนินงานและการให้บริ การ
ผูเ้ ชี่ยวชาญด้านการประเมิน

เทคโนโลยีการผลิต/การบริ หารจัดการ/
การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน/
ประเมินโครงการ/สังคมผูส้ ูงอายุ
การบัญชี/การบริ หารธุรกิจ/
งานประกันคุณภาพ

7

ป.โท

การบัญชี

7

ป.โท

บริ หารธุรกิจ

5

ป.โท

รัฐศาสตร์

5

ป.โท

การบริ หารธุรกิจ/สถิติ/โปรแกรม SPSS

5

ป.โท

การสื่ อสาร/การประชาสัมพันธ์/

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
และความคุม้ ค่าของการใช้
งบประมาณ

4 นางสาวสุกญั ญา
ใจเย็น

ผูป้ ระเมินด้านการประเมินผล
การดาเนินงานและการ
ให้บริ การ

5 นางสาววิไลวรรณ ผูป้ ระเมินด้านการประเมินผล
ชานาญคา

การดาเนินงานและการ
ให้บริ การ

6 นางสาวประวิตรี
ดุกทอง

ผูป้ ระเมินด้านการประเมินผล
การดาเนินงานและการ
ให้บริ การ

7 นางสาวอัสมา
พิมพ์ประพันธ์

ผูป้ ระเมินด้านการประเมินผล
การดาเนินงานและการ

เทคโนโลยีการศึกษา

ให้บริ การ
8 นางสาวเสาวภาคย์ ผูป้ ระเมินด้านการประเมิน
เพชรฤทธิ์

5

ป.โท

งานประกันคุณภาพ

5

ป.ตรี

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
และความคุม้ ค่าของการใช้
งบประมาณ

9 นางสาวกันยารัตน์ ผูป้ ระเมินด้านการประเมิน
ทรัพยาสาร

ประเมินผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
และความคุม้ ค่าของการใช้
งบประมาณ

