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บทท่ี ๔ 
รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมอืงทุ่งสง  พ.ศ. 255๙-256๓ 

 

    

4.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 1.  พัฒนาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า 
 

พันธกิจ :   ๑. ส่งเสริมและสร้างโอกาสและยกระดับการเรียนรู้ของประชาชน ทั้งในระบบและนอกระบบ  
                 และการศึกษาตามอัธยาศัย  อย่างต่อเนื่องให้มีคุณภาพและส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเห็น 

  คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒. พัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนให้ได้มาตรฐาน  มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม  

  และจิตส านึกสาธารณะ มีทักษะชีวิตที่ดี กีฬาเป็นเลิศ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 
 

เป้าประสงค์ :  ๑.ประชาชนได้รับโอกาสและยกระดับการเรียนรู้ทั้งในและนอกระบบและการศึกษาตาม 
อัธยาศัยอย่างต่อเนื่องมีคุณภาพและเห็นคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น 
๒.เด็กเยาวชนมีพัฒนาการด้านการศึกษาที่ได้มาตรฐาน มีความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกสาธารณะ มีทักษะชีวิตที่ดี กีฬาเป็นเลิศ อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข 

 

ตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ : - จ านวนโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน สมศ,กรมส่งเสริมฯ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
๑. พัฒนาผู้เรียนให้มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ค่านิยมที่เหมาะสม  มีความรู้คู่คุณธรรม  สร้าง
โอกาสในการเรียนรู้  ตามเกณฑ์มาตรฐาน และ
สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 
 

- ร้อยละของผู้เรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
หลักของทุกระดับจากการทดสอบการศึกษา
ระดับชาติ 

2. พัฒนาผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้นและมีคุณภาพ 
 

-  ร้อยละของผู้จบภาคบังคับที่ได้รับการศึกษาต่อ 

๓. พัฒนาหลักสูตร  สนับสนุนงานวิจัยด้านการ
พัฒนากระบวนการการจัดการเรียนรู้ให้มีความโดด
เด่นทุกกลุ่มสอดคล้องกับความต้องการท้องถิ่น
สะท้อนเอกลักษณ์ของชุมชนและมีการขยายผล 
ไปสู่การจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ 
 

- จ านวนหลักสูตรขั้นพ้ืนฐานได้รับการพัฒนาให้มี
ความโดดเด่นทุกกลุ่มสาระสอดคล้องความต้องการ
ท้องถิ่น และศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนสะท้อน
เอกลักษณ์ของชุมชน 

4. พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนให้มีความพร้อมทุกด้าน
โดยจัดตั้ ง โ รง เรี ยนและพัฒนาระบบบริหาร         
“รีสอร์ทอนุบาล” และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

- จ านวนศูนย์เรียนรู้ในอนุบาลรีสอร์ท ที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ 

แบบ ยท .0๓ 
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กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
5. พัฒนาครูต้นแบบและบุคลากรทางการศึกษาให้
ได้มาตรฐานและมีความเป็นเลิศ  โดยมุ่งเน้นการ
ประยุกต์ใช้  เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
นวัตกรรมสมัยใหม่ ในการจัดการเรียนการสอนและ
การบริหารการศึกษา 
 

- ร้อยละของครูต้นแบบที่ได้รับการพัฒนาแล้วผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานสมรรถนะครูต้นแบบของ ทม.ทุ่งสง 

6. พัฒนาศูนย์เรียนรู้ให้เป็นห้องเรียนต้นแบบเพ่ือ
เสริมสร้างการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนทั้ง 5 ด้าน 
 

- จ านวนห้องเรียนต้นแบบที่กลุ่มสาระได้ด าเนินการ
ผ่านมาตรฐาน 

7 สนับสนุนการกีฬาเพ่ือสุขภาพ พัฒนาสู่ความเป็น
เลิศและสู่มืออาชีพในระดับสากลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการโรงเรียน  และระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านกีฬาให้ได้มาตรฐาน 
 

- ประเภทกีฬาที่เทศบาลเมืองทุ่งสงได้เข้าสู่ความเป็น
เลิศ 

8 สร้างระบบบริหารจัดการของโรงเรียนในสังกัด
เทศบาลเมืองทุ่งสงเสริมสร้างการมีส่วนร่วมบริหาร
จัดการของภาคีทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพเป็น
ระบบและได้มาตรฐาน 

 - จ านวนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐานการจัดการศึกษาจากสมศ. 

9 พัฒนาระบบโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีคุณภาพได้
มาตรฐานและมุ่งเน้นความเป็นเลิศในด้านวิชาการ
และด้านสังคม 
 

- จ านวนห้องเรียนสองภาษาที่มีการเรียนการสอน
ระดับมัธยมที่ได้มาตรฐาน 

10 น าภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม อาชีพ
มาเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทั้งใน
ระบบและนอกระบบการศึกษา 
 

- จ านวนโครงการ/กิจกรรมที่ ทม.ทุ่งสง  ให้การ
ส่งเสริมสนับสนุนด้านประเพณี วัฒนธรรมและ
ศาสนา 

 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองการศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 

ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่   5 การพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้และภูมิปัญญาเพ่ือ
คุณภาพของคนนครศรีธรรมราช 
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน้้าท่วม       
สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน 

 

พันธกิจ :  ๑.ปรับปรุงและบังคับใช้ผังเมืองรวมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน รณรงค์ส่งเสริม 
ให้คนในชุมชนมีระเบียบวินัย เคารพกฎจราจร ร่วมกันดูแลรักษาที่สาธารณะ และปรับปรุงภูมิ 
ทัศน์ให้สะอาด สวยงาม 
๒.จัดบริการสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา มีความสะดวกท่ัวถึง 
๓.พัฒนาสุขาภิบาลที่ถูกสุขลักษณะ ปราศจากมลพิษจากขยะ ฝุ่นควันและน้ าเสีย 
๔.ส่งเสริมสนับสนุนการน าพลังงานทางเลือกมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ครัวเรือน และ 
หน่วยงานในเขตเทศบาล 
 

เป้าประสงค์ :  ๑.ผังเมืองรวมและโครงสร้างพื้นฐานได้รับการปรับปรุงพัฒนาที่ได้มาตรฐาน ชุมชนมีระเบียบ 
วินัย เครารพกฎจราจร ที่สาธารณะ ภูมิทัศน์สะอาดและสวยงาม 
๒.สาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา มีความสะดวกท่ัวถึง สุขาภิบาลได้รับการพัฒนาที่ถูก 
สุขลักษณะ ปราศจากมลพิษจากขยะ น้ าเสีย และมีการน าพลังงานทางเลือกมาใช้ให้เกิด 
ประโยชน์ 

ตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ: ร้อยละของความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริการด้านระบบ
สาธารณูปโภค  สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างมีคุณภาพ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบ
บูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้าน
กายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยง
และต่อเนื่อง 
 

-ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมลดลง 

2. สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมือง
ทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
 

- มีผังเมืองรวมเมืองทุ่งสงที่ประกาศใช้บังคับโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 

3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายถนน  ระบบ
ระบายน้ า ไฟฟ้าประปา  โทรศัพท์  ให้เพียงพอ และ
ปรับปรุงบ ารุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะขนส่งที่
ทันสมัย ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
รัฐวิสาหกิจและเอกชน 
 

- จ านวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ก่อสร้าง 
ปรับปรุง บ ารุงรักษาเพ่ิมขึ้น 

4. ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่สวนธารณะ สวน หย่อม 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงามเป็น
ระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
 

- ร้อยละของพ้ืนที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม ในเขต
เทศบาลที่ได้รับการปรับปรุงให้สวยงามเป็นระเบียบ 
ได้มาตรฐาน 
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กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกท่ีสาธารณะอย่าง
มีส่วนร่วม 

-ร้อยละของพ้ืนที่สาธารณะที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นทางการไม่มีการบุกรุก 

6. ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด  ตลาด
นัด  ตลาดคนเดิน  ให้สวยงาม สะอาด ถูกหลัก
สุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม 

 - ร้อยละร้านค้าในตลาด ร้านอาหาร และแผงลอย 
ที่ข้ึนทะเบียนที่ได้มาตรฐาน ฟูด เซพ ตี้ ตามเกณฑ์ 

7. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

- ร้อยละของพ้ืนที่ในเขตเทศบาลที่ได้รับการส่งเสริม 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

8. จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจร
แก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนร่วมแบบบูรณาการ 

-ร้อยละผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรในเขต ทม.ทุ่งสง
ลดลง 

9. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล  
 

- ร้อยละของครัวเรือนที่คัดแยกขยะและน ามาใช้
ประโยชน์ตามหลัก 3R 
- ปริมาณขยะลดลง 50% 

10. บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและขยายระบบ
บ าบัดน้ าเสียให้ครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาล 
 

-มีระบบบ าบัดน้ าเสียรวมของ ทม.ทุ่งสงที่ได้
มาตรฐาน 
-ร้อยละของครัวเรือนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันที่ได้
มาตรฐานในเขตเทศบาลเพ่ิมขึ้น 
 

11. รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและ
น้ ามันและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก 

-จ านวนประเภทของกิจกรรมด้านพลังงานทางเลือก
ในเขตทม.ทุ่งสงเพิ่มข้ึน 
 

12. ส่งเสริมทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมพัฒนาเมืองทุ่งสง 
สู่เมืองคาร์บอนต่ า เมืองจักรยาน เมืองรู้สู้ภัยพิบัติ 

- ลดการปล่อย CO2 ในองค์กร 30% เทียบกับปี 
2555 
- บุคลากรในสังกัดเทศบาล นักเรียน/ประชาชนใน
เมือง มีการใช้จักรยานในชีวิตประจ าวัน ไม่น้อยกว่า 
70 คน 
- จ านวนครัวเรือนได้รับผลกระทบจากภัยน้ าท่วม
ลดลง 50% เทียบกับปี 2554 
 

หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองช่างสุขาภิบาล, กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม, ส านักปลัดเทศบาล 

ความเชื่อมโยง 
ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ น้ า สิ่งแวดล้อมและพลังงาน

มีประสิทธิภาพ เพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวและการใช้พลังงานสะอาด และยุทธศาสตร์ที่ 4. ศูนย์กลางการกระจาย
สินค้าและโลจิสติกส์ชั้นน าของภูมิภาค ได้มาตรฐาน ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมและการขนส่ง 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 2 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและพลังงาน   และยุทธศาสตร์ที่ 4  การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตท่ีดีกว่า 
 

พันธกิจ : ๑.รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้เสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องแก่ประชาชนและให้สามารถ 
เข้าถึงบริการสาธารณสุขและลดภาวะเสี่ยงจากโรคภัยต่าง ๆ  
๒.จัดสวัสดิการสังคมที่ดีแก่ประชาชน โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาส คนยากจน คนพิการ 
๓.ส่งเสริมและเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประชาชน/ 
เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน สนับสนุนและส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าผลผลิต แปรรูป และการ 
กระจายสินค้าที่เป็นธรรม 
 

เป้าประสงค์ :  ๑.ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีถูกต้อง เข้าถึงบริการสาธารณสุขและลด 
ภาวะเสี่ยงจากโรคภัยต่าง ๆ มีสวัสดิการที่ดี 
๒.เศรษฐกิจมีความม่ันคง ประชาชน/เอกชน มีส่วนร่วมในการลงทุน มีการเพิ่มมูลค่าผลผลิต 
แปรรูป และกระจายสินค้าท่ีเป็นธรรม น าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ 

ตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ : ร้อยละของประชาชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 

 

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการลงทุนด้านคมนาคม
ขนส่ง รองรับการขยายการลงทุนภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมและขยายการจ้างงานในพ้ืนที่ ให้
สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมความสามารถในการ
แข่งขัน 
 

- จ านวนแรงงานที่จ้างงานเพ่ิมทางตรงในศูนย์กระจาย
สินค้า DC-ทุ่งสง และการจ้างแรงงานทางอ้อม 

๒. พัฒนาทักษะและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มผู้จ้างงาน 
กลุ่มอาชีพ ผู้ด้อยโอกาสยากจน ภายใต้ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
 

- จ านวนกลุ่มอาชีพในเขตทม.ท่งุสงที่ได้รับการส่งเสริม
อาชีพและมีรายได้เพ่ิมข้ึน 

๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่ายธุรกิจการ
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เชิงวัฒนธรรม และการกีฬา 
เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเชิงกิจกรรมและส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของเมืองทุ่งสงเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ใกล้เคียง
โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
 

- จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์เพ่ิมขึ้น 

๔. จัดบริการสาธารณสุขให้ได้มาตรฐานทั่วถึงและ
รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพที่
ถูกต้อง 
 

- ความพึงพอใจของประชาชนที่มารับบริการสุขภาพ 

๕. จัดระบบป้องกันอาชญากรรม ยาเสพติด และ
อบายมุข โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
 

- จ านวนผู้ติดยาและผู้เสพยาได้รับการบ าบัดและลด
น้อยลง 
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กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
6. พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ภัย
พิบัติ ให้มีประสิทธิภาพโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
 

- ร้อยละของจ านวนครั้งในการเกิดอัคคีภัยในเขต
เทศบาลเมืองทุ่งสงลดลง 

7. ส่งเสริมสวัสดิการชุมชนโดยจัดสวัสดิการแก่
คนชรา ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ให้พอแก่
การด ารงชีพและเป็นธรรม 
 

- ร้อยละคนชราผู้ด้อยโอกาส คนพิการ คนยากจน ที่
ได้รับเบี้ยยังชีพตามเกณฑ์และได้ลงทะเบียนกับเทศบาล 

 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 กองสวัสดิการสังคม  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองช่าง  ส านักปลัดเทศบาล   
 

ความเชื่อมโยง 
 1. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมระดับ
มาตรฐานสากล ที่สามารถสร้างอาชีพและรายได้ในพ้ืนที่เพ่ิมข้ึน 
 

 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 1 การ
พัฒนาเศรษฐกิจ และยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหาร
จัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ 

 

พันธกิจ :  ๑.พัฒนาระบบบริการที่ดีแก่ประชาชนให้ได้รับความพึงพอใจจากการบริหารงานของเทศบาล  
และส่งเสริมสนับสนุนกลุ่ม/องค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง 
๒.บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในเขตเทศบาลและใกล้เคียงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ 
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องกับภารกิจถ่ายโอนภารกิจตามกฎหมาย 

 

เป้าประสงค์ :  ๑.ประชาชนได้รับบริการที่ดี มีความพึงพอใจการบริหารงานของเทศบาล และสามารถ 
บริหารจัดการกลุ่มองค์กรชุมชนให้เข้มแข็ง 
๒.บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งในเขตเทศบาลและใกล้เคียงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน 
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลและสอดคล้องภารกิจถ่ายโอนตามกฎหมาย 

 

ตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ: อันดับคะแนนธรรมาภิบาล เปรียบเทียบในจังหวัด และภาคใต้ 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. ปรับปรุงและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เ พ่ือการบริ หารจั ดการและ เ พ่ือการบริ กา ร
ประชาชนของเทศบาลและชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
และได้มาตรฐานสามารถเข้าถึงได้ง่ายสะดวกในการ
ใช้ประโยชน์ 
 

- ร้อยละของระบบฐานข้อมูลและ ICT ที่เป็นปัจจุบัน 
ถูกต้อง ครอบคลุม ภารกิจของ ทม.ทุ่งสง 
 

2.พัฒนาศักยภาพบุคคลให้มีความรู้และทักษะใน
การท างานเฉพาะด้านและท างานเป็นทีมที่มี
ประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพการบริหาร
จัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามหลักธรรมาภิบาลผ่าน
เกณฑ์การบริหารจัดการที่ดี 
 

- อันดับคะแนนธรรมาภิบาล เปรียบเทียบในจังหวัด 
และภาคใต้ 
- ร้อยละของบุคลากรของทม.ทุ่งสงที่ได้รับการ
พัฒนาทักษะเฉพาะด้าน 

3. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสื่อสารเพ่ือการ
พัฒนางานและพัฒนาชุมชนให้มีประสิทธิภาพ และ
ลดขั้นตอนปฏิบัติงาน 
 

- ร้อยละของรอบระยะเวลาให้บริการของ
กระบวนงานของทม.ทุ่งสงได้มาตรฐาน 

4. พัฒนาระบบบริการทุกกระบวนงานบริการของ
เทศบาลโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่าง
เข้มแข็ง 
 

-  ร้อยละของข้อร้องเรียนสายด่วนและจากสภา
ชุมชนได้รับการแก้ไข 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้
ของเทศบาลให้ครบถ้วน ทั่วถึง และเป็นธรรม 

- ร้อยละของงบประมาณจากการจัดเก็บรายได้ใน
เขต ทม.ทุ่งสง เพ่ิมข้ึน 
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กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
6. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองการบริหารสู่
การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
 

- จ านวนโครงการที่มีการบูรณาการระหว่างกองฝ่าย
เพ่ิมข้ึน 
- ร้อยละโครงการจากแผนชุมชนที่สภาชุมชนเสนอ
ต่อเทศบาลและหน่วยงานภายนอกได้รับอนุมัติ
เพ่ิมข้ึน 
 

7. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และ
สถานที่ปฏิบัติงาน 

 

- ความพึงพอใจของผู้ปฏิบัติงานและผู้รับบริการ 

8. ส่งเสริมองค์กรชุมชน (อบช.) ทุกองค์การบริหาร
ชุมชน/กลุ่มต่างๆให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง
อย่างเข็มแข็ง และบูรณาการความร่วมมือจากทุก 
ภาคส่วน 
 

- ร้อยละโครงการจากแผนชุมชนที่สภาชุมชนเสนอ
ต่อเทศบาลและหน่วยงานภายนอกได้รับอนุมัติ
เพ่ิมข้ึน 

 

 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
 ส านักปลัดเทศบาล  กองวิชาการและแผนงาน กองคลัง  กองช่าง กองสวัสดิการสังคม            
กองช่างสุขาภิบาล  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  กองการศึกษา 

ความเชื่อมโยง 
๑. ยุทธศาสตร์จังหวัด : ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาสังคม การเรียนรู้และภูมิปัญญา เพื่อการอยู่ดี มี

สุข 
 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด :  ยุทธศาสตร์ที่ 5  การ
พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
 
 



แบบ ยท.04

59 60 61 62 63

 - ร้อยละของ
ผลสมัฤทธิ์
ทางการเรียน
ของทุกกลุม่สาระ

50% 50% 55% 60% 65% 70%

 - จ านวน
โรงเรียนทีผ่่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
 สมศ

ผ่าน 
(ประเมิน ๕
 ป/ีครั้ง)

ผ่าน ผ่าน

 - จ านวน
โรงเรียนทีผ่่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
กรมสง่เสริมฯ

ดี ดี ดี ดี ดี ดี

2 3 4 5 6 1. โครงการส่งเสริม
ทักษะทางวิชาการ

กองการศึกษา ส านักปลัดฯ

100% 100% 100% 100% 100% 2. โครงการอาหาร
กลางวัน

100% 100% 100% 100% 100% 3. โครงการอาหารเสริม 
(นม)

1 1 1 1 1 4. โครงการรณรงค์เพือ่
ป้องกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา

4 5 6 7 8 5. โครงการจา้งครูอาสา
สอนเด็กเร่ร่อนในเขต
เมอืง

6 6 6 6 6 6. โครงการเชื่อมต่อ
อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง

4.2  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง

ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมายความ
เชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั

๑. พัฒนาผู้เรียน
ให้มีการ
ปรับเปลีย่น
พฤตกิรรม  
ค่านิยมทีเ่หมาะสม
  มีความรู้คู่
คุณธรรม  สร้าง
โอกาสในการ
เรียนรู้ ตามเกณฑ์
มาตรฐาน และ
สามารถด าเนิน
ชวีติอยูใ่นสงัคม
อยา่งมีความสขุ

ยทุธศาสตร์ที่
 5 การ
พัฒนาสงัคม 
การเรียนรู้
และภมูิปัญญา
 เพ่ือสร้าง
คุณภาพของ
คน
นครศรีธรรมรา
ช

 ยทุธศาสตร์ที ่3
 การพัฒนา
สงัคมและ
คุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์ที ่1 
 พัฒนา
การศึกษา  
ศาสนา  
ประเพณ ี
ศิลปวฒันธรรม 
และการกีฬา
แบบบูรณาการ
สูคุ่ณภาพ
มาตรฐานที่
เหนือกวา่

ผู้เรียนทีม่ี
ผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนวชิาหลกัของ
ทุกระดบัจากการ
ทดสอบการศึกษา
ระดบัชาติ

 - ร้อยละของ
ผู้เรียนทีม่ี
ผลสมัฤทธิ์ทางการ
เรียนวชิาหลกัของ
ทุกระดบัจากการ
ทดสอบการศึกษา
ระดบัชาติ

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)
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59 60 61 62 63

ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมายความ
เชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 7. โครงการอนิเตอร์เน็ต
โรงเรียน

3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 8. โครงการพัฒนา
หอ้งสมดุโรงเรียน

40 50 60 70 80 9. โครงการ 1 นักเรียน
 1 ดนตรี 1 กฬีา

40 50 60 70 80 10. โครงการจา้งครูสอน
ในวิชาทีข่าดแคลน

3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 11. โครงการส่งเสริม
กจิกรรมรักการอา่นใน
สถานศึกษาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

40 50 60 70 80 12. โครงการเพิม่
ศักยภาพใหแ้กน่ักเรียน
ด้านภาษาองักฤษ
หอ้งเรียนพิเศษหลักสูตร
สองภาษา (English 
Program) EP

4 5 6 7 8 13. โครงการพัฒนา
ชมรมกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

60 70 80 90 100 14. โครงการจติอาสา

60 70 80 90 100 15. โครงการสร้างคนดี
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59 60 61 62 63

ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมายความ
เชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

60 70 80 90 100 16. โครงการเขา้ค่าย
ลูกเสือ-เนตรนารี

60 70 80 90 100 17.  โครงการ To be 
number one

50 60 70 80 90 18.  โครงการส่งเสริม
สุขภาพดีถว้นหน้า

60 70 80 90 100 19. โครงการโรงเรียน
ธนาคาร

100 100 100 100 100 20. โครงการหนังสือ
เล่มแรก

80 85 90 95 100 21.  โครงการหอ้งสมดุ
ยามเยน็

80 85 90 95 100 22.  โครงการกล่อง
หนังสือครอบครัว

120 140 160 180 200 23.  อา่นอยา่งมคุีณภาพ
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59 60 61 62 63

ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมายความ
เชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

80 85 90 95 100 24.  โครงการ
ประชาธิปไตยในโรงเรียน

80 85 90 95 100 25. โครงการตลาดนัด
วิชาการ

ยทุธศาสตร์ที่
 5 การ
พัฒนาสงัคม 
การเรียนรู้
และภมูิปัญญา
 เพ่ือสร้าง
คุณภาพของ
คน
นครศรีธรรมรา
ช

 ยทุธศาสตร์ที ่3
 การพัฒนา
สงัคมและ
คุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์ที ่1 
 พัฒนา
การศึกษา  
ศาสนา  
ประเพณ ี
ศิลปวฒันธรรม 
และการกีฬา
แบบบูรณาการ
สูคุ่ณภาพ
มาตรฐานที่
เหนือกวา่

นักเรียนทุกคน
ไดร้ับการศึกษาตอ่
ในระดบัสงูขึน้

ร้อยละของผู้จบ
การศึกษาขัน้สงู
สขุของโรงเรียน
ไดร้ับการศึกษา
ตอ่

100% 100% 100% 100% 100% 100% 2.พัฒนาผู้เรียนให้
ไดร้ับโอกาสใน
การศึกษาตอ่ใน
ระดบัทีส่งูขึน้และ
มีคุณภาพ

50 60 70 80 90 ร้อยละของผู้จบ
ภาคบังคับทีไ่ด้รับ
การศึกษาต่อ

1. โครงการแนะแนว
การศึกษา

50 60 70 80 90 2.  โครงการพัฒนา
ศักยภาพการเรียนรู้ 
นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่6

2 3 4 5 6 3.  โครงการพัฒนาเว็บ
ไซด์(Wibsite)ของ
โรงเรียน

1 1 1 1 1 4.  โครงการพัฒนา
ระบบโทรทัศน์เพือ่
การศึกษา

1 1 1 1 1 5.  โครงการพัฒนาวีดี
ทัศน์แนะน าโรงเรียน
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59 60 61 62 63

ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมายความ
เชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

 75 80 85 90 95 6. โครงการพัฒนาส่ือ
การเรียนการสอนโดย
การมส่ีวนร่วมของครู
และชุมชน6 6 6 6 6 7.  โครงการพัฒนาส่ือ
วิทยเุพือ่การศึกษา
เรียนรู้สู่ชุมชน

หลกัสตูรขัน้พ้ืนฐาน
ไดร้ับการพัฒนาให้
มีความโดดเดน่ทุก
กลุม่สาระ
สอดคลอ้งความ
ตอ้งการท้องถ่ิน

 - มีหลกัสตูร
ท้องถ่ินทีทุ่ง่สง
ครอบคลมุ 6  
กลุม่สาระ

6  กลุม่
สาระ

6  กลุม่
สาระ

6  กลุม่
สาระ

6  กลุม่
สาระ

6  กลุม่
สาระ

6  กลุม่
สาระ

 - จ านวนหน่วย
เรียนรู้ที่
เก่ียวขอ้งกับ
เอกลกัษณค์วาม
เป็นทุง่สงเพ่ิมขึน้

8 8 8 8 8 8

 - ร้อยละของ
นักเรียนทีผ่่าน
หลกัสตูร

100 100 100 100 100 100

 - จ านวนศูนย์
เรียนรู้ใน
โรงเรียนที่
สะท้อน
เอกลกัษณช์มุชน

8 8 8 8 8 8

60 70 80 90 100 1.โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา

60 70 80 90 100 2. โครงการพัฒนาการ
เรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน

จ านวนหลกัสตูร
ขัน้พ้ืนฐานไดร้ับ
การพัฒนาให้มี
ความโดดเดน่ทุก
กลุม่สาระ
สอดคลอ้งความ
ตอ้งการท้องถ่ิน 
และศูนยก์ารเรียนรู้
ในโรงเรียนสะท้อน
เอกลกัษณข์องชมุชน

3 พัฒนาหลักสูตร  
สนับสนุนงานวิจัย
ด้านการพัฒนา
กระบวนการการ
จัดการเรียนรู้ให้มี
ความโดดเด่นทุก
กลุม่สอดคล้องกับ
ความต้องการ
ท้องถ่ินสะท้อน
เอกลักษณ์ของ
ชมุชนและมกีาร
ขยายผล ไปสูก่าร
จัดการเรียนรู้อย่าง
เป็นระบบ

239



59 60 61 62 63

ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมายความ
เชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

60 70 80 90 100 3. โครงการพัฒนา
หลักสูตรการเรียนรู้สู่
ความเป็นเลิศ

 - โรงเรียน"รี
สอร์ท"ทีไ่ด้
มาตรฐาน

ประเมินปี 
2558

ผ่าน
เกณฑ์

มาตรฐาน

ผ่าน
เกณฑ์

มาตรฐาน

ผ่าน
เกณฑ์

มาตรฐาน

ผ่าน
เกณฑ์

มาตรฐาน

ผ่าน
เกณฑ์

มาตรฐาน

จ านวนศูนยเ์รียนรู้
ในอนุบาลรีสอร์ท 
ทีม่ีคุณภาพตาม
เกณฑ์

 - จ านวนศูนย์
สือ่เรียนรู้ใน
อนุบาลรีสอร์ทที่
มีคุณภาพตาม
เกณฑ์

2 2 2 2 2 2

 - ร้อยละของ
นักเรียนทีม่ีอายุ
 3-6 ปีทีม่ี
พัฒนาการทัง้ ๔
 ดา้นอยูใ่นระดบัดี

80% 80% 80% 80% 80% 80%

 - จ านวนศูนย์
พัฒนาเดก็ทีม่ี
อยูแ่ละทีจ่ะ
สร้างขึน้ใหม่
ไดร้ับการพัฒนา
ให้ไดม้าตรฐาน

๒ แห่ง ๒ แห่ง ๒ แห่ง ๒ แห่ง ๒ แห่ง ๒ แห่ง

20 25 30 35 39 1. พัฒนาระบบบริหาร
จดัการ "รีสอร์ทอนุบาล"
 และศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก
 ดังนี้
การอบรมครูและ
ผู้บริหารมอือาชีพ

การส่งเสริมศักยภาพ
ระบบการจดัการเรียนรู้
(นิเทศภายใน)

 ยทุธศาสตร์ที ่3
 การพัฒนา
สงัคมและ
คุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์ที ่1 
 พัฒนาการศึกษา
  ศาสนา  
ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรม 
และการกฬีา
แบบบูรณาการสู่
คุณภาพ
มาตรฐานที่
เหนือกว่า

ยทุธศาสตร์ที่
 5 การพัฒนา
สังคม การ
เรียนรู้และภมูิ
ปัญญา เพือ่
สร้างคุณภาพ
ของคน
นครศรีธรรมรา
ช

4. พัฒนาเดก็
ก่อนวยัเรียนให้มี
ความพร้อมทุก
ดา้นโดยจดัตัง้
โรงเรียนและ
พัฒนาระบบ
บริหาร“รีสอร์ทอ
นุบาล” และศูนย์
พัฒนาเดก็เลก็

เดก็ก่อนวยัเรียนมี
ความพร้อมทุกดา้น
ในการศึกษาระดบั
ตอ่ไป
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59 60 61 62 63

ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมายความ
เชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

การพัฒนาแผนการจดั
ประสบการณ์การเรียนรู้

การปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

การจดัเรียนรู้ศูนย์
ส่ือกลาง
การพัฒนาหอ้งสมดุ
โรงเรียน
การพัฒนาหาการเรียนรู้
สู่ประชาคมอาเซียน

การพัฒนาศูนยก์ารเรียน
อาเซียนศึกษา

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ของโรงเรียน

การพัฒนาส่ือการเรียน
การสอนโดยการมส่ีวน
ร่วมของครู ชุมชน และ
นักเรียน
โครงการวันส าคัญ

โครงการเทีย่วบ้านเรา

โครงการศูนยก์ารเรียนรู้
ส าหรับเด็กปฐมวัย

โครงการอบรมคุณแม่
มอืใหม่
โครงการภมูปิัญญา
ท้องถิน่
โครงการส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพนักเรียน

การพัฒนาทักษะวิชาการ
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ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมายความ
เชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

โครงการวันวิชาการ

การจดัประสบการณ์การ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
นอกสถานทีข่องนักเรียน
ระดับปฐมวัย

โครงการเขา้ค่ายทาง
วิชาการ
โครงการอาหารกลางวัน
นักเรียน
โครงการอาหารเสริม 
(นม)
โครงการรณรงค์ป้องกนั
ยาเสพติด

การส่งเสริมกจิกรรมรัก
การอา่น
ส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมและ
คุณลักษณะอนัพึง
ประสงค์
ปรับปรุงภมูทิัศน์

โครงการสาธารณูปโภค
โรงเรียน

การจดัซ้ือวัสดุครุภณัฑ์
ทางการศึกษา

การจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์
และพัฒนาระบบ ICT

การปรับปรุงซ่อมแซม
อาคารเรียน

 รีสอร์ทอนุบาลพอเพียง

การประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
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ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมายความ
เชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 การจดัท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น

 การเชื่อมต่อ
อนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง
และWIFI
การมอบแฟ้มผลงาน
นักเรียน
การมอบแฟ้มผลงาน
นักเรียน
กจิกรรมประชุม
คณะกรรมการ
สถานศึกษากจิกรรมอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดูงาน

ยทุธศาสตร์ที่
 5 การ
พัฒนาสงัคม 
การเรียนรู้
และภมูิปัญญา
 เพ่ือสร้าง
คุณภาพของ
คน
นครศรีธรรมรา
ช

 ยทุธศาสตร์ที ่3
 การพัฒนา
สงัคมและ
คุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์ที ่1 
 พัฒนา
การศึกษา  
ศาสนา  
ประเพณ ี
ศิลปวฒันธรรม 
และการกีฬา
แบบบูรณาการ
สูคุ่ณภาพ
มาตรฐานที่
เหนือกวา่

ครูตน้แบบและ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีมาตรฐาน
และมีความเป็นเลศิ

 - จ านวนครู
ตน้แบบทีไ่ดร้ับ
การพัฒนา
ศักยภาพ

60 60 60 60 60 60 5. พัฒนาครู
ตน้แบบและ
บุคลากรทางการ
ศึกษาให้ได้
มาตรฐานและมี
ความเป็นเลศิ 
โดยมุง่เน้นการ
ประยกุตใ์ช ้ 
เครื่องมือ
เทคโนโลยี
สารสนเทศและ

ร้อยละของครู
ตน้แบบทีไ่ดร้ับการ
พัฒนาแลว้ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
สมรรถนะครู
ตน้แบบของ ทม.
ทุง่สง

 - ร้อยละของครู
ตน้แบบทีไ่ดร้ับ
การพัฒนาแลว้
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
สมรรถนะครู
ตน้แบบของทม.
ทุง่สง

50% 50% 50% 50% 50% 50% นวตักรรม
สมัยใหม่ ในการ
จดัการเรียนการ
สอนและการ
บริหารการศึกษา
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ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมายความ
เชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

60 70 80 90 100 1. โครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรทาง
การศึกษา โรงเรียนสังกดั
เทศบาลเมอืงทุง่สง

60 70 80 90 100 2.โครงการครูต้นแบบ

1 2 3 4 5 3. โครงการพัฒนา
ระบบการนิเทศการศึกษา

60 70 80 90 100 4. โครงการพัฒนา
ขา้ราชการครูโรงเรียนใน
สังกดัองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

4 5 6 7 8 5.  โครงการพัฒนากลุ่ม
สาระระดับเทศบาล

40 50 60 70 80 6.  โครงการนวัตกรรม
ศูนยร์วมองค์ความรู้เพือ่
เยาวชน  (New 
Innovation of 
knowledge center , 
NIKC)

60 70 80 90 100 7. โครงคัดเลือกครูดีเด่น

60 70 80 90 100 8. โครงการประกวดส่ือ
นวัตกรรม
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59 60 61 62 63

ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมายความ
เชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

ยทุธศาสตร์ที่
 5 การ
พัฒนาสงัคม 
การเรียนรู้
และภมูิปัญญา
 เพ่ือสร้าง
คุณภาพของ
คน
นครศรีธรรมรา
ช

ยทุธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาสงัคม
และคุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์ที ่1 
 พัฒนา
การศึกษา  
ศาสนา  
ประเพณ ี
ศิลปวฒันธรรม 
และการกีฬา
แบบบูรณาการ
สูคุ่ณภาพ
มาตรฐานที่
เหนือกวา่

ศูนยเ์รียนรู้ให้เป็น
ห้องเรียนตน้แบบ
เพ่ือเสริมสร้างการ
พัฒนา

 - จ านวน
ห้องเรียน
ตน้แบบทีก่ลุม่
สาระได้
ด าเนินการผ่าน
มาตรฐาน

8 ห้อง 8 
กลุม่สาระ

8 8 8 8 8 6. พัฒนาศูนย์
เรียนรู้ให้เป็น
ห้องเรียนตน้แบบ
เพ่ือเสริมสร้าง
การพัฒนาทักษะ
การคิดวเิคราะห์
และคุณลกัษณะ
อันพึงประสงค์
ของผู้เรียนทัง้ 5 
ดา้น

จ านวนห้องเรียน
ตน้แบบทีก่ลุม่สาระ
ไดด้ าเนินการผ่าน
มาตรฐาน

8 8 8 8 8 1.  โครงการพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ของโรงเรียน

8 8 8 8 8 2. โครงการพัฒนา
หอ้งเรียนต้นแบบให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มสาระ

2 3 4 5 6 3. โครงการพัฒนา
หอ้งเรียนต้นแบบและ
ศูนยก์ารเรียนรู้สู่ความ
เป็นเลิศ

30% 35% 35% 40% 40% 50%

 - เดก็ทุกคนเลน่
กีฬาเป็น 1  
ประเภทกีฬา

 - ประเภทกีฬาที่
เทศบาลเมืองทุง่
สงไดเ้ขา้สูค่วาม
เป็นเลศิ

2 3 4 6 8 10

 - ร้อยละของ
นักเรียนทีผ่่าน
การเขา้ร่วม
แขง่ขนักีฬา
ระดบัตา่ง ๆ 
เพ่ิมขึน้

กีฬาเพ่ือสขุภาพ 
พัฒนาสูค่วามเป็น
เลศิและสูม่ืออาชพี
ในระดบัสากล

ยทุธศาสตร์ที ่1 
 พัฒนา
การศึกษา  
ศาสนา  
ประเพณ ี
ศิลปวฒันธรรม 
และการกีฬา
แบบบูรณาการ
สูคุ่ณภาพ
มาตรฐานที่
เหนือกวา่

ยทุธศาสตร์ที่
 5 การ
พัฒนาสงัคม 
การเรียนรู้
และภมูิปัญญา
 เพ่ือสร้าง
คุณภาพของ
คน
นครศรีธรรมรา
ช

ยทุธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาสงัคม
และคุณภาพชวีติ

ประเภทกีฬาที่
เทศบาลเมืองทุง่สง
ไดเ้ขา้สูค่วามเป็น
เลศิ

7. สนับสนุนการ
กีฬาเพ่ือสขุภาพ 
พัฒนาสูค่วามเป็น
เลศิและสูม่ือ
อาชพีในระดบั
สากลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จดัการโรงเรียน  
และระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ดา้นกีฬาให้ได้
มาตรฐาน
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ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมายความ
เชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

 - นักกีฬาทม.ทุง่สง
ไดร้ับการคัดเลอืก
เขา้แขง่ขนัระดบั
ภาคใตไ้ม่น้อยกวา่ 
50% ภายในปี 
๒๕๖๑

 - จ านวนครั้งที่
ทม.ทุง่สงไดร้ับ
การเป็นเจา้ภาพ
จดัแขง่ขนั
ระดบัประเทศ
และระดบัชาติ

3 3 4 5 5 6

 - ไดร้ับการ
คัดเลอืกเขา้แขง่ขนั
ระดบัประเทศไม่
น้อยกวา่ ๕% 
ภายในปี ๒๕๖๑ 
และเป็นนักกีฬาทีม
ชาต ิจ านวน ๒ 
ประเภทกีฬา
ภายในป๒ี๕๖๐

 -  จ านวน
ชมรมทีม่ีการ
รวมตวัดา้นกีฬา
เพ่ิมขึน้

10 10 12 15 15 20

 - จ านวนสนาม
ฝึกซ้อมและ
แขง่ขนัดา้นกีฬา
สูค่วามเป็นเลศิ
เพ่ิมขึน้

4 4 4 4 4 4

 - จ านวน
นักกีฬาของทม.
ทุง่สงทีไ่ดร้ับการ
คัดเลอืกเป็น
นักกีฬาทีมชาติ

2 2 2 2 2 2

1. โครงการส่งนักกฬีา-
กรีฑาเขา้ร่วมแขง่ขนักบั
หน่วยงานอืน่
2. โครงการจดัส่งนักกฬีา
เขา้ร่วมแขง่ขนักฬีา
นักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

ยทุธศาสตร์ที ่1 
 พัฒนา
การศึกษา  
ศาสนา  
ประเพณ ี
ศิลปวฒันธรรม 
และการกีฬา
แบบบูรณาการ
สูคุ่ณภาพ
มาตรฐานที่
เหนือกวา่

ยทุธศาสตร์ที่
 5 การ
พัฒนาสงัคม 
การเรียนรู้
และภมูิปัญญา
 เพ่ือสร้าง
คุณภาพของ
คน
นครศรีธรรมรา
ช

7. สนับสนุนการ
กีฬาเพ่ือสขุภาพ 
พัฒนาสูค่วามเป็น
เลศิและสูม่ือ
อาชพีในระดบั
สากลและพัฒนา
ระบบการบริหาร
จดัการโรงเรียน  
และระบบ
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ดา้นกีฬาให้ได้
มาตรฐาน
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ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมายความ
เชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

3. โครงการจดัการ
แขง่ขนักฬีาเด็ก เยาวชน
 และประชาชน
4. โครงการจดัการ
แขง่ขนักฬีาร่วมกบั
หน่วยงานหรือองค์กรอืน่

5. โครงการฝึกทักษะ
กฬีาขัน้พืน้ฐานภาคฤดู
ร้อน
6. โครงการจดัสอน
หลักสูตรพิเศษด้านกฬีา

7. โครงการฝึกทักษะ
กฬีาว่ายน้ านักเรียนใน
โรงเรียนสังกดัเทศบาล
เมอืงทุง่สง8. โครงการฝึกอบรมผู้
ฝึกสอนและผู้ตัดสิน
กฬีา-กรีฑา

9. โครงการอบรมผู้น า
ร ากระบองเพือ่สุขภาพ

10. โครงการจดัการ
แขง่ขนักฬีาชุมชนสัมพันธ์

11. โครงการมวยไทย
ศึกษาพัฒนาสุขภาพ

12. โครงการโรงเรียน
กฬีา
13. โครงการกฬีาสีใน
โรงเรียน
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ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมายความ
เชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

 - จ านวน
โรงเรียนในเขต
เทศบาลเมืองทุง่
สงทีผ่่าน
มาตรฐาน SBM

1 1 2 3 4 4 จ านวนโรงเรียนใน
สงักัดเทศบาลที่
ไดร้ับการรับรอง
มาตรฐานการจดั
การศึกษาจากสมศ.

 - จ านวนครั้งที่
ไดจ้ดัให้มีการ
พัฒนาศักยภาพ
กรรมการศึกษา
ร่วมกับเทศบาล
เมืองทุง่สง

1 2 2 2 2 2

60 70 80 90 100 1. โครงการนิเทศ
การศึกษาโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาล

8 8 8 8 8 2. โครงการเขา้ค่าย
วิชาการของนักเรียน
โรงเรียนสังกดัเทศบาล
เมอืงทุง่สง

6 6 6 6 6 3. โครงการประกนั
คุณภาพภายใน
สถานศึกษา  โรงเรียน
สังกดัเทศบาลเมอืงทุง่สง

60 70 80 90 100 4. โครงการประกวดส่ือ
การเรียนการสอนของครู
โรงเรียนสังกดัเทศบาล
เมอืงทุง่สง

5. โครงการพัฒนาการ
จดัการศึกษาโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน 
(SBMLD)

ประชาชนและภาคี
ทุกภาคสว่นมีสว่น
ร่วมในการบริห
หารจดัการดา้น
การศึกษาอยา่งมี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน

8. สร้างระบบ
บริหารจดัการของ
โรงเรียนในสงักัด
เทศบาลเมืองทุง่
สงเสริมสร้างการ
มีสว่นร่วนบริหาร
จดัการของภาคี
ทุกภาคสว่นอยา่ง
มีคุณภาพเป็น
ระบบและได้
มาตรฐาน

ยทุธศาสตร์ที่
 5 การ
พัฒนาสงัคม 
การเรียนรู้
และภมูิปัญญา
 เพ่ือสร้าง
คุณภาพของ
คน
นครศรีธรรมรา
ช

ยทุธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาสงัคม
และคุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์ที ่1 
 พัฒนา
การศึกษา  
ศาสนา  
ประเพณ ี
ศิลปวฒันธรรม 
และการกีฬา
แบบบูรณาการ
สูคุ่ณภาพ
มาตรฐานที่
เหนือกวา่
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ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมายความ
เชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

60 70 80 90 100 6. โครงการส่งเสริม
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ทีจ่ดัท า
แผนพัฒนาการศึกษา
ดีเด่น7. โครงการกอ่สร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซม 
อาคารสถานที่

8. โครงการจดัท าสรุป
ประมวลผลการประเมนิ
คุณภาพการศึกษา
ภายในสถานศึกษา

6 6 6 6 6 9. โครงการประเมิน
บคุลากร - สถานศึกษาให้
ได้มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์ สม
ศ.

1 10. โครงการ
ประชาสัมพันธ์การจดั
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่

20 30 40 50 60 11. โครงการจดั
การศึกษาร่วมกนัระหว่าง
 กศน. อ าเภอทุง่สงกบั
เทศบาลเมอืงทุง่สง

6 6 6 6 6 12. โครงการส่งเสริม
การมส่ีวนร่วมเพือ่จดั
การศึกษา

 - ร้อยละของ
นักเรียนที่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
การทดสอบ
ระดับชาติ

50.84 65% 70%โรงเรียน
มัธยมศึกษามี
คุณภาพได้
มาตรฐานและมี
ความเป็นเลศิใน
ดา้นวชิาการและ
ดา้นสงัคม

ยทุธศาสตร์ที่
 5 การ
พัฒนาสงัคม 
การเรียนรู้
และภมูิปัญญา
 เพ่ือสร้าง
คุณภาพของ
คน
นครศรีธรรมรา
ช

จ านวนห้องเรียน
สองภาษาทีม่ีการ
เรียนการสอนระดบั
มัธยมทีไ่ดม้าตรฐาน

9. พัฒนาระบบ
โรงเรียน
มัธยมศึกษาให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐานและ
มุง่เน้นความเป็น
เลศิในดา้น
วชิาการและดา้น
สงัคม

 ยทุธศาสตร์ที ่3
 การพัฒนา
สงัคมและ
คุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์ที ่1 
 พัฒนา
การศึกษา  
ศาสนา  
ประเพณ ี
ศิลปวฒันธรรม 
และการกีฬา
แบบบูรณาการ
สูคุ่ณภาพ
มาตรฐานที่
เหนือกวา่
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59 60 61 62 63

ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมายความ
เชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

 - จ านวน
โรงเรียนเกณฑ์
มาตรฐาน สมศ

6 6 6 6 6 6

 - จ านวน
โรงเรียนเกณฑ์
มาตรฐานกรม
สง่เสริมฯ

3.42 3.42 3.6

 - ผลคะแนน
ทดสอบ O-Net  
เฉลีย่ทุกโรงเรียน
ที่มสีิทธิสอบ

6 6 6 6 6 1. โครงการเรียนรู้
ประชาสังคมอาเซียน

2.โครงการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม

3. โครงการปรับปรุง
โรงยมิ ชั้น ๒

4. โครงการจดัท าป้ายชื่อ
โรงเรียน

5. ความร่วมมอืทางด้าน
วิชาการ MOU ค่าย
พัฒนาทักษะภาษาไทย

6. จดัต้ังวงโยธวาทิต

โรงเรียน
มัธยมศึกษามี
คุณภาพได้
มาตรฐานและมี
ความเป็นเลศิใน
ดา้นวชิาการและ
ดา้นสงัคม

ยทุธศาสตร์ที่
 5 การ
พัฒนาสงัคม 
การเรียนรู้
และภมูิปัญญา
 เพ่ือสร้าง
คุณภาพของ
คน
นครศรีธรรมรา
ช

จ านวนห้องเรียน
สองภาษาทีม่ีการ
เรียนการสอนระดบั
มัธยมทีไ่ดม้าตรฐาน

9. พัฒนาระบบ
โรงเรียน
มัธยมศึกษาให้มี
คุณภาพได้
มาตรฐานและ
มุง่เน้นความเป็น
เลศิในดา้น
วชิาการและดา้น
สงัคม

 ยทุธศาสตร์ที ่3
 การพัฒนา
สงัคมและ
คุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์ที ่1 
 พัฒนา
การศึกษา  
ศาสนา  
ประเพณ ี
ศิลปวฒันธรรม 
และการกีฬา
แบบบูรณาการ
สูคุ่ณภาพ
มาตรฐานที่
เหนือกวา่
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ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลกั

หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมายความ
เชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์
จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

ยทุธศาสตร์ที่
 5 การ
พัฒนาสงัคม 
การเรียนรู้
และภมูิปัญญา
 เพ่ือสร้าง
คุณภาพของ
คน
นครศรีธรรมรา

ยทุธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาสงัคม
และคุณภาพชวีติ

ศาสนา ประเพณ ี
วฒันธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถ่ิน
ไดร้ับการอนุรักษ์

 - จ านวน
โครงการ/
กิจกรรมที ่ทม.
ทุง่สง  ให้การ
สง่เสริม
สนับสนุนดา้น
ประเพณ ี
วฒันธรรมและ
ศาสนา

1 2 2 2 2 2 10.น าภมูิปัญญา
ท้องถ่ิน ศิลปะ 
วฒันธรรม อาชพี
มาเป็นแนว
ทางการพัฒนา
คุณภาพชวีติของ
คนทัง้ในระบบ
และนอกระบบ
การศึกษา

จ านวนโครงการ/
กิจกรรมที ่ทม.ทุง่
สง  ให้การสง่เสริม
สนับสนุนดา้น
ประเพณ ี
วฒันธรรมและ
ศาสนา

 - จ านวน
พิพิธภณัฑ์
ท้องถ่ินทีจ่ดัตัง้ได้

0 1 1 1 1 1

 - จ านวน
โรงเรียนทีฝึ่ก
ศิลปะท้องถ่ิน

4 6 6 6 6 6

 - จ านวนชมุชน
ทีม่ีกลุม่
ศิลปะการแสดง
ประจ าชมุชน
และมีรายไดจ้าก
การแสดง

1 1 1 1 1 1

1 2 2 2 2 2 1.โครงการส่งเสริม
อนุรักษ์ศาสนาประเพณี 
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิน่

2. โครงการพิพิธภณัฑ์
ท้องถิน่  "ชุมทาง
ประวัติศาสตร์เมอืงทุง่สง"

60 70 80 90 100 3. โครงการ 1 โรงเรียน
 1 ศิลปะการแสดง

ยทุธศาสตร์ที ่1 
 พัฒนา
การศึกษา  
ศาสนา  
ประเพณ ี
ศิลปวฒันธรรม 
และการกีฬา
แบบบูรณาการ
สูคุ่ณภาพ
มาตรฐานที่
เหนือกวา่
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แบบ ยท.04

59 60 61 62 63

ยทุธศาสตร์ที ่3  
การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิน ้า สิง่แวดลอ้ม
และพลงังานมี
ประสทิธิภาพ 
เพ่ิมพื นทีส่เีขยีว
และการใช้
พลงังานสะอาด

ยทุธศาสตร์ที ่2  
 การบริหาร
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิสิง่แวดลอ้ม
และพลงังาน

ยทุธศาสตร์ที ่2 
ร่วมกันจดัวางผัง
เมือง พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน
 รักษาสิง่แวดลอ้ม
 ป้องกันน ้าท่วมสู่
เมืองน่าอยูอ่ยา่ง
ยัง่ยนื

ผลการทบและ
ความรุนแรง
จากปัญหาน ้า
ท่วมในเขต
เทศบาลลดลงน ้า
ไม่ท่วมเมืองทุง่
สงอยา่งยัง่ยนื

 - ร้อยละของ
งบประมาณที่
ใชใ้นการแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วม
ลดลง

45ลา้น 70% 65% 60% 55% 50% ร้อยละของ
งบประมาณทีใ่ช้
ในการแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วม
ลดลง

 - ร้อยละของ
ทางระบายน ้า
(คลองเหมือง 
คูระบายน ้า 
ทางน ้า
สาธารณะ)ที่
ไดร้ับการขดุลอก

65% 70% 75% 80% 85%

 4 สาย
๕ โซน
ทาง

ระบาย
น ้าจดุ

เส่ียง ๖ 
จดุ

4 สาย
๕ โซน
ทาง

ระบาย
น ้าจดุ

เส่ียง ๖ 
จดุ

4 สาย
๕ โซน
ทาง

ระบาย
น ้าจดุ

เส่ียง ๖ 
จดุ

4 สาย
๕ โซน
ทาง

ระบาย
น ้าจดุ

เส่ียง ๖ 
จดุ

4 สาย
๕ โซน
ทาง

ระบาย
น ้าจดุ

เส่ียง ๖ 
จดุ

1.  โครงการบริหาร
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม, ป้องกนั, 
แกไ้ขปัญหา
    อทุกภยัแบบบูรณา
การ

กองช่าง กองช่าง 
ส้านักปลัดฯ

กอง
วิชาการฯ

2 2 2 2 2 2. โครงการจา้งที่
ปรึกษาวิจยัและพัฒนา
ระบบการบริหารจดัการ
คลองทีไ่หลผ่านเทศบาล
เมอืงทุง่สงโดยชุมชนและ
เยาวชนมส่ีวนร่วม

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชี วดั
เป้าประสงค์
ตวัชี วดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชี วดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

หน่วย
สนับสนุน

1. บูรณาการความ
ร่วมมือทุกภาคสว่น
อยา่งมีคุณภาพใน
การป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภยั
เมืองทุง่สงแบบ
บูรณาการให้ยัง่ยนื
โดยบูรณาการการ
พัฒนาดา้น
กายภาพและดา้น
กระบวนการทาง
สงัคมอยา่ง
เชือ่มโยงและ
ตอ่เน่ือง
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59 60 61 62 63
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชี วดั
เป้าประสงค์
ตวัชี วดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชี วดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

หน่วย
สนับสนุน

2 2 2 2 2 3.  โครงการจา้งที่
ปรึกษาเสริมสร้าง
ศักยภาพการด้าเนินงาน
ทางส่ิงแวดล้อมของ
ชุมชนและเทศบาลเมอืง
ทุง่สงตามแนวทาง
ตัวชี วัดอาเซียนด้าน
ส่ิงแวดล้อมอยา่งยัง่ยนืยทุธศาสตร์ที ่3  

การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิน ้า สิง่แวดลอ้ม
และพลงังานมี
ประสทิธิภาพ 
เพ่ิมพื นทีส่เีขยีว
และการใช้
พลงังานสะอาด

 ยทุธศาสตร์ที ่2  
 การบริหาร
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิสิง่แวดลอ้ม
และพลงังาน

ยทุธศาสตร์ที ่2 
ร่วมกันจดัวางผัง
เมือง พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน
 รักษาสิง่แวดลอ้ม
 ป้องกันน ้าท่วมสู่
เมืองน่าอยูอ่ยา่ง
ยัง่ยนื

ผังเมืองรวม
ไดร้ับการ
ปรับปรุงโดย
กระบวนการมี
สว่นร่วมของ
ประชาชนมีผล
บังคับใช้

 - มีผังเมือง
รวมเมืองทุง่สง
ทีป่ระกาศใช้
บังคับโดย
ประชาชนมี
สว่นร่วม

มี มี มี มี มี 2. สร้าง
กระบวนการเรียนรู้
กฎหมายผังเมือง
รวมเมืองทุง่สง 
และสง่เสริมการมี
สว่นร่วมในการ
ปฏบิัติ

มีผังเมืองรวม
เมืองทุง่สงที่
ประกาศใชบ้ังคับ
โดยประชาชนมี
สว่นร่วม

 - จ้านวน
ชมุชนในเขต
เทศบาลเมือง
ทุง่สงทีม่ีการ
จดัท้าผังชมุชน
ทีไ่ดม้าตรฐาน

20 
ชมุชน

20 
ชมุชน

20 
ชมุชน

20 
ชมุชน

20 
ชมุชน

20  
ชุมชน

20  
ชุมชน

20  
ชุมชน

20  
ชุมชน

20  
ชุมชน

1.  โครงการจดัท้าผัง
ชุมชนแบบมส่ีวนร่วม

กองสวัสดิการฯ

ยทุธศาสตร์ที ่3  
การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิน ้า สิง่แวดลอ้ม
และพลงังานมี
ประสทิธิภาพ 
เพ่ิมพื นทีส่เีขยีว
และการใช้
พลงังานสะอาด

 ยทุธศาสตร์ที ่2  
 การบริหาร
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิสิง่แวดลอ้ม
และพลงังาน

ยทุธศาสตร์ที ่2 
ร่วมกันจดัวางผัง
เมือง พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน
 รักษาสิง่แวดลอ้ม
 ป้องกันน ้าท่วมสู่
เมืองน่าอยูอ่ยา่ง
ยัง่ยนื

โครงสร้าง
พื นฐานโครงขา่ย
ถนน  ระบบ
ระบายน ้า ไฟฟ้า
ประปา  
โทรศัพท์ 
สถานที่
สาธารณะไดร้ับ
การพัฒนาและ
ปรับปรุง
บ้ารุงรักษา

 - จ้านวนถนน
ในเขตเทศบาล
ทีม่ีคูระบายน ้า
ทีไ่ดม้าตรฐาน

ถนนในเขต
เทศบาล 
133 สาย

75 75 75 75 75 จ้านวน
สาธารณปูโภค 
สาธารณปูการ 
ทีก่่อสร้าง 
ปรับปรุง 
บ้ารุงรักษา
เพ่ิมขึ น

3. พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน
โครงขา่ยถนน  
ระบบระบายน ้า 
ไฟฟ้าประปา  
โทรศัพท์  ให้
เพียงพอ และ
ปรับปรุง
บ้ารุงรักษาอาคาร
สถานทีส่าธารณะ
ขนสง่ทีท่ันสมัย 
ภายใตก้รอบความ
ร่วมมือระหวา่ง
ภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ
และเอกชน
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ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชี วดั
เป้าประสงค์
ตวัชี วดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชี วดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

หน่วย
สนับสนุน

 - จ้านวนถนน
ในเขตเทศบาล
ทีไ่ดร้ับการ
ปรับปรุงให้ได้
มาตรฐาน

75 75 75 75 75

 - ร้อยละของ
จ้านวน
ครัวเรือนทีม่ี
ไฟฟ้าใช้

100% 100% 100% 100% 100%

 - ร้อยะละของ
ถนนสาธารณะ
ทีไ่ดร้ับบริการ
ไฟฟ้า
สาธารณะสอ่ง
สวา่งทัว่ถึง

98% 100% 100% 100% 100%

 - ร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ี
น ้าประปา
สะอาดได้
มาตรฐานการ
ประปาสว่น
ภมูิภาค

95% 95% 96% 97% 98%

 - ร้อยละของ
งบประมาณที่
ใชใ้นการแก้ไข
ปัญหาน ้าท่วม
ลดลง

40% 50% 60% 70% 80%

 - ร้อยละของ
ทางระบายน ้า
(คลองเหมือง 
คูระบายน ้า 
ทางน ้า
สาธารณะ)ที่
ไดร้ับการขดุลอก

65% 70% 75% 80% 85%

13 13 13 13 13 1.  โครงการขยายเขต
ประปา

กองช่าง ส้านักปลัดฯ

3. พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน
โครงขา่ยถนน  
ระบบระบายน ้า 
ไฟฟ้าประปา  
โทรศัพท์  ให้
เพียงพอ และ
ปรับปรุง
บ้ารุงรักษาอาคาร
สถานทีส่าธารณะ
ขนสง่ทีท่ันสมัย 
ภายใตก้รอบความ
ร่วมมือระหวา่ง
ภาครัฐ รัฐวสิาหกิจ
และเอกชน
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ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชี วดั
เป้าประสงค์
ตวัชี วดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชี วดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

หน่วย
สนับสนุน

2.  โครงการปรับปรุง
ระบบประปาชุมชน

3.  โครงการขยายเขต
ไฟฟ้าสาธารณะ, 
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง
4.  โครงการกอ่สร้าง 
ปรับปรุง ซ่อมแซมท่อ
ระบายน ้า

5.  โครงการปรับปรุง
ซ่อมแซมถนน

6. โครงการกอ่สร้าง
เขือ่น,เขือ่นกั นน ้าและ
ฝายกั นน ้า7. โครงการกอ่สร้าง
ถนน/ถนนและท่อ
ระบายน ้า/ปรับปรุงผิว
จราจร8. โครงการกอ่สร้าง
สะพาน

9. โครงการกอ่สร้าง
ปรับปรุงทางเท้าและท่อ
ระบายน ้า

10. ขดุบ่อ สระน ้า และ
ขดุลอกคลอง ล้าเหมอืง 
และคูระบายน ้า

11. โครงการจา้งเหมา
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า-
แสงสว่าง ภายในถ ้าตลอด

12. โครงการจดัซื อทีดิ่น
เพือ่ขยายศาลาชุมชนทุง่
สง-นาบอน

13. โครงการกอ่สร้าง/
ปรับปรุง อาคารสถานที่
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ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชี วดั
เป้าประสงค์
ตวัชี วดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชี วดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

หน่วย
สนับสนุน

ยทุธศาสตร์ที ่3  
การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิน ้า สิง่แวดลอ้ม
และพลงังานมี
ประสทิธิภาพ 
เพ่ิมพื นทีส่เีขยีว
และการใช้
พลงังานสะอาด

 ยทุธศาสตร์ที ่2  
 การบริหาร
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิสิง่แวดลอ้ม
และพลงังาน

ยทุธศาสตร์ที ่2 
ร่วมกันจดัวางผัง
เมือง พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน
 รักษาสิง่แวดลอ้ม
 ป้องกันน ้าท่วมสู่
เมืองน่าอยูอ่ยา่ง
ยัง่ยนื

มีพื นทีส่วน
ธารณะ 
สวนหยอ่ม ที่
สะอาด สวยงาม 
เป็นระเบียบ

 - ร้อยละของ
พื นทีส่วนหยอ่ม
ในเขตเทศบาล
ทีไ่ดร้ับการ
ปรับปรุงให้
สวยงามเป็น
ระเบียบได้
มาตรฐาน

60% 70% 75% 85% 90% 100% 4. ปรับปรุงและ
พัฒนาพื นทีส่วน
ธารณะ สวน หยอ่ม
 และปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ในเขตเทศบาล
ให้สวยงามเป็น
ระเบียบโดยทุกภาค
สว่นมีสว่นร่วม

 - ร้อยละของ
พื นที่
สวนสาธารณะ 
สวนหยอ่ม ใน
เขตเทศบาลที่
ไดร้ับการ
ปรับปรุงให้
สวยงามเป็น
ระเบียบ ได้
มาตรฐาน

60 70 80 90 100 1. โครงการปรับปรุง
และพัฒนา
สวนสาธารณะเทศบาล
เมอืงทุง่สง
2. โครงการปรับปรุงภมูิ
ทัศน์เมอืงทุง่สงแบบ
บูรณาการ

ยทุธศาสตร์ที ่3  
การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิน ้า สิง่แวดลอ้ม
และพลงังานมี
ประสทิธิภาพ 
เพ่ิมพื นทีส่เีขยีว
และการใช้
พลงังานสะอาด

 ยทุธศาสตร์ที ่2  
 การบริหาร
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิสิง่แวดลอ้ม
และพลงังาน

ยทุธศาสตร์ที ่2 
ร่วมกันจดัวางผัง
เมือง พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน
 รักษาสิง่แวดลอ้ม
 ป้องกันน ้าท่วมสู่
เมืองน่าอยูอ่ยา่ง
ยัง่ยนื

 พื นทีส่าธารณะ
ทีไ่ดร้ับการ
คุ้มครองป้องกัน 
 ไม่มีการบุกรุก

 - ร้อยละของ
พื นทีส่าธารณะ
ทีไ่ดร้ับการ
คุ้มครองป้องกัน
  ไม่มีการบุกรุก

10% 10% 10% 10% 10% 5. ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการบุก
รุกทีส่าธารณะ
อยา่งมีสว่นร่วม

 - ร้อยละของ
พื นทีส่าธารณะที่
ไดร้ับการขึ น
ทะเบียนเป็น
ทางการไม่มีการ
บุกรุก

ยทุธศาสตร์ที ่3  
การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิน ้า สิง่แวดลอ้ม
และพลงังานมี
ประสทิธิภาพ 
เพ่ิมพื นทีส่เีขยีว
และการใช้
พลงังานสะอาด

 ยทุธศาสตร์ที ่2  
 การบริหาร
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิสิง่แวดลอ้ม
และพลงังาน

ยทุธศาสตร์ที ่2 
ร่วมกันจดัวางผัง
เมือง พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน
 รักษาสิง่แวดลอ้ม
 ป้องกันน ้าท่วมสู่
เมืองน่าอยูอ่ยา่ง
ยัง่ยนื

ตลาดสด  ร้าน
อาร แผงลอย 
สะอาดถูกหลกั
สขุาภบิาล 
ชมุชนมีสว่นร่วม
ในการบริหาร
จดัการ

 - ร้อยละ
ร้านค้าในตลาด
 ร้านอาหาร 
และแผงลอยที่
ขึ นทะเบียนที่
ไดม้าตรฐานฟูด
 เซพตี ตาม
เกณฑ์

70% 75% 85% 90% 100% 6. ปรับปรุงพัฒนา
และบริหารจดัการ
ตลาดสด  ตลาดนัด
  ตลาดคนเดนิ  ให้
สวยงาม สะอาด 
ถูกหลกัสขุาภบิาล
โดยการมีสว่นร่วม

 - ร้อยละร้านค้า
ในตลาด 
ร้านอาหาร และ
แผงลอย ทีข่ึ น
ทะเบียนทีไ่ด้
มาตรฐาน ฟูด 
เซพ ตี  ตามเกณฑ์
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59 60 61 62 63
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชี วดั
เป้าประสงค์
ตวัชี วดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชี วดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

หน่วย
สนับสนุน

 - รางวลัตลาด
สดในเขต
เทศบาลเมือง
ทุง่สง

๓ ดาว ๕ ดาว ๕ ดาว ๕ ดาว ๕ ดาว ๕ ดาว

1. โครงการป้องกนัและ
ควบคุมพาหะน้าโรค(จา้ง
เหมาเอกชนก้าจดัหนู
และแมลงสาบ)
2. โครงการตลาดสด/
ร้านค้าน่าซื อ

3. โครงการจา้งเหมา
เพิม่ประสิทธิภาพด้าน
สุขาภบิาลและอนามยั
ส่ิงแวดล้อม

4. โครงการกอ่สร้าง
ตลาดชุมชนเทศบาล
เมอืงทุง่สง

ยทุธศาสตร์ที ่3  
การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิน ้า สิง่แวดลอ้ม
และพลงังานมี
ประสทิธิภาพ 
เพ่ิมพื นทีส่เีขยีว
และการใช้
พลงังานสะอาด

 ยทุธศาสตร์ที ่2  
 การบริหาร
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิสิง่แวดลอ้ม
และพลงังาน

ยทุธศาสตร์ที ่2 
ร่วมกันจดัวางผัง
เมือง พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน
 รักษาสิง่แวดลอ้ม
 ป้องกันน ้าท่วมสู่
เมืองน่าอยูอ่ยา่ง
ยัง่ยนื

 ประชาชนมี
จติส้านึกร่วมกัน
รักษาธรรมชาติ
ในชมุชน

 - ร้อยละของ
พื นทีใ่นเขต
เทศบาลทีไ่ดร้ับ
การสง่เสริม 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรม
 ชาต ิและ
สิง่แวดลอ้ม

มีการ
อนุรักษ์

ประมาณ 
210 ไร่ 

จากทั งหมด
 4,481.25

 ไร่

4% 4.50% 5% 5.50% 6% 7. สง่เสริมอนุรักษ์
 ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ
 และสิง่แวดลอ้ม

 - ร้อยละของ
พื นทีใ่นเขต
เทศบาลทีไ่ดร้ับ
การสง่เสริม 
อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
ทรัพยากรธรรม 
ชาต ิและ
สิง่แวดลอ้ม

60 70 80 90 100 1. พัฒนาศักยภาพการ
ด้าเนินงานด้านอนามยั
ส่ิงแวดล้อมเทศบาล
เมอืงทุง่สง

2. โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติใน
ชุมชน
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59 60 61 62 63
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชี วดั
เป้าประสงค์
ตวัชี วดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชี วดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

หน่วย
สนับสนุน

3. โครงการปลูกตน้ไมเ้พือ่

ลดภาวะโลกรอ้นเฉลมิพระ

เกยีรติ

4. โครงการบา้นน่ามอง

5. โครงการเยาวชนรกัษ์

ทุง่สง

ยทุธศาสตร์ที ่3  
การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิน ้า สิง่แวดลอ้ม
และพลงังานมี
ประสทิธิภาพ 
เพ่ิมพื นทีส่เีขยีว
และการใช้
พลงังานสะอาด

 ยทุธศาสตร์ที ่2  
 การบริหาร
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิสิง่แวดลอ้ม
และพลงังาน

ยทุธศาสตร์ที ่2 
ร่วมกันจดัวางผัง
เมือง พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน
 รักษาสิง่แวดลอ้ม
 ป้องกันน ้าท่วมสู่
เมืองน่าอยูอ่ยา่ง
ยัง่ยนื

การจราจรใน
เมืองทุง่สงเป็น
ระเบียบ
ประชาชนมี
ระเบียบวนัิย
จราจร

 - ร้อยละ
ผู้กระท้าผิด
กฎหมายจราจร
ในเขต ทม.ทุง่
สงลดลง

ผิดกฎ
จราจร
ประมาณ
ร้อยละ๓๐

15% 10% 5% 5% 5% 8. จดัระบบจราจร
ให้มีระเบียบและ
สร้างวนัิยจราจรแก่
ประชาชน โดยทุก
ภาคสว่นร่วมแบบ
บูรณาการ

 - ร้อยละ
ผู้กระท้าผิด
กฎหมายจราจร
ในเขต ทม.ทุง่
สงลดลง

60 70 80 90 100 ร้อยละ 100 1. โครงการจดัระเบียบ
จราจรและแกไ้ขปัญหา
จราจรเมอืงทุง่สงแบบ
บูรณาการ

2 2 2 2 2 จ้านวน ๒ จุด 2.  โครงการปรับปรุงไฟ
จราจร

 ยทุธศาสตร์ที ่2  
 การบริหาร
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิสิง่แวดลอ้ม
และพลงังาน

การบริหาร
จดัการขยะมูล
ฝอยของ
เทศบาลมี
ประสทิธิภาพถูก
หลกัสขุาภบิาล 

  - ปริมาณ
ขยะลดลง 
50%

30% 35% 40% 45% 50% 9. ปรับปรุงระบบ
การบริหารจดัการ
ขยะมูลฝอยของ
เทศบาลให้มี
ประสทิธิภาพถูก
หลกัสขุาภบิาล 

  - ปริมาณขยะ
ลดลง 50%

ยทุธศาสตร์ที ่3  
การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชา
ต ิน ้า สิง่แวดลอ้ม
และพลงังานมี
ประสทิธิภาพ 

เพ่ิมพื นทีส่เีขยีว
และการใช้

พลงังานสะอาด

ยทุธศาสตร์ที ่2 
ร่วมกันจดัวางผัง

เมือง พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน
 รักษาสิง่แวดลอ้ม
 ป้องกันน ้าท่วมสู่
เมืองน่าอยูอ่ยา่ง

ยัง่ยนื
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59 60 61 62 63
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชี วดั
เป้าประสงค์
ตวัชี วดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชี วดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

หน่วย
สนับสนุน

 - ร้อยละของ
ครัวเรือนทีคั่ด
แยกขยะและ
น้ามาใช้
ประโยชน์ตาม
หลกั 3R

1. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการรักษา
ความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย
ของเมอืง

2. โครงการผลิตขยะ
เชื อเพลิง RDF

3.โครงการปรับปรุง
ระบบผลิตปุย๋จากส่ิง
ปฏกิลู

4. โครงการศึกษาความ
เหมาะสมและออกแบบ
รายละเอยีดระบบ
รวบรวมและก้าจดัขยะ
มลูฝอย

ยทุธศาสตร์ที ่3  
การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิน ้า สิง่แวดลอ้ม
และพลงังานมี
ประสทิธิภาพ 
เพ่ิมพื นทีส่เีขยีว
และการใช้
พลงังานสะอาด

 ยทุธศาสตร์ที ่2  
 การบริหาร
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิสิง่แวดลอ้ม
และพลงังาน

ยทุธศาสตร์ที ่2 
ร่วมกันจดัวางผัง
เมือง พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน
 รักษาสิง่แวดลอ้ม
 ป้องกันน ้าท่วมสู่
เมืองน่าอยูอ่ยา่ง
ยัง่ยนื

น ้าเสยีไดร้ับการ
บ้าบัดจนได้
มาตรฐานก่อน
ปลอ่ยสุแ่หลง่น ้า
ธรรมชาติ

 - ร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ี
การตดิตั งบ่อดกั
ไขมันทีไ่ด้
มาตรฐานใน
เขตเทศบาล
เพ่ิมขึ น

40% 40% 50% 60% 70% 80% 10. บริหารจดัการ
ระบบบ้าบัดน ้าเสยี
ทีม่ีอยูใ่ห้มี
ประสทิธิภาพโดย
ประชาชนมีสว่น
ร่วมและขยาย
ระบบบ้าบัดน ้าเสยี
ให้ครอบคลมุพื นที่
เขตเทศบาล

 - มีระบบบ้าบัด
น ้าเสยีรวมของ 
ทม.ทุง่สงทีไ่ด้
มาตรฐาน

ยทุธศาสตร์ที ่3  
การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชา
ต ิน ้า สิง่แวดลอ้ม
และพลงังานมี
ประสทิธิภาพ 

เพ่ิมพื นทีส่เีขยีว
และการใช้

พลงังานสะอาด

ยทุธศาสตร์ที ่2 
ร่วมกันจดัวางผัง

เมือง พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน
 รักษาสิง่แวดลอ้ม
 ป้องกันน ้าท่วมสู่
เมืองน่าอยูอ่ยา่ง

ยัง่ยนื
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59 60 61 62 63
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชี วดั
เป้าประสงค์
ตวัชี วดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชี วดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

หน่วย
สนับสนุน

 - มีระบบ
บ้าบัดน ้าเสยี
รวมของทม.ทุง่
สงทีไ่ดม้าตรฐาน

 ๔ แห่ง  ๕ แห่ง  ๖ แห่ง  ๗ แห่ง  ๘ แห่ง  ๙ แห่ง  -ร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่ีการ
ตดิตั งบ่อดกั
ไขมันทีไ่ด้
มาตรฐานในเขต
เทศบาลเพ่ิมขึ น

 - ร้อยละของ
สดัสว่นพื นทีใ่น
เขตทม.ทุง่สงที่
มีระบบบ้าบัด
น ้าเสยี
ครอบคลมุ

50% 50% 50% 50% 50% 50%

 - จ้านวน
แหลง่น ้า คู 
คลอง มี
คุณภาพน ้า
เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐาน

 ๔ แห่ง  ๔ แห่ง  ๔ แห่ง  ๔ แห่ง  ๔ แห่ง  ๔ แห่ง

80 85 90 95 100 1. โครงการบริหาร
จดัการและสร้าง
จติส้านึกในการจดัการ
น ้าเสียชุมชน

กองช่างสุขาฯ กองช่าง
ส้านักปลัดฯ

2. โครงการกอ่สร้าง
ระบบรวบรวมและ
บ้าบัดน ้าเสียส่วนขยาย 
ระยะที ่2
3. โครงการติดตั งระบบ
บ้าบัดน ้าเสียเฉพาะจดุ

4. โครงการจดัซื อพร้อม
ติดตั งรอกไฟฟ้าสถานี
สูบน ้าเสีย
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59 60 61 62 63
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชี วดั
เป้าประสงค์
ตวัชี วดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชี วดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

หน่วย
สนับสนุน

ยทุธศาสตร์ที ่3  
การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิน ้า สิง่แวดลอ้ม
และพลงังานมี
ประสทิธิภาพ 
เพ่ิมพื นทีส่เีขยีว
และการใช้
พลงังานสะอาด

 ยทุธศาสตร์ที ่2  
 การบริหาร
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิสิง่แวดลอ้ม
และพลงังาน

ยทุธศาสตร์ที ่2 
ร่วมกันจดัวางผัง
เมือง พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน
 รักษาสิง่แวดลอ้ม
 ป้องกันน ้าท่วมสู่
เมืองน่าอยูอ่ยา่ง
ยัง่ยนื

ประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าและน ้ามัน
และสนับสนุน
การใชพ้ลงังาน
ทางเลอืกเพ่ิมขึ น

 - ปริมาณการ
ใชไ้ฟฟ้าของ
เทศบาลลดลง

3% 4% 5% 6% 10% 11. รณรงค์
สง่เสริมการ
ประหยดัพลงังาน
ไฟฟ้าและน ้ามัน
และสนับสนุนการ
ใชพ้ลงังานทางเลอืก

  - จ้านวน
ประเภทของ
กิจกรรมดา้น
พลงังาน
ทางเลอืกในเขต
ทม.ทุง่สงเพ่ิมขึ น

 - จ้านวน
ประเภทของ
กิจกรรมดา้น
พลงังาน
ทางเลอืกใน
เขตทม.ทุง่สง
เพ่ิมขึ น

4 
ประเภท

4 
ประเภท

4 
ประเภท

4 
ประเภท

4 
ประเภท

2 3 4 5 6 1. โครงการรณรงค์
รักษาสภาพภมูอิากาศ 
ลดโลกร้อน ภายใต้
แผนปฏบิัติการ LA 21  
เพือ่เมอืงน่าอยู่

กองช่างสุขาฯ กองช่าง
ส้านักปลัดฯ

2. โครงการจดัซื อพร้อม
ติดตั งระบบผลิตไฟฟ้า
จากแกส๊ชีวภาพขนาด
ไมน่้อยกว่า 30 KW

3. โครงการส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทน
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ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชี วดั
เป้าประสงค์
ตวัชี วดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชี วดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

หน่วย
สนับสนุน

ยทุธศาสตร์ที ่3  
การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิน ้า สิง่แวดลอ้ม
และพลงังานมี
ประสทิธิภาพ 
เพ่ิมพื นทีส่เีขยีว
และการใช้
พลงังานสะอาด

 ยทุธศาสตร์ที ่2  
 การบริหาร
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชา
ต ิสิง่แวดลอ้ม
และพลงังาน

ยทุธศาสตร์ที ่2 
ร่วมกันจดัวางผัง
เมือง พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน
 รักษาสิง่แวดลอ้ม
 ป้องกันน ้าท่วมสู่
เมืองน่าอยูอ่ยา่ง
ยัง่ยนื

 - ทุกภาคสว่นมี
สว่นร่วมพัฒนา
เมืองทุง่สง
สูเ่มืองคาร์บอน
ต่า้ เมืองจกัรยาน
 เมืองรู้สูภ้ยัพิบัติ

 - ร้อยละของ
ครัวเรือนทีคั่ด
แยกขยะและ
น้ามาใช้
ประโยชน์ตาม
หลกั ๓R

30% 30% 30% 40% 50% 60% 12. สง่เสริมทุก
ภาคสว่นมีสว่นร่วม
พัฒนาเมืองทุง่สง
สูเ่มืองคาร์บอนต่า้ 
เมืองจกัรยาน เมือง
รู้สูภ้ยัพิบัติ

 - ลดการปลอ่ย
 CO2 ในองค์กร
 30% เทียบ
กับปี 2555

 - ร้อยละของ
ขยะทีไ่ดก้้าจดั
ทีถู่กหลกั
สขุาภบิาล

50% 60% 70% 80% 90%  - บุคลากรใน
สงักัดเทศบาล 
นักเรียน/
ประชาชนใน
เมือง มีการใช้
จกัรยานใน
ชวีติประจ้าวนั 
ไม่น้อยกวา่ 70 
คน - บุคลากรใน

สงักัดเทศบาล 
นักเรียน/
ประชาชนใน
เมือง มีการใช้
จกัรยานใน
ชวีติประจ้าวนั 
ไม่น้อยกวา่ 70
 คน

 - จ้านวน
ครัวเรือนไดร้ับ
ผลกระทบจาก
ภยัน ้าท่วมลดลง
 50% เทียบ
กับปี 2554

  - จ้านวน
ครัวเรือนไดร้ับ
ผลกระทบจาก
ภยัน ้าท่วม

1. โครงการจดัจา้งที่
ปรึกษา “พัฒนาการจดั
การศึกษา โรงเรียนใน
สังกดัเทศบาล เมอืงทุง่
สง กา้วสู่สังคมคาร์บอน
ต้่า”
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59 60 61 62 63
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชี วดั
เป้าประสงค์
ตวัชี วดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชี วดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

หน่วย
สนับสนุน

2. โครงการบริหาร
จดัการและสร้าง
จติส้านึกในการจดัการ
ขยะมลูฝอย

3. โครงการพลิกถงุ 
พลิกโลก

4. โครงการป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาอทุกภยั
เมอืงทุง่สงแบบบูรณการ

5. โครงการจดัตั งศูนย์
ควบคุมแบบบูรณาการ
การบริหารจดัการน ้า
เทศบาลเมอืงทุง่สง
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59 60 61 62 63

ยทุธศาสตร์ที ่2.
 การพัฒนาการ
ท่องเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์และ
วฒันธรรมระดบั
มาตรฐานสากล
 ทีส่ามารถสร้าง
อาชพีและรายได้
ในพ้ืนทีเ่พ่ิมขึน้

 ยทุธศาสตร์ที ่1
   การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ 
ยทุธศาสตร์ที ่3 
 การพัฒนา
สงัคมและ
คุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์ที ่3 
 พัฒนา
เศรษฐกิจและ
สงัคม สูคุ่ณภาพ
ชวีติทีด่กีวา่

เกิดศูนยก์ระจาย
สนิค้าภาคใต้
ตอนกลางใน
พ้ืนทีทุ่ง่สง มี
การจา้งงานจา้ง
คนในพ้ืนที่
เพ่ิมขึน้

 - จ านวนศูนย์
กระจายสนิค้าที่
ไดม้าตรฐาน

1 1 1 1 1 1  - จ านวน
แรงงานทีจ่า้ง
งานเพ่ิมทางตรง
ในศูนยก์ระจาย
สนิค้า DC-ทุง่สง
 และการจา้ง
แรงงานทางอ้อม

 - จ านวน
แรงงานทีจ่า้ง
เพ่ิมทางตรง-
ทางอ้อมในศูนย์
กระจายสนิค้า

20 30 40 50 60

1 1 1 1 1 1. โครงการพัฒนาศูนย์
กระจายสินค้าภาคใต้- ทุง่
สง (Inland Container 
Depot)

กองช่าง กองช่างสุขาฯ
 วิชาการฯ

2 4 6 8 10 2. โครงการจดัประชุม
บูรณาการความร่วมมอื
ระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่กบัหน่วยงาน
ราชการ รัฐวิสาหกจิหรือ
เอกชน

ส านักปลัดฯ กองวิชาการฯ

ยทุธศาสตร์ที ่2.
 การพัฒนาการ
ท่องเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์และ
วฒันธรรมระดบั
มาตรฐานสากล
 ทีส่ามารถสร้าง
อาชพีและรายได้
ในพ้ืนทีเ่พ่ิมขึน้

 ยทุธศาสตร์ที ่1
   การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ 
ยทุธศาสตร์ที ่3 
 การพัฒนา
สงัคมและ
คุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์ที ่3 
 พัฒนา
เศรษฐกิจและ
สงัคม สูคุ่ณภาพ
ชวีติทีด่กีวา่

กลุม่อาชพีและ
ประชากร
วา่งงานไดร้ับ
การพัฒนาอาชพี
ให้มีรายไดเ้พ่ิมขึน้

 - จ านวนกลุม่
อาชพีในเขต
ทม.ท่งุสงทีไ่ดร้ับ
การสง่เสริม
อาชพีและมี
รายไดเ้พ่ิมขึน้

๖ กลุม่ ๖ กลุม่ ๙ กลุม่ ๑๒ กลุม่ ๑๒ กลุม่ ๑๒ กลุม่ ๒. พัฒนาทักษะ
และสง่เสริม
อาชพีแก่กลุม่ผู้
จา้งงาน กลุม่
อาชพี 
ผู้ดอ้ยโอกาส
ยากจน ภายใต้
ปรัชญา
เศรษฐกิจ
พอเพียง โดยทุก
ภาคสว่นมีสว่น

 - จ านวนกลุม่
อาชพีในเขต
ทม.ท่งุสงทีไ่ดร้ับ
การสง่เสริม
อาชพีและมี
รายไดเ้พ่ิมขึน้

1. สง่เสริม
สนับสนุนให้เกิด
การลงทุนดา้น
คมนาคมขนสง่ 
รองรับการขยาย
การลงทุนภาค
ธุรกิจและ
อุตสาหกรรม
และขยายการ
จา้งงานในพ้ืนที่
ให้สามารถลด
ตน้ทุนและเพ่ิม
ความสามารถ
ในการแขง่ขนั

หน่วย
สนับสนุน

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง
ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
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หน่วย

สนับสนุน

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

 - ร้อยละของ
ผู้สนใจไดพั้ฒนา
ทักษะฝีมือ
แรงงานและมี
งานท า

10% 20% 30% 40% 50%

๖ กลุม่ ๙ กลุม่ ๑๒ กลุม่ ๑๒ กลุม่ ๑๒ กลุม่ 1. โครงการสนับสนุน
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
แกชุ่มชน

กองสวัสดิการ ส านักปลัดฯ

2. โครงการสนับสนุน 1 
ชุมชน 1 ผลิตภณัฑ์ 
(OCOP) และสินค้า 1 
ต าบล 1 ผลิตภณัฑ์

ยทุธศาสตร์ที ่2.
 การพัฒนาการ
ท่องเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์และ
วฒันธรรมระดบั
มาตรฐานสากล
 ทีส่ามารถสร้าง
อาชพีและรายได้
ในพ้ืนทีเ่พ่ิมขึน้

 ยทุธศาสตร์ที ่1
   การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ 
ยทุธศาสตร์ที ่3 
 การพัฒนา
สงัคมและ
คุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์ที ่3 
 พัฒนา
เศรษฐกิจและ
สงัคม สูคุ่ณภาพ
ชวีติทีด่กีวา่

 - ครัวเรือนใน
เขตเทศบาลมี
รายไดเ้พ่ิมขึน้
ร้อยละ ๓๐
ภายในปี ๒๕๖๓
 จากการ
สง่เสริมการ
ลงทุนในพ้ืนที/่
การสง่เสริมการ
ท่องเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์เชงิ
วฒันธรรมและ
กีฬาและการจดั
เทศกาลงาน
ประเพณตีา่ง ๆ 
ตลอดจนการ
สง่เสริมและ
พัฒนาอาชพี

 - ร้อยละของ
รายไดท้ีเ่พ่ิมขึน้
ของครัวเรือนใน
เขตเทศบาล

5% 5% 5% 6% 7% 7% ๓. สง่เสริมและ
สนับสนุนให้เกิด
เครือขา่ยธุรกิจ
การท่องเทีย่ว
เชงิอนุรักษ์ เชงิ
วฒันธรรม และ
การกีฬา 
เชือ่มตอ่แหลง่
ท่องเทีย่วเชงิ
กิจกรรมและ
สง่เสริมการ
ท่องเทีย่วของ
เมืองทุง่สง
เชือ่มโยงกับ
พ้ืนทีใ่กลเ้คียง
โดยชมุชนมีสว่น
ร่วม

 - จ านวนชมุชน
ทีเ่ขา้ร่วม
กิจกรรมสง่เสริม
การท่องเทีย่ว
เชงิอนุรักษ์
เพ่ิมขึน้

 - ร้อยละของ
นักท่องเทีย่วใน
เขตเทศบาล
เมืองทุง่สงเพ่ิมขึน้

ไม่มีฐาน
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หน่วย

สนับสนุน

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

 - ร้อยละของ
รายไดจ้าก
นักท่องเทีย่วที่
เพ่ิมขึน้

ไม่มีฐาน 5% 5% 6% 7% 7%

 - จ านวนชมุชน
ทีม่ีกิจกรรม
สง่เสริมการ
ท่องเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์เพ่ิมขึน้

1 2 3 4 5

2 2 2 2 2 1.โครงการสนับสนุน
องค์กรการกศุลจดังาน
ประเพณีและจดักจิกรรม
การท่องเทีย่วเพือ่การ
เรียนรู้ด้านศาสนาและ
วัฒนธรรม

4 5 6 7 8 2. โครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเทีย่วใน
อ าเภอทุง่สง

1 3. โครงการจา้งทีป่รึกษา
วิจยัและพัฒนาเพิม่
ศักยภาพการบริหารจดัการ
แหล่งท่องเทีย่วสวน
พฤกษาสิรินธร

1 4. โครงการกอ่สร้างปูาย
ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน
และสถานทีท่่องเทีย่วของ
เทศบาลเมอืงทุง่สง

1 5. โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงศูนยข์อ้มลู
ขา่วสารและประชาสัมพันธ์
การบริการการท่องเทีย่วใน
แหล่งท่องเทีย่ว/สร้าง
เครือขา่ยการท่องเทีย่ว
เมอืงทุง่สง1 6.  โครงการกอ่สร้างโครง
เหล็กพร้อมปูายแหล่ง
ท่องเทีย่ว ถนนทุง่สง-
นครศรีธรรมราช267



59 60 61 62 63
หน่วย

สนับสนุน

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

1 7.  โครงการพัฒนาหนอง
ปุาแกใหเ้ป็นแหล่งท่องเทีย่ว
เชิงอนุรักษ์

2 3 4 5 6 8.  โครงการถนนคนเดิน
เทศบาลเมอืงทุง่สง

2 3 4 5 6 9.  โครงการ
นครศรีธรรมราชเสือภเูขา
ทางเรียบ คร้ังที ่1

1 10 โครงการดอกไมบ้าน
และน้ าพุดนตรีเมอืงทุง่สง

2 3 4 5 6 11 โครงการดนตรีในสวน 
"ดนตรีดี เยาวชนเด่น เล่น
ในสวน"

1 12. โครงการกอ่สร้าง
อนุสาวรียเ์รือ  (สามแยก
ตลาดใน)

ยทุธศาสตร์ที ่2.
 การพัฒนาการ
ท่องเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์และ
วฒันธรรมระดบั
มาตรฐานสากล
 ทีส่ามารถสร้าง
อาชพีและรายได้
ในพ้ืนทีเ่พ่ิมขึน้

 ยทุธศาสตร์ที ่1
   การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ 
ยทุธศาสตร์ที ่3 
 การพัฒนา
สงัคมและ
คุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์ที ่3 
 พัฒนา
เศรษฐกิจและ
สงัคม สูคุ่ณภาพ
ชวีติทีด่กีวา่

ประชาชนมี
พฤตกิรรม
สขุภาพทีถู่กตอ้ง
และเหมาะสม
ไดร้ับบริการ
สาธารณสขุทีไ่ด้
มาตรฐาน

 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีม่า
รับบริการสขุภาพ

80% 85% 87% 88% 89% 90% ๔. จดับริการ
สาธารณสขุให้
ไดม้าตรฐาน
ทัว่ถึงและ
รณรงค์สง่เสริม
ให้ประชาชนมี
พฤตกิรรม
สขุภาพทีถู่กตอ้ง

 - ความพึง
พอใจของ
ประชาชนทีม่า
รับบริการสขุภาพ

5 10 15 20 25 1. โครงการระบบ
หลักประกนัสุขภาพ
เทศบาลเมอืงทุง่สง

20 20 20 20 20 2.  โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมลูฐาน

20 20 20 20 20 3 โครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานด้าน
สาธารณสุขมลูฐาน
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59 60 61 62 63
หน่วย

สนับสนุน

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

365 365 365 365 365 4.  โครงการส่งเสริม
โภชนาการประชากร (นม
ถัว่เหลือง)

100 100 100 100 100 5. โครงการประชุม
วิชาการประจ าเดือน
อาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมูบ่้าน (อสม.)

40 50 60 70 80 6. โครงการอาสาสมคัร
ดูแลผู้สูงอายทุีบ่้าน(อผส)

20 20 20 20 20 7.  โครงการรณรงค์
ควบคุมปูองกนัโรคพิษสุนัข
บ้า

20 30 40 50 60 8. โครงการระบบ
การแพทยฉ์กุเฉนิเทศบาล
เมอืงทุง่สง

1 1 1 1 1 9.  โครงการจดักจิกรรม
วันอาสาสมคัรสาธารณสุข
แหง่ชาติ

1 1 1 1 1 10. โครงการอบรม
สุขาภบิาลอาหารในโรงเรียน

1 1 1 1 1 11. โครงการส่งเสริม
พัฒนาสถานประกอบการ
เสริมสวยตัดผมในเทศบาล
เมอืงทุง่สง

1 1 1 1 1 12. โครงการอบรมผู้
ประกอบกจิการทีเ่ป็น
อนัตรายต่อสุขาภาพ

12 12 12 12 12 13. โครงการผนึกพลังไทย
ด้านภยัไขเ้ลือดออก

14. โครงการเทศบาล
ปลอดบุหร่ีและเคร่ืองด่ืม
แอลกฮอล์40 50 60 70 80 15. โครงการเขยีงสะอาด
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59 60 61 62 63
หน่วย

สนับสนุน

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

16. โครงการสุขาน่าใช้

40 50 60 70 80 17. โครงการจดัท า
ทะเบียนสัตว์เล้ียง(สุนัข
,แมว)
18. โครงการอาหาร
ปลอดภยัเด็กไทยฉลาด

2 3 4 5 6 19. โครงการปฏบิัติการ
เมอืทุง่สงอาหารปลอดภยั

1 1 1 1 1 20. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิัติการซ้อมแผนสา
ธารณภยั

1 1 1 1 1 21. โครงการประชุม
วิชาการการเพิม่ศักยกภาพ
บุคลากรและแกไ้ขปัญหา
ระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ

1 1 1 1 1 22. โครงการอบรม
เครือขา่ยอาสาสมคัรสัตว
แพทยช์ุมชน

60 65 70 75 80 23. โครงการอบรม
อาสาสมคัรฉกุเฉนิชุมชน

1 1 1 1 1 24. โครงการประชุมเชิง
ปฏบิัติการ ฟืน้ฟูความรู้
อาสาสมคัรกูช้ีพและ อป
พร.ในเขตเทศบาลเมอืงทุง่
สงยทุธศาสตร์ที ่2.

 การพัฒนาการ
ท่องเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์และ
วฒันธรรมระดบั
มาตรฐานสากล
 ทีส่ามารถสร้าง
อาชพีและรายได้
ในพ้ืนทีเ่พ่ิมขึน้

 ยทุธศาสตร์ที ่1
   การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ 
ยทุธศาสตร์ที ่3 
 การพัฒนา
สงัคมและ
คุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์ที ่3 
 พัฒนา
เศรษฐกิจและ
สงัคม สูคุ่ณภาพ
ชวีติทีด่กีวา่

ผู้ตดิยาและผู้
เสพยาไดร้ับการ
บ าบัดและฝึก
อาชพี

 - จ านวนผู้ตดิ
ยาและผู้เสพยา
ไดร้ับการบ าบัด
และฝึกอาชพี

ป๕ี๗=๕๒คน
ป๕ี๘=๒๐คน
ป๕ี๙=๑๙คน

100% 100% 100% 100% 100% ๕. จดัระบบ
ป้องกัน
อาชญากรรม ยา
เสพตดิ และ
อบายมุข โดย
ทุกภาคสว่นมี
สว่นร่วม

 - จ านวนผู้ตดิ
ยาและผู้เสพยา
ไดร้ับการบ าบัด
และลดน้อยลง
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59 60 61 62 63
หน่วย

สนับสนุน

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

 - ร้อยละของ
กิจกรรมงานบุญ
ประเพณทีี่
ปราศจาก
เครื่องดืม่
แอลกอฮอล์

60% 100% 100% 100% 100% 100%

2 3 4 5 6 1. โครงการขบัเคล่ือน
สมชัชาชุมชนหมูบ่้านรวม
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติด
2.โครงการพัฒนาศักยภาพ
แกนน าและอาสาสมคัร
ปูองกนัและแกไ้ขปัญหายา
เสพติดในชุมชน

3. โครงการฝึกอบรม
เยาวชนกลุ่มเส่ียง

2 3 4 5 6 4. โครงการล้อมรักให้
ครอบครัวล้อมร้ัวใหชุ้มชน

5.  โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้ผ่านการบ าบัด 
(ค่ายปรับเปล่ียนพฤติกรรม
คืนคนดีสู่สังคม)

6. โครงการติดต้ังกล้อง
วงจรปิด CCTV

ยทุธศาสตร์ที ่2.
 การพัฒนาการ
ท่องเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์และ
วฒันธรรมระดบั
มาตรฐานสากล
 ทีส่ามารถสร้าง
อาชพีและรายได้
ในพ้ืนทีเ่พ่ิมขึน้

 ยทุธศาสตร์ที ่1
   การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ 
ยทุธศาสตร์ที ่3 
 การพัฒนา
สงัคมและ
คุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์ที ่3 
 พัฒนา
เศรษฐกิจและ
สงัคม สูคุ่ณภาพ
ชวีติทีด่กีวา่

สาธารณภยัที่
เกิดขึน้ในเขต
เทศบาลลดลง 
และชมุชนมี
ระบบป้องกันได้
อยา่งมี
ประสทิธิภาพ
รวดเร็ว ทันเวลา

 - ร้อยละของ
จ านวนครั้งใน
การเกิดอัคคีภยั
ในเขตเทศบาล
เมืองทุง่สงลดลง

 ๒ ครั้ง 50% 100% 6. พัฒนาระบบ
ป้องกันและ
บรรเทาสา
ธารณภยั ภยั
พิบัต ิให้มี
ประสทิธิภาพ
โดยทุกภาคสว่น
มีสว่นร่วม

 - ร้อยละของ
จ านวนครั้งใน
การเกิดอัคคีภยั
ในเขตเทศบาล
เมืองทุง่สงลดลง
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59 60 61 62 63
หน่วย

สนับสนุน

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

 - ร้อยละของ
อปพร.ในเขต
เทศบาลเมืองทุง่
สงทีผ่่านการ
อบรมได้
มาตรฐานเพ่ิมขึน้

t1.1% 1.20% 1.40% 1.60% 1.80% t2.0%

1. โครงการฝึกอบรม
อาสาสมคัรปูองกนัภยัฝุาย
พลเรือน (อปพร.)

2. โครงการฝึกซ้อมแผน
ปูองกนัและบรรเทาสา
ธารณภยั

3.  โครงการอบรมปูองกนั
และระงับอคัคีภยัเบือ้งต้น
ใหก้บัเยาวชนในโรงเรียนใน
เขตเทศบาล  (ยวุอปพร.)

4. โครงการฝึกอบรม
เครือขา่ยอาสาสมคัรเตือน
ภยั "มสิเตอร์เตือนภยั" 
(เครือขา่ยเตือนภยัในชุมชน)

5.   โครงการบริการ
ประชาชนเพือ่รักษาความ
สงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น6. โครงการเพิม่
ประสิทธิภาพการปูองกนั
และบรรเทาสาธารณภยั
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59 60 61 62 63
หน่วย

สนับสนุน

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ยทุธศาสตร์ที ่2.
 การพัฒนาการ
ท่องเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์และ
วฒันธรรมระดบั
มาตรฐานสากล
 ทีส่ามารถสร้าง
อาชพีและรายได้
ในพ้ืนทีเ่พ่ิมขึน้

 ยทุธศาสตร์ที ่1
   การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ 
ยทุธศาสตร์ที ่3 
 การพัฒนา
สงัคมและ
คุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์ที ่3 
 พัฒนา
เศรษฐกิจและ
สงัคม สูคุ่ณภาพ
ชวีติทีด่กีวา่

 - ผู้สงูอายหุรือ
คนชรา คนพิการ
 ผู้ดอ้ยโอกาส
ยากจนไดร้ับ
สวสัดกิารที่
เหมาะสมแก่การ
ด ารงชพีและ
เป็นธรรม

ร้อยละของ
คนชรา
ผู้ดอ้ยโอกาส 
คนพิการ คน
ยากจน ทีไ่ดร้ับ
เบีย้ยงัชพีตาม
เกณฑ์และได้
ลงทะเบียนกับ
เทศบาล

100% 100% 100% 100% 100% 100% 7. สง่เสริม
สวสัดกิารชมุชน
โดยจดั
สวสัดกิารแก่
คนชรา 
ผู้ดอ้ยโอกาส 
คนพิการ คน
ยากจน ให้พอ
แก่การด ารงชพี
และเป็นธรรม

ร้อยละคนชรา
ผู้ดอ้ยโอกาส 
คนพิการ คน
ยากจน ทีไ่ดร้ับ
เบีย้ยงัชพีตาม
เกณฑ์และได้
ลงทะเบียนกับ
เทศบาล

ร้อยละ 100  
ของคนชรา
ผู้ดอ้ยโอกาส 
คนพิการ คน
ยากจน ทีไ่ดร้ับ
เบีย้ยงัชพีตาม
เกณฑ์

1. โครงการสงเคราะหเ์บีย้
ยงัชีพผู้ปุวยโรคเอดส์

2. โครงการส่งเสริมภมูิ
ปัญญาและสวัสดิการ
ผู้สูงอายุ
3. โครงการส่งเสริม
กจิกรรมชมรมผู้สูงอายุ
เทศบาลเมอืงทุง่สง

4. โครงการทัศนธรรม
ศึกษาของผู้สูงอายุ

5. โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานกองทุน
สวัสดิการชุมชน
6. ระบบฐานขอ้มลูผู้สูงอายุ

7.โครงการสงเคราะห์
ครอบครัวผู้ประสบปัญหา
และด้อยโอกาส
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ยทุธศาสตร์ที ่5 
 การพัฒนาสงัคม
 การเรียนรู้และ
ภมูิปัญญา เพ่ือ
การอยูด่ ีมีสขุ

ยทุธศาสตร์ที ่5 
 การพัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิ
บาล

พัฒนาระบบ
ขอ้มูลและ
สารสนเทศทัน
ตอ่การ
เปลีย่นแปลงและ
เชือ่มโยงกับ
หน่วยงานที่
เก่ียวขอ้ง

 - ร้อยละของ
ระบบฐานขอ้มูล
และICTทีเ่ป็น
ปัจจบุัน ถูกตอ้ง 
ครอบคลมุ
ภารกิจของทม.
ทุง่สง

70% 80% 90% 95% 95% 95%  - ร้อยละของ
ระบบฐานขอ้มูล
และ ICT ทีเ่ป็น
ปัจจบุัน ถูกตอ้ง 
ครอบคลมุ 
ภารกิจของ ทม.
ทุง่สง

 - ร้อยละของผู้
มาใชบ้ริการ
ขอ้มูลเวปไซด์
ของเทศบาล
เพ่ิมขึน้

70% 70% 75% 80% 85% 90%

 - ร้อยละของขอ้
ร้องเรียนของ
ประชาชนที่
เสนอผ่านในเวป
ไซตไ์ดร้ับการ
แก้ไข

70% 80% 90% 95% 95% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 1. โครงการจา้งเหมาเอกชน
บันทึกขอ้มลูโปรแกรมระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (e-laas)

2 4 6 8 10 2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์การบริหาร
ชุมชนด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หน่วย
สนับสนุน

1. ปรับปรุงและ
พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพ่ือ
การบริหาร
จดัการและเพ่ือ
การบริการ
ประชาชนของ
เทศบาลและ
ชมุชนให้มี
ประสทิธิภาพ
และไดม้าตรฐาน
สามารถเขา้ถึงได้
ง่ายสะดวกใน
การใชป้ระโยชน์

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง
ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

ยทุธศาสตร์ที ่4 
 ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กรเทศบาล
และองค์กร
ชมุชนสูก่าร
บริหารจดัการทีด่ี
โดยทุกภาคีมี
สว่นร่วมแบบ
บูรณาการ
รองรับความ
เปลีย่นแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ
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หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

 - ร้อยละของ
บุคลากรของทม.
ทุง่สงทีไ่ดร้ับการ
พัฒนาทักษะ
เฉพาะดา้น

60% 60% 70% 80% 90% 100%  - อันดบัคะแนน
ธรรมาภบิาล 
เปรียบเทียบใน
จงัหวดั และ
ภาคใต้

 - ร้อยละของ
ผู้น าชมุชนที่
ไดร้ับการพัฒนา
และน าความรู้ไป
ใช้

70% 70% 80% 90% 100% 100%  - ร้อยละของ
บุคลากรของทม.
ทุง่สงทีไ่ดร้ับการ
พัฒนาทักษะ
เฉพาะดา้น

2 4 6 8 10 1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและหน่วยงานในสังกดั
เทศบาลเมอืง

1 1 1 1 1 2. โครงการฝึกอบรมและ
ศึกษาดูงานของผู้น าชุมชนและ
สมาชิกองค์กรและสภาชุมชนที่
เกีย่วขอ้ง

1 1 1 1 1 3. โครงการฝึกอบรมเพิม่
ศักยภาพแกบุ่คลากรเพือ่
พัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมอืงทุง่สง

1 1 1 1 1 4. โครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการ
องค์กรเทศบาลเมอืงทุง่สง

1 1 1 1 1 5.  โครงการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรแมบ่้าน/สตรี เทศบาล
เมอืงทุง่สง

 2.พัฒนา
ศักยภาพบุคคล
ให้มีความรู้และ
ทักษะในการ
ท างานเฉพาะ
ดา้นและท างาน
เป็นทีมทีม่ี
ประสทิธิภาพ
และยกระดบั
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
แบบมุง่
ผลสมัฤทธิ์ตาม
หลกัธรรมาภิ
บาลผ่านเกณฑ์
การบริหาร

ยทุธศาสตร์ที ่5 
 การพัฒนาสงัคม
 การเรียนรู้และ
ภมูิปัญญา เพ่ือ
การอยูด่ ีมีสขุ

ยทุธศาสตร์ที ่5 
 การพัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิ
บาล

ยทุธศาสตร์ที ่4 
 ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กรเทศบาล
และองค์กร
ชมุชนสูก่าร
บริหารจดัการทีด่ี
โดยทุกภาคีมี
สว่นร่วมแบบ
บูรณาการ
รองรับความ
เปลีย่นแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ

เพ่ิมความรู้
ทักษะแก่

บุคลากรผู้น า
ชมุชนและ

เสริมสร้างการ
ท างานเป็นทีม
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หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

1 1 1 1 1 6.  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
จดัเกบ็ขอ้มลู ส ารวจขอ้มลู 
ภาคสนาม โครงการ/กจิกรรม
ส าคัญของเทศบาลเมอืงทุง่สง 
ประจ าปี 2560

1 1 1 1 1 7.  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การบริการประชาชน

1 1 1 1 1 8. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิัติการกระบวนการ
วางแผนยทุธศาสตร์เพือ่การ
พัฒนาท้องถิน่

1 1 1 1 1 9.โครงการพัฒนาบุคลากรใน
ด้านการรักษาความสะอาด

ยทุธศาสตร์ที ่5 
 การพัฒนาสงัคม
 การเรียนรู้และ
ภมูิปัญญา เพ่ือ
การอยูด่ ีมีสขุ

ยทุธศาสตร์ที ่5 
 การพัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิ
บาล

ยทุธศาสตร์ที ่4 
 ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กรเทศบาล
และองค์กร
ชมุชนสูก่าร
บริหารจดัการทีด่ี
โดยทุกภาคีมี
สว่นร่วมแบบ
บูรณาการ
รองรับความ
เปลีย่นแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ

 - ลดขัน้ตอนใน
การปฏบิัตงิาน
และปรับปรุง
คุณภาพเพ่ือ
ความพึงพอใจ
ของผู้รับบริการ

 - ร้อยละของ
รอบระยะเวลา
ให้บริการของ
กระบวนงานของ
เทศบาลเมืองทุง่
สงไดม้าตรฐาน

60% 60% 70% 80% 90% 100%  3. ปรับปรุง
และพัฒนาระบบ
การสือ่สารเพ่ือ
การพัฒนางาน
และพัฒนาชมุชน
ให้มี
ประสทิธิภาพ 
และลดขัน้ตอน
ปฏบิัตงิาน

 - ร้อยละของ
รอบระยะเวลา
ให้บริการของ
กระบวนงาน
ของทม.ทุง่สงได้
มาตรฐาน

3 3 3 3 3 1. โครงการจา้งทีป่รึกษา
พัฒนาการส่ือสารเพือ่การมี
ส่วนร่วมการพัฒนาเทศบาล
เมอืงทุง่สงภาคประชาชน
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หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

1 1 1 1 1 2.  โครงการจา้งทีป่รึกษา
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชน บุคลากรเทศบาล 
และสถานประกอบการรองรับ
ประชาคมอาเชียน

1 1 1 1 1 3. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การด าเนินงานประชาสัมพันธ์

ยทุธศาสตร์ที ่5 
 การพัฒนาสงัคม
 การเรียนรู้และ
ภมูิปัญญา เพ่ือ
การอยูด่ ีมีสขุ

ยทุธศาสตร์ที ่5 
 การพัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิ
บาล

ยทุธศาสตร์ที ่4 
 ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กรเทศบาล
และองค์กร
ชมุชนสูก่าร
บริหารจดัการทีด่ี
โดยทุกภาคีมี
สว่นร่วมแบบ
บูรณาการ
รองรับความ
เปลีย่นแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ

สง่เสริมให้ชมุชน
มีสว่นร่วมใน
การพัฒนาเมือง
อยา่งยัง่ยนืและ
บูรณาการความ
ร่วมมือทุกภาค
สว่น

 - จ านวน
โครงการทีม่ี
การบูรณาการ
ระหวา่งกอง/ฝ่าย
เพ่ิมขึน้

 ๑๐ โครงการ  ๑๐ 
โครงกา

ร

 ๑๒ 
โครงกา

ร

 ๑๔ 
โครงกา

ร

 ๑๖ 
โครงกา

ร

 ๑๘ 
โครงการ

4. พัฒนาระบบ
บริการทุก
กระบวนงาน
บริการของ
เทศบาลโดย
สง่เสริมให้
ประชาชนมีสว่น
ร่วมอยา่งเขม้แขง็

 -  ร้อยละของ
ขอ้ร้องเรียนสาย
ดว่นและจาก
สภาชมุชนไดร้ับ
การแก้ไข

 - ร้อยละของ
โครงการจาก
แผนชมุชนที่
สภาชมุชนเสนอ
ตอ่เทศบาลและ
หน่วยงาน
ภายนอกไดร้ับ
อนุมัตเิพ่ิมขึน้

30% 35% 40% 45% 45% 45%

 - ร้อยละของขอ้
ร้องเรียนไดร้ับ
การแก้ไขจาก
เทศบาล

80% 80% 85% 90% 95% 100%

16 17 18 19 20 1. โครงการเทศบาลพบ
ประชาชนเพือ่บริการและ
พัฒนา277
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หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

16 17 18 19 20 2. โครงการเทศบาลพบสภา
ชุมชนเมอืงเพือ่สร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชน

1 1 1 1 1 3. โครงการจา้งทีป่รึกษาวิจยั
และและประเมนิผลความพึง
พอใจของประชาชน

1 1 1 1 1 4. โครงการปรับปรุงและเพิม่
ประสิทธิภาพการบริการงาน
ทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจ าตัวประชาชน

ยทุธศาสตร์ที ่5 
 การพัฒนาสงัคม
 การเรียนรู้และ
ภมูิปัญญา เพ่ือ
การอยูด่ ีมีสขุ

ยทุธศาสตร์ที ่5 
 การพัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิ
บาล

ยทุธศาสตร์ที ่4 
 ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กรเทศบาล
และองค์กร
ชมุชนสูก่าร
บริหารจดัการทีด่ี
โดยทุกภาคีมี
สว่นร่วมแบบ
บูรณาการ
รองรับความ
เปลีย่นแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ

เพ่ิม
ประสทิธิภาพ
การจดัเก็บรายได้
ให้ครบถ้วนและ
เป็นธรรม

 - ร้อยละของ
งบประมาณจาก
การจดัเก็บรายได้
ในเขตทม.ทุง่สง
เพ่ิมขึน้

เพ่ิมขึน้ ๕% 5% 6% 6% 6% 6% 5. เพ่ิม
ประสทิธิภาพ
และพัฒนาการ
จดัเก็บรายไดข้อง
เทศบาลให้
ครบถ้วน ทัว่ถึง 
และเป็นธรรม

 - ร้อยละ
งบประมาณจาก
การจดัเก็บรายได้
ในเขต ทม.ทุง่สง 
เพ่ิมขึน้

5% 6% 6% 6% 6% 1. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
ในการจดัเกบ็รายได้

1 1 1 1 1 2. โครงการจา้งเหมาเอกชน
เพือ่ปฏบิัติงานในการจดัเกบ็
รายได้

1 1 1 1 1 3. โครงการจา้งเหมา
เจา้หน้าทีบ่ริการขอ้มลูแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น

1 1 1 1 1 4. โครงการกอ่สร้างปรับปรุง
ศูนยอ์าหาร รสพ.เดิม
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59 60 61 62 63

หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

12 12 15 12 12 12 5. โครงการใหบ้ริการช าระ
ภาษีนอกสถานที่

ยทุธศาสตร์ที ่5 
 การพัฒนาสงัคม
 การเรียนรู้และ
ภมูิปัญญา เพ่ือ
การอยูด่ ีมีสขุ

ยทุธศาสตร์ที ่5 
 การพัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิ
บาล

ประชาชนมีสว่น
ร่วมทาง
การเมืองการ
บริหารสูก่าร
พัฒนาเมือง
อยา่งยัง่ยนื

  - ร้อยละ
โครงการจาก
แผนชมุชนที่
สภาชมุชนเสนอ
ตอ่เทศบาลและ
หน่วยงาน
ภายนอกไดร้ับ
อนุมัตเิพ่ิมขึน้

34 34 36 38 40 42 6. สง่เสริมการมี
สว่นร่วมทางการ
เมืองการบริหาร
สูก่ารพัฒนา
เมืองอยา่งยัง่ยนื

 - จ านวน
โครงการทีม่ี
การบูรณาการ
ระหวา่งกองฝ่าย
เพ่ิมขึน้

 - ร้อยละ
โครงการจาก
แผนชมุชนที่
สภาชมุชนเสนอ
ตอ่เทศบาลและ
หน่วยงาน
ภายนอกไดร้ับ
อนุมัตเิพ่ิมขึน้

1 1 1 1 1 1. โครงการประชุมประชาคม
เมอืงทุง่สง

1 1 1 1 1 2. โครงการบูรณาการพัฒนา
เครือขา่ยการพัฒนาเมอืงทุง่สง
แบบบูรณาการ

1 1 1 1 1 3. โครงการส่งเสริม
กระบวนการมส่ีวนร่วมด้าน
ประชาธิปไตย4 4 4 4 4 4. โครงการวันพัฒนาเทศบาล
เนือ่งในวันส าคัญต่าง ๆ

1 1 1 1 1 5. โครงการจดังานวันเทศบาล

1 6. โครงการเลือกต้ังสมาชิก
สภาเทศบาลและผู้บริหาร
เทศบาล

ยทุธศาสตร์ที ่4 
 ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กรเทศบาล
และองค์กร
ชมุชนสูก่าร
บริหารจดัการทีด่ี
โดยทุกภาคีมี
สว่นร่วมแบบ
บูรณาการ
รองรับความ
เปลีย่นแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ
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59 60 61 62 63

หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

4 4 4 4 4 7. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การบริหารงานและติดตามงาน

ยทุธศาสตร์ที ่5 
 การพัฒนาสงัคม
 การเรียนรู้และ
ภมูิปัญญา เพ่ือ
การอยูด่ ีมีสขุ

ยทุธศาสตร์ที ่5 
 การพัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิ
บาล

ยทุธศาสตร์ที ่4 
 ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กรเทศบาล
และองค์กร
ชมุชนสูก่าร
บริหารจดัการทีด่ี
โดยทุกภาคีมี
สว่นร่วมแบบ
บูรณาการ
รองรับความ
เปลีย่นแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ

เครื่องมือ
เครื่องใชแ้ละ
สถานที่
ปฏบิัตงิานไดร้ับ
การปรับปรุง

 - ความพึง
พอใจของผู้
ปฏบิัตแิละ
ผู้รับบริการ

85 85 90 95 95 95 7. ปรับปรุงและ
พัฒนาเครื่องมือ
เครื่องใชแ้ละ
สถานทีป่ฏบิัตงิาน

 - ความพึง
พอใจของ
ผู้ปฏบิัตงิานและ
ผู้รับบริการ

8 8 8 8 8 1. โครงการสรรหาเคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้และสถานทีข่อง
เทศบาลเมอืงทุง่สงเพือ่เพิม่
   ประสิทธิภาพในการ
ปฏบิัติงาน

8 8 8 8 8 2. โครงการปรับปรุง  
ซ่อมแซม อาคารสถานที ่ วัสดุ
ครุภณัฑ์ของเทศบาลเมอืงทุง่สง
เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ
ปฏบิัติงาน
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59 60 61 62 63

หน่วย
สนับสนุน

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์

จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ 
อปท.ในเขต

จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ขอ้มูลฐาน 
(Baseline 

Data)

ยทุธศาสตร์ที ่5 
 การพัฒนาสงัคม
 การเรียนรู้และ
ภมูิปัญญา เพ่ือ
การอยูด่ ีมีสขุ

ยทุธศาสตร์ที ่5 
 การพัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กรภายใต้
ระบบธรรมาภิ
บาล

ยทุธศาสตร์ที ่4 
 ปรับปรุงและ
พัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กรเทศบาล
และองค์กร
ชมุชนสูก่าร
บริหารจดัการทีด่ี
โดยทุกภาคีมี
สว่นร่วมแบบ
บูรณาการ
รองรับความ
เปลีย่นแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ

8. สง่เสริม
องค์กรชมุชน 
(อบช.) ทุก
องค์การบริหาร
ชมุชน/กลุม่
ตา่งๆให้มีสว่น
ร่วมในการพัฒนา
เมืองอยา่งเขม็
แขง็ และบูรณา
การความ
ร่วมมือจากทุก 
ภาคสว่น

 - ร้อยละ
โครงการจาก
แผนชมุชนที่
สภาชมุชนเสนอ
ตอ่เทศบาลและ
หน่วยงาน
ภายนอกไดร้ับ
อนุมัตเิพ่ิมขึน้

ประชาชนใน
ท้องถิน่ร่วมสืบ
สานศิลป 
วัฒนธรรม 
ประเพณีอนัดี

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 1. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนความเขม้แขง็ในการ
บริหารจดัการใหแ้กอ่งค์กรการ
บริหารชุมชน

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 2. โครงการจดัเกบ็ขอ้มลู จปฐ.

3. โครงการเลือกต้ัง
คณะกรรมการชุมชน

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 4.  โครงการส่งเสริมกจิกรรม
และองค์ความรู้ชุมชนเขม้แขง็

5.  โครงการส่งเสริมและ
อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี 
และภมูปิัญญาท้องถิน่

6.โครงการติดต้ังหอกระจาย
ขา่วชุมชน(เสนอโดยชุมชนทัง้ 
20  ชุมชน)
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