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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: 
 

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
เทศบาลเมืองทุ่งสงเสริมสร้างการมีส่วนร่วนบริหาร
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: 
 

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนาและตัวชี้วัดระดับกลยุทธ์ 
 

กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
1. บูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างคุณภาพ
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสงแบบ
บูรณาการให้ยั่งยืนโดยบูรณาการการพัฒนาด้าน
กายภาพและด้านกระบวนการทางสังคมอย่างเชื่อมโยง
และต่อเนื่อง 
 

-ร้อยละของงบประมาณท่ีใช้ในการแก้ไขปัญหาน้ า
ท่วมลดลง 

2. สร้างกระบวนการเรียนรู้กฎหมายผังเมืองรวมเมือง
ทุ่งสง และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ 
 

- มีผังเมืองรวมเมืองทุ่งสงที่ประกาศใช้บังคับโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 

3. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานโครงข่ายถนน  ระบบ
ระบายน้ า ไฟฟ้าประปา  โทรศัพท์  ให้เพียงพอ และ
ปรับปรุงบ ารุงรักษาอาคารสถานที่สาธารณะ 
 

จ านวนสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่ก่อสร้าง 
ปรับปรุง บ ารุงรักษาเพ่ิมขึ้น 

4. ปรับปรุงและพัฒนาพ้ืนที่สวนธารณะ สวน หย่อม 
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลให้สวยงามเป็น
ระเบียบโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
 

- ร้อยละของพ้ืนที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม ในเขต
เทศบาลที่ได้รับการปรับปรุงให้สวยงามเป็นระเบียบ 
ได้มาตรฐาน 

5. ป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะอย่าง
มีส่วนร่วม 

-ร้อยละของพ้ืนที่สาธารณะที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นทางการไม่มีการบุกรุก 
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กลยุทธ์/ แนวทางการพัฒนา ตัวช้ีวัดระดับกลยุทธ์ 
6. ปรับปรุงพัฒนาและบริหารจัดการตลาดสด  ตลาด
นัด  ตลาดคนเดิน  ให้สวยงาม สะอาด ถูกหลัก
สุขาภิบาลโดยการมีส่วนร่วม 

 

 - ร้อยละร้านค้าในตลาด ร้านอาหาร และแผงลอย 
ที่ข้ึนทะเบียนที่ได้มาตรฐาน ฟูด เซพ ตี้ ตามเกณฑ์ 

7. ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม 

 

- ร้อยละของพ้ืนที่สวนสาธารณะ สวนหย่อม ในเขต
เทศบาลที่ได้รับการปรับปรุงให้สวยงามเป็นระเบียบ 
ได้มาตรฐาน 
 

8. จัดระบบจราจรให้มีระเบียบและสร้างวินัยจราจร
แก่ประชาชน โดยทุกภาคส่วนร่วมแบบบูรณาการ 
 

-ร้อยละผู้กระท าผิดกฎหมายจราจรในเขต ทม.ทุ่งสง
ลดลง 

9. ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
เทศบาลให้มีประสิทธิภาพถูกหลักสุขาภิบาล สร้าง
เครือข่ายทุกภาคีมีส่วนร่วมสามารถลดปริมาณขยะ 
และการน าขยะกลับมาใช้ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

-ร้อยละของครัวเรือนที่คัดแยกขยะและน ามาใช้
ประโยชน์ตามหลัก 3R 
- ปริมาณขยะลดลง 50% 

10. บริหารจัดการระบบบ าบัดน้ าเสียที่มีอยู่ให้มี
ประสิทธิภาพโดยประชาชนมีส่วนร่วมและขยายระบบ
บ าบัดน้ าเสียให้ครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาล 

 

-มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมของ ทม.ทุ่งสงที่ได้
มาตรฐาน 

-ร้อยละของครัวเรือนที่มีการติดตั้งบ่อดักไขมันที่ได้
มาตรฐานในเขตเทศบาลเพ่ิมขึ้น 

11. รณรงค์ส่งเสริมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าและ
น้ ามันและสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือก 
 

-จ านวนประเภทของกิจกรรมด้านพลังงานทางเลือก
ในเขตทม.ทุ่งสงเพิ่มข้ึน 

 
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 
 

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

ตัวช้ีวัดในเชิงปริมาณ/คุณภาพ: 

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
ได้รับเบี้ยยังชีพตามเกณฑ์ 

 

 
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: 
 

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 
- ร้อยละโครงการจากแผนชุมชนที่สภาชุมชนเสนอ
ต่อเทศบาลและหน่วยงานภายนอกได้รับอนุมัติ
เพ่ิมข้ึน 
 

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
ชุมชนได้รับการแก้ไขจาก ทม.ทุ่งสง 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพและพัฒนาการจัดเก็บรายได้
ของเทศบาลให้ครบถ้วน ทั่วถึง และเป็นธรรม 
 

- ร้อยละงบประมาณจากการจัดเก็บรายได้ในเขต 
ทม.ทุ่งสง เพิ่มข้ึน 
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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

 ยทุธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

๑.โรงเรียนในสังกดัมี
ความเป็นเลิศทาง
วิชาการ

จ านวนโรงเรียนใน
สังกดัทีไ่ด้รับรางวัล

2 3 4 5 6

ส่งเสริมความเป็น
เลิศทางวิชาการ
ใหก้บันักเรียนใน
สังกดัเทศบาลเมอืง
ทุง่สง

ร้อยละของผู้เรียนทีม่ี
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาหลักของทุก
ระดับจากการทดสอบ
การศึกษาระดับชาติ

จ านวน ๖ โรง

1. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ กองการศึกษา ส านักปลัดฯ

2.นักเรียนได้
รับประทานอาหาร
กลางวันทีถ่กู
สุขอนามยั

ร้อยละของ
นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ส่งเสริมใหน้ักเรียน
ได้รับประทาน
อาหารกลางวันทีถ่กู
สุขอนามยั

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

2. โครงการอาหารกลางวัน

3.นักเรียนได้รับ
อาหารเสริม (นม) 
เพือ่บ ารุงสุขภาพ

ร้อยละของ
นักเรียน
กลุ่มเป้าหมาย

๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ๑๐๐% ส่งเสริมใหน้ักเรียน
ได้รับอาหารเสริม 
(นม) เพือ่บ ารุง
สุขภาพ

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนนักเรียนต้ังแต่
ชั้นอนุบาลถงึชั้นป.6 
มอีาหารเสริม (นม)

3. โครงการอาหารเสริม (นม)

๔.การรณรงค์เพือ่
ป้องกนัยาเสพติดใน
สถานศึกษา

จ านวนคร้ังที่
รณรงค์ป้องกนัยา
เสพติด

1 1 1 1 1 รณรงค์เพือ่ป้องกนั
ยาเสพติดใน
สถานศึกษา

จ านวน ๑ คร้ัง 4. โครงการรณรงค์เพือ่ป้องกนัยา
เสพติดในสถานศึกษา

5. มกีารจา้งครูอาสา
สอนเด็กเร่ร่อนในเขต
เมอืง

จ านวนนักเรียนที่
ได้รับความรู้

4 5 6 7 8 สอนเด็กเร่ร่อนใน
เขตเมอืง

จ านวน ๘ คน 5. โครงการจา้งครูอาสาสอนเด็ก
เร่ร่อนในเขตเมอืง

6. มกีารเชื่อมต่อ
อนิเตอร์เน็ตความเร็ว
สูงใหก้บัโรงเรียนใน
สังกดั

จ านวนโรงเรียนใน
สังกดัทีเ่ชื่อมต่อ
อนิเตอร์เน็ต

6 6 6 6 6 เชื่อมต่อ
อนิเตอร์เน็ต
ความเร็วสูงใหก้บั
โรงเรียนในสังกดั

จ านวน ๖ โรง 6. โครงการเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ต
ความเร็วสูง

ยทุธศาสตร์ที ่1  
พัฒนาการศึกษา  
ศาสนา  ประเพณี
 ศิลปวัฒนธรรม 
และการกฬีาแบบ

บูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐาน

ทีเ่หนือกว่า

ยทุธศาสตร์ที ่5 
การพัฒนาสังคม 
การเรียนรู้และภมูิ
ปัญญา เพือ่สร้าง
คุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช

หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั

4.2  รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง

ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั
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หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

๗.การเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของนักเรียน

จ านวนนักเรียนที่
ใช้บริการ

3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 ด าเนินการ
อนิเตอร์เน็ทโรงเรียน

จ านวนนักเรียนทีใ่ช้
บริการ 4,200 คน

7. โครงการอนิเตอร์เน็ตโรงเรียน

๘.หอ้งสมดุโรงเรียน
ได้รับการพัฒนา

จ านวนนักเรียนที่
ใช้บริการ

3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 พัฒนาหอ้งสมดุ
โรงเรียน

จ านวนนักเรียนทีใ่ช้
บริการ 4,200 คน

8. โครงการพัฒนาหอ้งสมดุโรงเรียน

9. นักเรียนใน
โรงเรียนสังกดั
สามารถเล่นกฬีาได้
อยา่งละประเภท

ร้อยละของ
นักเรียนผ่าน
เกณฑ์ทดสอบ
และผลของการ
แขง่ขนั

40 50 60 70 80 พัฒนานักเรียนใน
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลใหส้ามารถ
เล่นกฬีาและดนตรีได้

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนผ่านเกณฑ์
ทดสอบและผลของ
การแขง่ขนั

9. โครงการ 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 
กฬีา

10.การเรียนการสอน
ได้รับการพัฒนาใหม้ี
ประสิทธิภาพ

 ร้อยละของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน
ดีขึน้

40 50 60 70 80 พัฒนาการเรียนการ
สอนใหม้ี
ประสิทธิภาพโดย
จา้งครูสอนในวิชาที่
ขาดแคลน

ร้อยละ 80 ของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียน

10. โครงการจา้งครูสอนในวิชาทีข่าด
แคลน

๑๑.นักเรียนมนีิสัย 
รักการอา่น ใฝ่รู้ ใฝ่
เรียน และแสวงหา
ความรู้ด้วยตนเอง

จ านวนนักเรียนที่
เขา้ร่วมกจิกรรม

3,400 3,600 3,800 4,000 4,200 เสริมสร้างทักษะ
ทางด้านการอา่น
ของนักเรียน

จ านวนนักเรียนทีใ่ช้
บริการ 4,200 คน

11. โครงการส่งเสริมกจิกรรมรักการ
อา่นในสถานศึกษาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

๑๒.นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีที ่
1-2 หอ้งเรียนพิเศษ
หลักสูตรสองภาษา 
(English Program) 
EPทุกคนได้เรียนรู้
เกีย่วกบัการสนทนา
ภาษาองักฤษใน
ชีวิตประจ าวัน

ร้อยละของ
นักเรียนหอ้งเรียน
พิเศษสามารถ
สนทนา
ภาษาองักฤษได้

40 50 60 70 80 .เพิม่ศักยภาพใหแ้ก่
นักเรียนด้าน
ภาษาองักฤษ
หอ้งเรียนพิเศษ
หลักสูตรสองภาษา

ร้อยละ 80 ของ
นักเรียนหอ้งเรียน
พิเศษสามารถสนทนา
ภาษาองักฤษได้

12. โครงการเพิม่ศักยภาพใหแ้ก่
นักเรียนด้านภาษาองักฤษหอ้งเรียน
พิเศษหลักสูตรสองภาษา (English 
Program) EP

ยทุธศาสตร์ที ่5 
การพัฒนาสังคม 
การเรียนรู้และภมูิ
ปัญญา เพือ่สร้าง
คุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช

ยทุธศาสตร์ที ่1  
พัฒนาการศึกษา  
ศาสนา  ประเพณี
 ศิลปวัฒนธรรม 
และการกฬีาแบบ

บูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐาน

ทีเ่หนือกว่า

 ยทุธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต



59 60 61 62 63

หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

13. กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ได้รับการพัฒนา

จ านวนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ได้รับ
การพัฒนา

4 5 6 7 8 พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของโรงเรียน
ในสังกดั

จ านวน ๘ กลุ่มสาระ 13. โครงการพัฒนาชมรมกลุ่มสาระ
การเรียนรู้

 ยทุธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

14. นักเรียนรู้จกั
เสียสละเวลาและใช้
เวลาว่างใหเ้กดิ
ประโยชน์ต่อสังคม

ร้อยละของ
นักเรียนทีช่่วย
รักษาส่ิงแวดล้อม 
และใช้พลังงาน
อยา่งประหยดั

60 70 80 90 100 รณรงค์และปลูกฝัง
ใหน้ักเรียนรู้รักษา
และรู้คุณค่าของ
ส่ิงแวดล้อม

ร้อยละ 100  ของ
นักเรียนรักษา
ส่ิงแวดล้อมและใช้
พลังงานอยา่งประหยดั

14. โครงการจติอาสา

15. มคีวามสัมพันธ์
อนัดีระหว่างพีแ่ละ
น้อง

ร้อยละของ
นักเรียนทีม่ี
ความสัมพันธ์อนัดี
ระหว่างพีแ่ละน้อง

60 70 80 90 100 จดักจิกรรมพีจ่งูน้อง
ไปวัด

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนความสัมพันธ์
อนัดีระหว่างพีแ่ละน้อง

15. โครงการสร้างคนดี

16. การส่งเสริม
กจิการลูกเสือแหง่ชาติ

ร้อยละของ
นักเรียนร่วม
กจิกรรมลูกเสือ-
เนตรนารี

60 70 80 90 100 เขา้ค่ายลูกเสือ-
เนตรนารี

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนร่วมกจิกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารี

16. โครงการเขา้ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี

17.ครู นักเรียน 
บุคลากรภายใน
โรงเรียนมสุีขภาพ
กายและสุขภาพจติดี

ความพึงพอใจของ
ครูและนักเรียนที่
ร่วมกจิกรรม

60 70 80 90 100 จดักจิกรรมส่งเสริม
การออกก าลังกาย
เพือ่สุขภาพ

ร้อยละ 100 ของ
นักเรียนร่วมกจิกรรม
มคีวามพีงพอใจ

17.  โครงการ To be number one

18.นักเรียนมี
สุขภาพกายและ
สุขภาพจติดี

ร้อยละของ
นักเรียนได้รับการ
ตรวจสุขภาพ
เบือ้งต้น

50 60 70 80 90 จดักจิกรรมตรวจ
สุขภาพเบือ้งต้น

นักเรียนร้อยละ 90  
ได้รับการตรวจสุขภาพ
เบือ้งต้น

18.  โครงการส่งเสริมสุขภาพดีถว้น
หน้า

ยทุธศาสตร์ที ่1  
พัฒนาการศึกษา  
ศาสนา  ประเพณี
 ศิลปวัฒนธรรม 
และการกฬีาแบบ

บูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐาน

ทีเ่หนือกว่า

ยทุธศาสตร์ที ่5 
การพัฒนาสังคม 
การเรียนรู้และภมูิ
ปัญญา เพือ่สร้าง
คุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช



59 60 61 62 63

หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

19. ครู นักเรียน 
บุคลากรในโรงเรียนมี
การวางแผนการใช้
เงินอยา่งประหยดับน
แนวทางเศรษฐกจิ
พอเพียง

ร้อยละของ
นักเรียน ครู 
บุคลากรภายใน
โรงเรียนทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรม

60 70 80 90 100 ส่งเสริมการออม
ใหก้บัครู นักเรียน 
บุคลากร ภายใน
โรงเรียนและชุมชน

นักเรียน ครู บุคลากร
ภายในโรงเรียนร้อยละ
 100   เขา้ร่วม
กจิกรรม

19. โครงการโรงเรียนธนาคาร

ยทุธศาสตร์ที ่5 
การพัฒนาสังคม 
การเรียนรู้และภมูิ
ปัญญา เพือ่สร้าง
คุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช

 ยทุธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่1  
พัฒนาการศึกษา  
ศาสนา  ประเพณี
 ศิลปวัฒนธรรม 
และการกฬีาแบบ
บูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐาน
ทีเ่หนือกว่า

20. หนังสือเล่มแรก
ของมลูนิธิหนังสือเพือ่
เด็กเป็นส่ือใหพ้่อแม่
ลูกใช้เป็นเคร่ืองมอื
ในการสร้าง
ความสัมพันธ์ทีอ่บอุน่
ในครอบครัวสู่การ
สร้างเสริมนิสัยรัก
การอา่น

จ านวนเด็กแรก
เกดิในเขตเทศบาล

100 100 100 100 100 ออกเยีย่มบ้าน 300
 ครัวเรือน
 - และมสีมดุบันทึก
 ติดตามผลของเด็ก
และครอบครัว
 - ส่ือเอกสาร จลุ
สารแผ่นพับ 600 
เล่ม
 - ส่ือวิทยเุร่ือง
พัฒนาการ 21 เร่ือง

จ านวนเด็กแรกเกดิใน
เขตเทศบาลประมาณ
 100คน/ปี

20. โครงการหนังสือเล่มแรก

21.การส่งเสริมการ
อา่นและการเรียนรู้
ตลอดชีวิตได้อยา่ง
ทัว่ถงึ และยัง่ยนื

จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริม
การอา่น/ปี

80 85 90 95 100 จดักจิกรรมส่งเสริม
การอา่นใหท้ัว่ถงึ 
ครอบคลุม พืน้ที่
รับผิดชอบ(เป็นการ
ท างานเชิงรุก)

จ านวนผู้เขา้ร่วม
กจิกรรมส่งเสริมการ
อา่น/ปี ไมน่้อยกว่า 
100 คน

21.  โครงการหอ้งสมดุยามเยน็

22. เด็ก เยาวชน มี
นิสัยรักการอา่นและ
มพีัฒนาการทีดี่ใน
ด้านการใช้ภาษาและ
อารมณ์

ร้อยละของ
ครัวเรือนเขา้ร่วม
กจิกรรมกล่อง
หนังสือครอบครัว

80 85 90 95 100 ใหบ้ริการกล่อง
หนังสือครอบครัวสู่
ชุมชนครอบคลุม
พืน้ทีใ่นเขตเทศบาล 
 จ านวน 20  ชุมชน
  รวม  20   กล่อง

ร้อยละ 100 ของ
ครัวเรือนเขา้ร่วม
กจิกรรมกล่องหนังสือ
ครอบครัว

22.  โครงการกล่องหนังสือครอบครัว
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หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

23.เด็ก เยาวชน ได้
อา่นหนังสือดีและได้
น าความรู้ทีไ่ด้รับไป
ประยกุต์ใช้กบัการ
ด าเนินชีวิตอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

จ านวนเด็ก 
เยาวชนทีเ่ขา้ร่วม
โครงการ

120 140 160 180 200 ส่งเสริมการอา่น
หนังสือ 100 เล่มที่
คนไทยควรอา่น
และหนังสือทีม่ี
คุณค่าอืน่ ๆ

จ านวนเด็ก เยาวชนที่
เขา้ร่วมโครงการ 
จ านวน 200 คน

23.  อา่นอยา่งมคุีณภาพ

24.นักเรียนรู้จกัวาง
แผนการท างานเพือ่
สังคม

ร้อยละของ
นักเรียนทีเ่หน็
คุณค่าและปฏบิัติ
ตนเป็นประโยชน์
ต่อส่วนรวม

80 85 90 95 100 ฝึกนักเรียนใหไ้ด้
เรียนรู้วิถี
ประชาธิปไตย

ร้อยละ 100  ของ
นักเรียนทีเ่หน็คุณค่า
และปฏบิัติตนเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม

24.  โครงการประชาธิปไตยใน
โรงเรียน

ยทุธศาสตร์ที ่5 
การพัฒนาสังคม 
การเรียนรู้และภมูิ
ปัญญา เพือ่สร้าง
คุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช

 ยทุธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่1  
พัฒนาการศึกษา  
ศาสนา  ประเพณี
 ศิลปวัฒนธรรม 
และการกฬีาแบบ
บูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐาน
ทีเ่หนือกว่า

25.นักเรียนได้
ประสบการณ์ตรง
จากการซ้ือขายสินค้า

ร้อยละของ
นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมึ
ความพอใจใน
กจิกรรม

80 85 90 95 100 จดักจิกรรมตลาดนัด
วิชาการ

ร้อยละ 100  ของ
นักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมคึวาม
พอใจในกจิกรรม

25. โครงการตลาดนัดวิชาการ

1.นักเรียนมคีวามรู้
ในการเตรียมความ
พร้อมและวางแผนใน
การศึกษาต่อ

ร้อยละของ
นักเรียนใน
ระดับชั้น ป.6 เขา้
ร่วม

50 60 70 80 90 แนะแนวทางและ
ประชาสัมพันธ์รับ
สมคัรคัดเลือก
นักเรียนเขา้ศึกษาต่อ
ในโรงเรียน

ร้อยละของผู้จบภาค
บังคับทีไ่ด้รับ
การศึกษาต่อ

-  ร้อยละ  90  ของ
นักเรียนในระดับชั้น 
ป.6 เขา้ร่วม

1. โครงการแนะแนวการศึกษา

๒.นักเรียนได้รับการ
ฝึกประสบการณ์ใน
การท าขอ้สอบแขง่ขนั

ร้อยละของ
นักเรียนใน
ระดับชั้น ป.6 เขา้
ร่วม

50 60 70 80 90 ฝึกประสบการณ์ใน
การท าขอ้สอบที่
หลากหลายใหก้บั
นักเรียน ชั้น ป.6

-  ร้อยละ  90  ของ
นักเรียนในระดับชั้น 
ป.6 เขา้ร่วม

2.  โครงการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6

3.โรงเรียนมกีาร
พัฒนาเวปไซต์เพือ่
เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียน

จ านวนโรงเรียนที่
ด าเนินการ

2 3 4 5 6 ด าเนินการ
อนิเตอร์เน็ทโรงเรียน

จ านวนโรงเรียนที่
ด าเนินการ ๖ โรง

3.  โครงการพัฒนาเว็บไซด์
(Wibsite)ของโรงเรียน
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หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

๔.โรงเรียนมกีาร
พัฒนาระบบโทรทัศน์
เพือ่การเรียนรู้ที่
หลากหลายและ
ทันสมยั

จ านวนระบบที่
ด าเนินการพัฒนา

1 1 1 1 1 พัฒนาระบบ
โทรทัศน์เพือ่
การศึกษา

จ านวน ๑ ระบบ 4.  โครงการพัฒนาระบบโทรทัศน์
เพือ่การศึกษา

๕.โรงเรียนมกีาร
พัฒนาวีดีทัศน์ 
แนะน าโรงเรียน

จ านวนวิดีทัศน์ที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 พัฒนาวีดีทัศน์ 
แนะน าโรงเรียน

จ านวน 1 ชุด 5.  โครงการพัฒนาวีดีทัศน์แนะน า
โรงเรียน

 ยทุธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

๖.นักเรียนผู้ปกครอง
มคีวามรู้ทัน
เหตุการณ์มส่ืีอที่
เหมาะสมในการ
จดัการเรียนรู้

จ านวนผู้ทีไ่ด้รับ
ขอ้มลูขา่วสาร

75 80 85 90 95 พัฒนาส่ือการเรียน
การสอนโดยการมี
ส่วนร่วมของครูและ
ชุมชน

ร้อยละของผู้จบภาค
บังคับทีไ่ด้รับ
การศึกษาต่อ

ร้อยละ  95 6. โครงการพัฒนาส่ือการเรียนการ
สอนโดยการมส่ีวนร่วมของครูและ
ชุมชน

7. สถานศึกษา
สามารถประยกุต์ใช้
เทคโนโลยแีละการ
ส่ือสารผ่านสถานีวิทยุ
เพือ่การศึกษาใหเ้กดิ
ประโยชน์ยิง่ขึน้

จ านวนโรงเรียนมี
สถานีวิทยเุพือ่
การศึกษาเรียนรู้สู่
ชุมชน

6 6 6 6 6 พัฒนาส่ือวิทยเุพือ่
การศึกษาเรียนรู้สู่
ชุมชน

จ านวน ๖ โรง 7.  โครงการพัฒนาส่ือวิทยเุพือ่
การศึกษาเรียนรู้สู่ชุมชน

1.โรงเรียนมหีลักสูตร
สถานศึกษาทีม่ี
คุณภาพและ
สอดคล้องกบั
หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พืน้ฐาน

ร้อยละของครู
และบุคลากร
ร่วมกนัจดัท า
หลักสูตร

60 70 80 90 100 ปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

ร้อยละ 100ของครู
และบุคลากรร่วมกนั
จดัท าหลักสูตร

1.โครงการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา

๒.นักเรียน ครู มี
ความรู้ความเขา้ใจ
การเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน
มากยิง่ขึน้

ร้อยละของ
นักเรียน ครู ทีเ่ขา้
ร่วมกจิกรรม

60 70 80 90 100 พัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน
ใหก้บันักเรียน  ครู  
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลเมอืงทุง่สง

ร้อยละ 100  ของ
นักเรียน ครู ทีเ่ขา้ร่วม
กจิกรรม

2. โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่
ประชาคมอาเซียน

จ านวนหลักสูตรขัน้
พืน้ฐานได้รับการ

พัฒนาใหม้คีวามโดด
เด่นทุกกลุ่มสาระ
สอดคล้องความ

ต้องการท้องถิน่ และ
ศูนยก์ารเรียนรู้ใน
โรงเรียนสะท้อน

เอกลักษณ์ของชุมชน

ยทุธศาสตร์ที ่5 
การพัฒนาสังคม 
การเรียนรู้และภมูิ
ปัญญา เพือ่สร้าง
คุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช

ยทุธศาสตร์ที ่1  
พัฒนาการศึกษา  
ศาสนา  ประเพณี
 ศิลปวัฒนธรรม 
และการกฬีาแบบ

บูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐาน

ทีเ่หนือกว่า
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หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

3.ครูมแีผนการ
จดัการเรียนรู้ทีใ่ช้กบั
ผู้เรียนพัฒนา
หลักสูตรสู่ความเป็น
เลิศ

ร้อยละของครูทีม่ี
แผนการจดัการ
เรียนรู้

60 70 80 90 100 พัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ

ร้อยละ 100  ของครู
ทีม่แีผนการจดัการ
เรียนรู้

3. โครงการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ

จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการ

20 25 30 35 39 จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการ 39  
กจิกรรมต่อปี

1. พัฒนาระบบบริหารจดัการ "รีสอร์
ทอนุบาล" และศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก 
ดังนี้

การอบรมครูและผู้บริหารมอือาชีพ

การส่งเสริมศักยภาพระบบการจดัการ
เรียนรู้(นิเทศภายใน)
การพัฒนาแผนการจดัประสบการณ์
การเรียนรู้
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา
การจดัเรียนรู้ศูนยส่ื์อกลาง
การพัฒนาหอ้งสมดุโรงเรียน
การพัฒนาหาการเรียนรู้สู่ประชาคม
อาเซียน
การพัฒนาศูนยก์ารเรียนอาเซียนศึกษา

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

การพัฒนาส่ือการเรียนการสอนโดย
การมส่ีวนร่วมของครู ชุมชน และ
นักเรียน

โครงการวันส าคัญ
โครงการเทีย่วบ้านเรา
โครงการศูนยก์ารเรียนรู้ส าหรับเด็ก
ปฐมวัย
โครงการอบรมคุณแมม่อืใหม่

โครงการภมูปิัญญาท้องถิน่

โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ
นักเรียน
การพัฒนาทักษะวิชาการ

จ านวนศูนยเ์รียนรู้ใน
อนุบาลรีสอร์ท ทีม่ี
คุณภาพตามเกณฑ์

ยทุธศาสตร์ที ่5 
การพัฒนาสังคม 
การเรียนรู้และภมูิ
ปัญญา เพือ่สร้าง
คุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช

 ยทุธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่1  
พัฒนาการศึกษา  
ศาสนา  ประเพณี
 ศิลปวัฒนธรรม 
และการกฬีาแบบ

บูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐาน

ทีเ่หนือกว่า

พัฒนาระบบบริหาร
จดัการ "รีสอร์ทอนุ

บาล" และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

เด็กกอ่นวัยเรียนมี
ความพร้อมทุกด้าน
ในการศึกษาระดับ
ต่อไป
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หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

โครงการวันวิชาการ

การจดัประสบการณ์การเรียนรู้แบบ
บูรณาการนอกสถานทีข่องนักเรียน
ระดับปฐมวัย

20 25 30 35 39 โครงการเขา้ค่ายทางวิชาการ

โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
โครงการอาหารเสริม (นม)
โครงการรณรงค์ป้องกนัยาเสพติด
การส่งเสริมกจิกรรมรักการอา่น
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะอนัพึงประสงค์
ปรับปรุงภมูทิัศน์
โครงการสาธารณูปโภคโรงเรียน
การจดัซ้ือวัสดุครุภณัฑ์ทางการศึกษา
การจดัซ้ือวัสดุอปุกรณ์และพัฒนา
ระบบ ICT
การปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน
 รีสอร์ทอนุบาลพอเพียง
การประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา
ประชาสัมพันธ์โรงเรียน
 การจดัท าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น
 การเชื่อมต่ออนิเตอร์เน็ตความเร็วสูง
และWIFI
การมอบแฟ้มผลงานนักเรียน
การมอบแฟ้มผลงานนักเรียน
กจิกรรมประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา
กจิกรรมอบรมสัมมนาและทัศนศึกษา
ดูงาน

จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการ 39  

กจิกรรมต่อปี

 ยทุธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่5 
การพัฒนาสังคม 
การเรียนรู้และภมูิ
ปัญญา เพือ่สร้าง
คุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช

ยทุธศาสตร์ที ่1  
พัฒนาการศึกษา  
ศาสนา  ประเพณี
 ศิลปวัฒนธรรม 
และการกฬีาแบบ

บูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐาน

ทีเ่หนือกว่า

เด็กกอ่นวัยเรียนมี
ความพร้อมทุกด้าน
ในการศึกษาระดับ

ต่อไป

จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการ

พัฒนาระบบบริหาร
จดัการ "รีสอร์ทอนุ

บาล" และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก

จ านวนศูนยเ์รียนรู้ใน
อนุบาลรีสอร์ท ทีม่ี
คุณภาพตามเกณฑ์
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หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

1. บุคลากรใน
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลเมอืงทุง่สง มี
ความรู้ความเขา้ใจ
และมปีระสิทธิภาพ
ในการปฏบิัติงาน

ร้อยละของครู
ต้นแบบทีไ่ด้รับ
การพัฒนาแล้ว
ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน
สมรรถนะครู
ต้นแบบของ ทม.
ทุง่สง

60 70 80 90 100 จดัอบรมสัมมนา 
ทัศนศึกษาดูงาน
ใหแ้ก ่ครู ผู้บริหาร 
และบุคลากร
ทางการศึกษา
โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลเมอืงทุง่สง

ร้อยละของครู
ต้นแบบทีไ่ด้รับการ
พัฒนาแล้วผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถนะ
ครูต้นแบบของ ทม.
ทุง่สง

ร้อยละ 100 ของครู
ต้นแบบทีไ่ด้รับการ
พัฒนาแล้วผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถนะ
ครูต้นแบบของ ทม.
ทุง่สง

1. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
ทางการศึกษา โรงเรียนสังกดัเทศบาล
เมอืงทุง่สง

ยทุธศาสตร์ที ่5 
การพัฒนาสังคม 
การเรียนรู้และภมูิ
ปัญญา เพือ่สร้าง
คุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช

 ยทุธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่1  
พัฒนาการศึกษา  
ศาสนา  ประเพณี
 ศิลปวัฒนธรรม 
และการกฬีาแบบ
บูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐาน
ทีเ่หนือกว่า

2. บุคลากรทางการ
ศึกษาของเทศบาล
เมอืงทุง่สง มคีวามรู้
ความเขา้ใจ และ
สามารถน าความรู้มา
ใช้ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพเกดิ
ประสิทธิผลต่อเด็ก
นักเรียนในสังกดั
เทศบาลเมอืงทุง่สง

ร้อยละของ
บุคลากรทีผ่่าน
การอบรมสัมมนา

60 70 80 90 100 จดัอบรมสัมมนาครู
และบุคลากร
ทางการศึกษา 
โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลเมอืงทุง่สง

ร้อยละ 100  ของ
บุคลากรทีผ่่านการ
อบรมสัมมนา

2.โครงการครูต้นแบบ

3. ระบบการนิเทศ
การศึกษาครูใน
โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลเมอืงทุง่สง
ได้รับการพัฒนา

จ านวนระบบที่
ได้รับการพัฒนา

1 2 3 4 5 พัฒนาระบบนิเทศ
การศึกษาของครู

จ านวนระบบที ่5  
ระบบได้รับการพัฒนา

3. โครงการพัฒนาระบบการนิเทศ
การศึกษา

4.ครูได้รับการพัฒนา
ในด้านการจดัการ
เรียนการสอน การใช้
ส่ือ และการเขยีน
แผนการจดักจิการ
การเรียนรู้

ร้อยละของครู
และบุคลากร
ทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนา

60 70 80 90 100 พัฒนาขา้ราชการครู
โรงเรียนในสังกดั
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

ร้อยละ 100  ของครู
และบุคลากรทางการ
ศึกษาทีไ่ด้รับการพัฒนา

4. โครงการพัฒนาขา้ราชการครู
โรงเรียนในสังกดัองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่
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หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

5. พัฒนากลุ่มสาระ
การเรียนรู้

จ านวนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ได้รับ
การพัฒนา

4 5 6 7 8 พัฒนากลุ่มสาระการ
เรียนรู้ของโรงเรียน
ในสังกดั

จ านวน ๘ กลุ่มสาระ 5.  โครงการพัฒนากลุ่มสาระระดับ
เทศบาล

ยทุธศาสตร์ที ่5 
การพัฒนาสังคม 
การเรียนรู้และภมูิ
ปัญญา เพือ่สร้าง
คุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช

 ยทุธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่1  
พัฒนาการศึกษา  
ศาสนา  ประเพณี
 ศิลปวัฒนธรรม 
และการกฬีาแบบ
บูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐาน

6. นักเรียนในสังกดั
เทศบาล ฯ สามารถ
ค้นคว้าหาความรู้ได้
จากระบบหอ้งสมดุ 
e-Library

ร้อยละของ
นักเรียนสามารถ
เขา้ใช้ระบบ
หอ้งสมดุ 
e-Library ได้
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

40 50 60 70 80 จดัระบบหอ้งสมดุ
อเิลคทรอนิค 
(e-Library)  สร้าง
โอกาสในการเรียนรู้
ของนักเรียนผ่าน
อนิเตอร์เน็ต

ร้อยละของครู
ต้นแบบทีไ่ด้รับการ
พัฒนาแล้วผ่านเกณฑ์
มาตรฐานสมรรถนะ
ครูต้นแบบของ ทม.
ทุง่สง

นักเรียนในสังกดั
เทศบาล ฯ ร้อยละ 
80 สามารถเขา้ใช้
ระบบหอ้งสมดุ 
e-Library ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

6.  โครงการนวัตกรรมศูนยร์วมองค์
ความรู้เพือ่เยาวชน  (New 
Innovation of knowledge center 
, NIKC)

๗. ครูทีผ่านการ
คัดเลือกมคีวาม
ภาคภมูใิจต่ออาชีพ
และสถาบันเพือ่เป็น
แบบอยา่งแกค่รูอืน่ ๆ
 ได้

 -  ร้อยละของครู
เขา้ร่วมส่งผลงาน
เขา้คัดเลือก

60 70 80 90 100 ครูเขา้ร่วมส่งผลงาน
เขา้รับการคัดเลือก

 -  ร้อยละ 100ของ
ครูเขา้ร่วมส่งผลงาน
เขา้คัดเลือก

7. โครงคัดเลือกครูดีเด่น

๘. ครูทีผ่านการ
คัดเลือกมคีวาม
ภาคภมูใิจต่ออาชีพ
และสถาบันเพือ่เป็น
แบบอยา่งแกค่รูอืน่ ๆ
 ได้

 -  ร้อยละของครู
เขา้ร่วมส่งผลงาน
เขา้คัดเลือก

60 70 80 90 100 ด าเนินการประกวด
ส่ือนวัตกรรมของ
บุคลากรทางการ
ศึกษา

 -  ร้อยละ 100ของ
ครูเขา้ร่วมส่งผลงาน
เขา้คัดเลือก

8. โครงการประกวดส่ือนวัตกรรม

1. แหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียนได้รับการ
พัฒนา

จ านวนศูนยเ์รียนรู้ 8 8 8 8 8 จดัใหม้แีหล่งเรียนรู้
ใหก้บัครู นักเรียน 
ในสังกดัเทศบาล
เมอืงทุง่สง เพือ่ใช้
ในการศึกษา ค้นคว้า
 และน าไป
ประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้

จ านวนหอ้งเรียน
ต้นแบบทีก่ลุ่มสาระ
ได้ด าเนินการผ่าน
มาตรฐาน

จ านวนศูนยเ์รียนรู้ 8 
 ศูนย์

1.  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของ
โรงเรียน
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หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ยทุธศาสตร์ที ่5 
การพัฒนาสังคม 
การเรียนรู้และภมูิ
ปัญญา เพือ่สร้าง
คุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช

 ยทุธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

2.  เด็กนักเรียน
ได้รับการส่งเสริมท า
ใหส้ามารถสอบเขา้
แขง่ขนัในสถาบันมี
ชื่อเสียงได้

จ านวนหอ้งเรียน
ต้นแบบทีไ่ด้รับ
การปรับปรุง

8 8 8 8 8  พัฒนาปรับปรุง
หอ้งเรียนต้นแบบใน
ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้

จ านวน ๘ หอ้งเรียน
ต้นแบบทีก่ลุ่มสาระ
ได้ด าเนินการผ่าน
มาตรฐาน

จ านวนหอ้งเรียน
ต้นแบบทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุง ๘ หอ้งเรียน

2. โครงการพัฒนาหอ้งเรียนต้นแบบ
ใหค้รอบคลุมทุกกลุ่มสาระ

๓. ศูนยก์ารเรียนรู้
ได้รับการพัฒนา

จ านวนศูนยก์าร
เรียนรู้ทีไ่ด้รับการ
พัฒนา

2 3 4 5 6 ปรับปรุงพัฒนา
แหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษา

ศูนยก์ารเรียนรู้ 
จ านวน 6 ศูนย ์ได้รับ
การพัฒนา

3. โครงการพัฒนาหอ้งเรียนต้นแบบ
และศูนยก์ารเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ

7 8 9 10 11 ส่งเสริมใหเ้ด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน นักเรียน 

1. โครงการส่งนักกฬีา-กรีฑาเขา้ร่วม
แขง่ขนักบัหน่วยงานอืน่

2. โครงการจดัส่งนักกฬีาเขา้ร่วม
แขง่ขนักฬีานักเรียนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่

3. โครงการจดัการแขง่ขนักฬีาเด็ก 
เยาวชน และประชาชน

4. โครงการจดัการแขง่ขนักฬีา
ร่วมกบัหน่วยงานหรือองค์กรอืน่

5. โครงการฝึกทักษะกฬีาขัน้พืน้ฐาน
ภาคฤดูร้อน

6. โครงการจดัสอนหลักสูตรพิเศษ
ด้านกฬีา

7. โครงการฝึกทักษะกฬีาว่ายน้ า
นักเรียนในโรงเรียนสังกดัเทศบาล
เมอืงทุง่สง

จ านวนกจิกรรมทีเ่ขา้
ร่วม ๑๑ กจิกรรม

ยทุธศาสตร์ที ่1  
พัฒนาการศึกษา  
ศาสนา  ประเพณี
 ศิลปวัฒนธรรม 
และการกฬีาแบบ

บูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐาน

ทีเ่หนือกว่า

ประเภทกฬีาที่
เทศบาลเมอืงทุง่สงได้
เขา้สู่ความเป็นเลิศ

4. เด็ก เยาวชนและ
ประชาชน นักเรียน 
พนักงานเทศบาล 
พนักงานจา้ง ได้ใช้
เวลาว่างใหเ้ป็น

ประโยชน์ด้วยการ
เล่นกฬีาอยาง

กว้างขวาง รู้จกัดูกฬีา
และเล่นกฬีา

จ านวนกจิกรรมที่
เขา้ร่วม
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หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

8. โครงการฝึกอบรมผู้ฝึกสอนและผู้
ตัดสินกฬีา-กรีฑา

9. โครงการอบรมผู้น าร ากระบองเพือ่
สุขภาพ

10. โครงการจดัการแขง่ขนักฬีา
ชุมชนสัมพันธ์

11. โครงการมวยไทยศึกษาพัฒนา
สุขภาพ

12. โครงการโรงเรียนกฬีา

13. โครงการกฬีาสีในโรงเรียน

1.ครูสามารถพัฒนา
ตนเองด้านการจดัการ
เรียนการสอน

ร้อยละของครูใน
สังกดัทีไ่ด้รับการ
นิเทศ

60 70 80 90 100 นิเทศการจดัการ
เรียนการสอนของครู
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลเมอืงทุง่สง

จ านวนโรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลทีไ่ด้รับ
การรับรองมาตรฐาน
การจดัการศึกษาจาก
สมศ.

ร้อยละ 100  ของครู
ในสังกดัทีไ่ด้รับการ
นิเทศ

1. โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียน
ในสังกดัเทศบาล

2. นักเรียนได้เขา้
ร่วมกจิกรรมพัฒนา
ความสามารถใน 8 
กลุ่มสาระ

จ านวนกลุ่มสาระ
ทีน่ักเรียนเขา้ร่วม

8 8 8 8 8 เขา้ค่ายนักเรียน
โรงเรียนในสังกพัด
เทศบาล

นักเรียนเขา้ร่วม
กจิกรรมจ านวน ๘ 
กลุ่มสาระ

2. โครงการเขา้ค่ายวิชาการของ
นักเรียนโรงเรียนสังกดัเทศบาลเมอืง
ทุง่สง

3. โรงเรียนได้รับการ
ประกนัคุณภาพ

จ านวนโรงเรียนที่
ได้รับการประกนั
คุณภาพประจ าปี

6 6 6 6 6 ด าเนินการการ
ประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ประจ าปี

จ านวนโรงเรียนที่
ได้รับการประกนั
คุณภาพประจ าปี ๖ 
โรงเรียน

3. โครงการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา  โรงเรียนสังกดัเทศบาล
เมอืงทุง่สง

ยทุธศาสตร์ที ่5 
การพัฒนาสังคม 
การเรียนรู้และภมูิ
ปัญญา เพือ่สร้าง
คุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช

 ยทุธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่1  
พัฒนาการศึกษา  
ศาสนา  ประเพณี
 ศิลปวัฒนธรรม 
และการกฬีาแบบ

บูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐาน

ทีเ่หนือกว่า
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หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

4. ครูได้พัฒนาตนเอง
ในการผลิตส่ือการ
สอนทีม่คุีณภาพ

ร้อยละของครูทีไ่ด้
พัฒนาตนเอง

60 70 80 90 100 พัฒนาครูใหม้กีาร
พัฒนาตนเองในการ
ผลิตส่ือการสอนทีม่ี
คุณภาพ

ร้อยละ 100  ของครู
ทีไ่ด้พัฒนาตนเอง

4. โครงการประกวดส่ือการเรียนการ
สอนของครูโรงเรียนสังกดัเทศบาล
เมอืงทุง่สง

5. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานมคีวาม
เขม้แขง็สามารถเขา้
มามบีทบาทในการ
จดัการศึกษาของ
โรงเรียนได้อยา่ง
แท้จริง

พัฒนาและ
เสริมสร้างให้
คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้
พืน้ฐานมคีวาม
เขม้แขง็

5. โครงการพัฒนาการจดัการศึกษา
โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD)

6. การจดัท า
แผนพัฒนาการศึกษา
มปีระสิทธิภาพ

ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมายที่
เขา้ร่วมโครงการ

60 70 80 90 100 ส่งเสริมการจดัท า
แผนพัฒนา
การศึกษาใหก้บั
โรงเรียนในสังกดั
เทศบาลเมอืงทุง่สง

ร้อยละ 100  ของ
กลุ่มเป้าหมายทีเ่ขา้
ร่วมโครงการ

6. โครงการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ทีจ่ดัท าแผนพัฒนา
การศึกษาดีเด่น

7. อาคารสถานที่
ได้รับการปรับปรุง
ซ่อมแซม

กอ่สร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม อาคาร
สถานที่

7. โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซม อาคารสถานที่

ยทุธศาสตร์ที ่5 
การพัฒนาสังคม 
การเรียนรู้และภมูิ
ปัญญา เพือ่สร้าง
คุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช

 ยทุธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่1  
พัฒนาการศึกษา  
ศาสนา  ประเพณี
 ศิลปวัฒนธรรม 
และการกฬีาแบบ

บูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐาน

ทีเ่หนือกว่า
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หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

ยทุธศาสตร์ที ่5 
การพัฒนาสังคม 
การเรียนรู้และภมูิ
ปัญญา เพือ่สร้าง
คุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช

 ยทุธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่1  
พัฒนาการศึกษา  
ศาสนา  ประเพณี
 ศิลปวัฒนธรรม 
และการกฬีาแบบ

บูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐาน

ทีเ่หนือกว่า

8.คุณภาพ
การศึกษาฃของ
สถานศึกษา อปท. มี
คุณภาพเพิม่ขึน้

จดัท าสรุป
ประมวลผลการ
ประเมนิคุณภาพ
การศึกษาภายใน
สถานศึกษา ภายใน
สถานศึกษาสังกดั 
อปท. ระดับกลุ่ม
จงัหวัด การศึกษา
ท้องถิน่ (ภาคใต้ฝ่ัง
อา่วไทย)

8. โครงการจดัท าสรุปประมวลผล
การประเมนิคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา

9.สถานศึกษาใน
สังกดัเทศบาลเมอืง
ทุง่สงมมีาตรฐานสากล

จ านวน
สถานศึกษาทีผ่่าน
ประเมนิ

6 6 6 6 6 ประเมนิบุคลากร - 
สถานศึกษา ใน
โรงเรียนสังกดั
เทศบาลเมอืงทุง่สง
ทีย่งัไมผ่่านเกณฑ์

จ านวนสถานศึกษาที่
ผ่านประเมนิ ๖  
โรงเรียน

9. โครงการประเมนิบุคลากร - 
สถานศึกษาใหไ้ด้มาตรฐาน ผ่านเกณฑ์
 สมศ.

10.ประชาชนได้
รับทราบขอ้มลู
เกีย่วกบัการจดั
การศึกษาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
ระดับภาคใต้

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 ประชาสัมพันธ์การ
จดัการศึกษาของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ในภาคใต้

ด าเนินการจ านวน ๑ 
คร้ัง

10. โครงการประชาสัมพันธ์การจดั
การศึกษาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่

11.มกีารบูรณาการ
ท างานร่วมกนัอยา่ง
ต่อเนือ่งและยัง่ยนื

จ านวนนักเรียนที่
ส าเร็จการศึกษา

20 30 40 50 60 จดัการศึกษาร่วมกนั
ระหว่าง กศน.
อ าเภอทุง่สง  กบั 
เทศบาลเมอืงทุง่สง

จ านวนนักเรียน 60  
คน ทีส่ าเร็จการศึกษา

11. โครงการจดัการศึกษาร่วมกนั
ระหว่าง กศน. อ าเภอทุง่สงกบั
เทศบาลเมอืงทุง่สง

12.การพัฒนา
การศึกษาของ
เทศบาลมี
ความกา้วหน้า

จ านวนคร้ังทีจ่ดัให้
มกีารอบรมและ
สัมมนา

6 6 6 6 6 จดัอบรมสัมมนา
บอร์ดการศึกษา

จดัอบรมสัมมนา 
จ านวน ๖  คร้ัง

12. โครงการส่งเสริมการมส่ีวนร่วม
เพือ่จดัการศึกษา
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หน่วย
สนับสนุน

ค่าเป้าหมาย
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

กลยทุธ์/แนว
ทางการพัฒนา

ตวัชีว้ดัระดบักลยทุธ์
ความก้าวหน้าของ

เป้าหมาย
โครงการ/กิจกรรม

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลกั

6 6 6 6 6 1. โครงการเรียนรู้ประชาสังคม
อาเซียน2.โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

3. โครงการปรับปรุงโรงยมิ ชั้น ๒

4. โครงการจดัท าป้ายชื่อโรงเรียน

5. ความร่วมมอืทางด้านวิชาการ 
MOU ค่ายพัฒนาทักษะภาษาไทย
6. จดัต้ังวงโยธวาทิต

๑.ศาสนา ประเพณี 
วัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญาท้องถิน่ได้รับ
การอนุรักษ์

จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที่
ด าเนินการอนุรักษ์

8 10 12 14 16 ส่งเสริมอนุรักษ์
ศาสนาประเพณี 
วัฒนธรรมและภมูิ

ปัญญาท้องถิน่

จ านวน 16 
โครงการ/กจิกรรม

1.โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศาสนา
ประเพณี วัฒนธรรมและภมูปิัญญา
ท้องถิน่

๒.แหล่งเรียนรู้ของ
ท้องถิน่ทีม่แีหล่ง
เรียนรู้ทีม่คุีณค่า เกดิ
ประโยชน์อยา่งสูงสุด
แกช่นรุ่นหลัง

จดัประชุมเสวนา
สืบค้น
ประวัติศาสตร์อยา่ง
ต่อเนือ่ง 
จดัท าฐานขอ้มลู 
รวบรวมเอกสาร 
ประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิน่ออกแบบ
นิทรรศการและ

2. โครงการพิพิธภณัฑ์ท้องถิน่  "ชุม
ทางประวัติศาสตร์เมอืงทุง่สง"

๓.

ศลิปวฒันธรรม

พืน้บา้นไดรั้บ

การอนุรักษ์

ใหค้งอยู่

ตอ่ไป 

รอ้ยละของ

นักเรยีนที่

เขา้ร่วม

กจิกรรม

60 70 80 90 100 1.สง่เสรมิให ้

นักเรยีนและ

ครูไดรู้ถ้งึ

ศลิปะพืน้บา้น

2. สง่เสรมิ

อนุรักษ์

ศลิปวฒันธรร

รอ้ยละ 100  

ของนักเรยีนที่

เขา้ร่วม

กจิกรรม

3. โครงการ 1 โรงเรียน 1 
ศิลปะการแสดง

ยทุธศาสตร์ที ่5 
การพัฒนาสังคม 
การเรียนรู้และภมูิ
ปัญญา เพือ่สร้าง
คุณภาพของคน
นครศรีธรรมราช

 ยทุธศาสตร์ที ่3 
การพัฒนาสังคม
และคุณภาพชีวิต

ยทุธศาสตร์ที ่1  
พัฒนาการศึกษา  
ศาสนา  ประเพณี
 ศิลปวัฒนธรรม 
และการกฬีาแบบ

บูรณาการสู่
คุณภาพมาตรฐาน

ทีเ่หนือกว่า

 โรงเรียนมธัยมศึกษา
มคุีณภาพได้

มาตรฐานและมุง่เน้น
ความเป็นเลิศในด้าน

วิชาการและด้านสังคม

จ านวนโครงการ/
กจิกรรมที ่ทม.ทุง่สง  

ใหก้ารส่งเสริม
สนับสนุนด้าน

ประเพณี วัฒนธรรม
และศาสนา

จ านวนหอ้งเรียนสอง
ภาษาทีม่กีารเรียน

การสอนระดับมธัยมที่
ได้มาตรฐาน

จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการ

พัฒนาระบบ
โรงเรียนมธัยมศึกษา

ใหม้คุีณภาพได้
มาตรฐานและ

มุง่เน้นความเป็นเลิศ
ในด้านวิชาการและ

ด้านสังคม

จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการ 6   

กจิกรรม



แบบ ยท.04

59 60 61 62 63

1. เมอืงทุง่สงมี
การป้องกนัและ
แกไ้ขปัญหาน้้า
ท่วมบรรเทาความ
เดือดร้อนของ
ประชาชนในเขต
เทศบาล

จ้านวนล้าคลองที่
ขดุลอกละทาง
ระบายน้้าทีข่ดุลอก

4 สาย
๕ โซน

ทางระบาย
น้้าจดุเส่ียง

 ๖ จดุ

4 สาย
๕ โซน

ทางระบาย
น้้าจดุเส่ียง

 ๖ จดุ

4 สาย
๕ โซน

ทางระบาย
น้้าจดุเส่ียง

 ๖ จดุ

4 สาย
๕ โซน

ทางระบาย
น้้าจดุเส่ียง

 ๖ จดุ

4 สาย
๕ โซน

ทางระบาย
น้้าจดุเส่ียง

 ๖ จดุ

ดูแลบ้ารุงรักษา
 ปรับปรุงภมูิ
ทัศน์ ล้าเหมอืง
 ล้าคลอง คูท่อ
ระบายน้้า 
ภายในเขต
เทศบาล

ร้อยละของ
งบประมาณทีใ่ช้
ในการแกไ้ข
ปัญหาน้้าท่วมลดลง

4 สาย
๕ โซน

ทางระบายน้้าจดุ
เส่ียง ๖ จดุ

1.  โครงการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
, ป้องกนั, แกไ้ขปัญหา
    อทุกภยัแบบบูรณาการ

กองช่าง กองช่าง 
ส้านักปลัดฯ
กองวิชาการฯ

๒.มรีะบบการ
บริหารจดัการ
คลองทีไ่หลผ่าน
เทศบาลเมอืงทุง่สง
โดยชุมชนและ
เยาวชนมส่ีวนร่วม

จ้านวนกจิกรรมที่
ได้ด้าเนินการ

2 2 2 2 2 จา้งทีป่รึกษา
วิจยัและพัฒนา
ระบบการ
บริหารจดัการ
คลองทีไ่หลผ่าน
เทศบาลเมอืง
ทุง่สงโดยชุมชน
และเยาวชนมี
ส่วนร่วม

จ้านวนกจิกรรม
ทีไ่ด้ด้าเนินการ 
๒ กจิกรรม

2. โครงการจา้งทีป่รึกษาวิจยัและ
พัฒนาระบบการบริหารจดัการ
คลองทีไ่หลผ่านเทศบาลเมอืงทุง่สง
โดยชุมชนและเยาวชนมส่ีวนร่วม

๓.มกีารบูรณาการ
การเรียนการสอน
เขา้กบัการวิจยัใน
พืน้ทีจ่ริงและ
ถา่ยทอดความรู้
แกน่ักเรียน 
นักศึกษาในพืน้ที่
ใหม้คีวามรู้รองรับ
การกา้วสู่การเป็น
เมอืงทีย่ัง่ยนืตาม
แนวทางตัวชี้วัด
อาเซียน

จ้านวนหลักสูตร
ท้องถิน่ทีน่้ามาใช้
ในการเรียนการ
สอน

2 2 2 2 2 ศึกษาคุณภาพ
น้้าในล้าคลอง
หลักในเขต
เทศบาลเมอืง
ทุง่สงและเพือ่
สร้างแกนน้า
นักสืบสายน้้า

จ้านวนหลักสูตร
ท้องถิน่ทีน่้ามาใช้
ในการเรียนการ
สอน ๒ หลักสูตร

3.  โครงการจา้งทีป่รึกษา
เสริมสร้างศักยภาพการด้าเนินงาน
ทางส่ิงแวดล้อมของชุมชนและ
เทศบาลเมอืงทุง่สงตามแนวทาง
ตัวชี้วัดอาเซียนด้านส่ิงแวดล้อม
อยา่งยัง่ยนื

หน่วย
สนับสนุน

ยทุธศาสตร์ที ่3  
การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
 น ้า สิง่แวดลอ้ม
และพลงังานมี

ประสทิธิภาพ เพ่ิม
พื นทีส่เีขยีวและการ
ใชพ้ลงังานสะอาด

 ยทุธศาสตร์ที ่2   
การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
 สิง่แวดลอ้มและ

พลงังาน

ยทุธศาสตร์ที ่2 
ร่วมกันจดัวางผัง

เมือง พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน 
รักษาสิง่แวดลอ้ม 
ป้องกันน ้าท่วมสู่
เมืองน่าอยูอ่ยา่ง

ยัง่ยนื

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชี วดั
เป้าประสงค์
ตวัชี วดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั



59 60 61 62 63
หน่วย

สนับสนุน
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชี วดั
เป้าประสงค์
ตวัชี วดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ยทุธศาสตร์ที ่3  
การจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
 น ้า สิง่แวดลอ้ม
และพลงังานมี
ประสทิธิภาพ เพ่ิม
พื นทีส่เีขยีวและการ
ใชพ้ลงังานสะอาด

 ยทุธศาสตร์ที ่2   
การบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
 สิง่แวดลอ้มและ
พลงังาน

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

๑. การจดัท้าผัง
ชุมชนและแผน
ชุมชนเพือ่ใช้เป็น
ขอ้มลูพืน้ฐานใน
การพัฒนาชุมชน
ต่อไป

จ้านวนชุมชนทีไ่ด้
จดัท้าผังชุมชน

20  ชุมชน 20  ชุมชน 20  ชุมชน 20  ชุมชน 20  ชุมชน จดัท้าผังชุมชน
แบบมส่ีวนร่วม
ในเขตเทศบาล
เมอืงทุง่สง

มผัีงเมอืงรวม
เมอืงทุง่สงที่
ประกาศใช้บังคับ
โดยประชาชนมี
ส่วนร่วม

จ้านวน 20  
ชุมชน

1.  โครงการจดัท้าผังชุมชนแบบมี
ส่วนร่วม

กองสวัสดิการฯ

13 13 13 13 13 1.  โครงการขยายเขตประปา กองช่าง ส้านักปลัดฯ

2.  โครงการปรับปรุงระบบ
ประปาชุมชน

3.  โครงการขยายเขตไฟฟ้า
สาธารณะ, ปรับปรุงระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง

4.  โครงการกอ่สร้าง ปรับปรุง 
ซ่อมแซมท่อระบายน้้า

5.  โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน

6. โครงการกอ่สร้างเขือ่น,เขือ่น
กัน้น้้าและฝายกัน้น้้า

7. โครงการกอ่สร้างถนน/ถนน
และท่อระบายน้้า/ปรับปรุงผิว
จราจร
8. โครงการกอ่สร้างสะพาน

จ้านวนกจิกรรม
ทีด้่าเนินการ 13

 กจิกรรม

จ้านวนกจิกรรมที่
ด้าเนินการ

 พัฒนา
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

โครงขา่ยถนน 
ระบบระบายน้้า
 ไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์ ให้
เพียงพอ และ

ปรับปรุง
บ้ารุงรักษา

อาคารสถานที่
สาธารณะ

จ้านวน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ที่
กอ่สร้าง ปรับปรุง
 บ้ารุงรักษาเพิม่ขึน้

 โครงสร้างพืน้ฐาน
โครงขา่ยถนน 

ระบบระบายน้้า 
ไฟฟ้า ประปา 

โทรศัพท์ เพียงพอ
 และปรับปรุง

บ้ารุงรักษาอาคาร
สถานทีส่าธารณะ
ขนส่งทีท่ันสมยั 

ภายใต้กรอบความ
ร่วมมอืระหว่าง

ภาครัฐ 
รัฐวิสาหกจิและ

เอกชน



59 60 61 62 63
หน่วย

สนับสนุน
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชี วดั
เป้าประสงค์
ตวัชี วดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

9. โครงการกอ่สร้างปรับปรุงทาง
เท้าและท่อระบายน้้า กองช่าง

10. ขดุบ่อ สระน้้า และขดุลอก
คลอง ล้าเหมอืง และคูระบายน้้า

11. โครงการจา้งเหมาปรับปรุง
ระบบไฟฟ้า-แสงสว่าง ภายในถ้้า
ตลอด

12. โครงการจดัซ้ือทีดิ่นเพือ่ขยาย
ศาลาชุมชนทุง่สง-นาบอน

13. โครงการกอ่สร้าง/ปรับปรุง 
อาคารสถานที่

60 70 80 90 100 ร้อยละ 100 1. โครงการปรับปรุงและพัฒนา
สวนสาธารณะเทศบาลเมอืงทุง่สง

2. โครงการปรับปรุงภมูทิัศน์เมอืง
ทุง่สงแบบบูรณาการ

1. เทศบาลเมอืง
ทุง่สงมคีวาม
สะอาดและ
ปราศจากเชื้อโรค

จ้านวนประชากรหนูที่
ลดลง

จ้างเอกชนก้าจัดหนู
ในพื้นที่

จ้านวนประชากรหนู
ที่ลดลง

1. โครงการป้องกนัและควบคุม
พาหะน้าโรค(จา้งเหมาเอกชน
ก้าจดัหนูและแมลงสาบ)

ร้อยละร้านค้าใน
ตลาด ร้านอาหาร 
และแผงลอย ที่
ขึน้ทะเบียนทีไ่ด้

มาตรฐาน ฟูด เซพ
 ต้ี ตามเกณฑ์

จ้านวน
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ ที่
กอ่สร้าง ปรับปรุง
 บ้ารุงรักษาเพิม่ขึน้

ทุกสายยในเขต
เทศบาลเมอืง

ทุง่สง

จ้านวนถนนในเขต
เทศบาลทีม่ดูี
ระบายน้้าทีไ่ด้

มาตรฐาน

 พัฒนา
โครงสร้าง
พืน้ฐาน

โครงขา่ยถนน 
ระบบระบายน้้า
 ไฟฟ้า ประปา 
โทรศัพท์ ให้
เพียงพอ และ

ปรับปรุง
บ้ารุงรักษา

อาคารสถานที่
สาธารณะ

ผู้ใช้บริการเกดิ
ความสะดวก 
สบาย และเกดิ
ความพึงพอใจ

ปรับปรุงแหล่ง
ท่องเทีย่วเพิม่

สถานทีพ่ักผ่อน
หยอ่นใจใหก้บั

ประชาชน

ร้อยละของพืน้ที่
สวนสาธารณะ 

สวนหยอ่ม ในเขต
เทศบาลทีไ่ด้รับ
การปรับปรุงให้
สวยงามเป็น
ระเบียบ ได้
มาตรฐาน

ร้อยละของพืน้ที่
สวนสาธารณะ 

สวนหยอ่ม ในเขต
เทศบาลทีไ่ด้รับ
การปรับปรุงให้
สวยงามเป็น
ระเบียบ ได้
มาตรฐาน

ยทุธศาสตร์ที ่3  
การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
 น ้า สิง่แวดลอ้ม
และพลงังานมี

ประสทิธิภาพ เพ่ิม
พื นทีส่เีขยีวและการ
ใชพ้ลงังานสะอาด

 ยทุธศาสตร์ที ่2   
การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
 สิง่แวดลอ้มและ

พลงังาน

ยทุธศาสตร์ที ่2 
ร่วมกันจดัวางผัง

เมือง พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน 
รักษาสิง่แวดลอ้ม 
ป้องกันน ้าท่วมสู่
เมืองน่าอยูอ่ยา่ง

ยัง่ยนื

 โครงสร้างพืน้ฐาน
โครงขา่ยถนน 

ระบบระบายน้้า 
ไฟฟ้า ประปา 

โทรศัพท์ เพียงพอ
 และปรับปรุง

บ้ารุงรักษาอาคาร
สถานทีส่าธารณะ
ขนส่งทีท่ันสมยั 

ภายใต้กรอบความ
ร่วมมอืระหว่าง

ภาครัฐ 
รัฐวิสาหกจิและ

เอกชน



59 60 61 62 63
หน่วย

สนับสนุน
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชี วดั
เป้าประสงค์
ตวัชี วดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

๒.ตลาดมี
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ตลาดสดน่า
ซ้ือ

เกณฑ์มาตรฐาน
ตลาดสดน่าซ้ือ 

กรมอนามยั

พัฒนาตลาดสด
เทศบาลเมอืง
ทุง่สงใหไ้ด้รับ
การพัฒนา
ยกระดับได้
มาตรฐานตาม
เกณฑ์ตลาดสด
น่าซ้ือ

เกณฑ์มาตรฐาน
ตลาดสดน่าซ้ือ 
กรมอนามยั

2. โครงการตลาดสด/ร้านค้าน่าซ้ือ

ทรัพยากรธรรมชาติ
 และส่ิงแวดล้อม
ได้รับการอนุรักษ์

และฟืน้ฟู

60 70 80 90 100 ร้อยละ 100 1. โครงการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน

2. โครงการเยาวชนรักษ์ทุง่สง

3.  โครงการปลูกต้นไมเ้พือ่ลด
ภาวะโลกร้อนเฉลิมพระเกยีรติ

4.  โครงการบ้านน่ามอง

1.ประชาชนมี
วินัยจราจรโดยทุก
ภาคส่วนร่วมแบบ
บูรณาการ

ร้อยละผู้กระท้า
ผิดกฎหมายจราจร
ในเขต ทม.ทุง่สง
ลดลง

60 70 80 90 100 จดัอบรมด้าน
ส่ิงแวดล้อม
แบบมส่ีวนร่วม 
ใหก้บัเยาวชนใน
เขตเทศบาล

ร้อยละผู้กระท้า
ผิดกฎหมายจราจร
ในเขต ทม.ทุง่สง
ลดลง

ร้อยละ 100 1. โครงการจดัระเบียบจราจรและ
แกไ้ขปัญหาจราจรเมอืงทุง่สงแบบ
บูรณาการ

ยทุธศาสตร์ที ่3  
การจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
 น ้า สิง่แวดลอ้ม
และพลงังานมี

ประสทิธิภาพ เพ่ิม
พื นทีส่เีขยีวและการ
ใชพ้ลงังานสะอาด

ร้อยละของพืน้ที่
สวนสาธารณะ 

สวนหยอ่ม ในเขต
เทศบาลทีไ่ด้รับ
การปรับปรุงให้
สวยงามเป็น
ระเบียบ ได้
มาตรฐาน

ร้อยละของพืน้ที่
สวนสาธารณะ 

สวนหยอ่ม ในเขต
เทศบาลทีไ่ด้รับ
การปรับปรุงให้
สวยงามเป็น
ระเบียบ ได้
มาตรฐาน

ยทุธศาสตร์ที ่2 
ร่วมกันจดัวางผัง

เมือง พัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน 
รักษาสิง่แวดลอ้ม 
ป้องกันน ้าท่วมสู่
เมืองน่าอยูอ่ยา่ง

ยัง่ยนื

จดักจิกรรม
อนุรักษ์

ทรัพยากรธรรม
ชาติในชุมชน

 ยทุธศาสตร์ที ่2   
การบริหารจดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
 สิง่แวดลอ้มและ

พลงังาน
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หน่วย

สนับสนุน
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชี วดั
เป้าประสงค์
ตวัชี วดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

2.ประชาชนมี
ความสะดวก 
ปลอดภยัในการใช้
เส้นทาง

จ้านวนจดุทีติ่ดต้ัง 2 2 2 2 2 ติดต้ังไฟกระพริบ
พลังงาน
แสงอาทติย์ หนา้
สถานรีถไฟทุ่งสง 
จ้านวน 2  ชุด

จ้านวน ๒ จุด 2.  โครงการปรับปรุงไฟจราจร

3.จดุพืน้ทีร่าบ
ลุ่ม/พืน้ทีเ่ส่ียงภยั
ได้รับการระบาย
น้้าได้อยา่งรวดเร็ว
น้้าไมท่่วมขงั

ร้อยละของ
ผู้ประสบภยัได้รับ
ความช่วยเหลือ

ทันท่วงที

100 100 100 100 100 ติดต้ังเคร่ืองสูบ
น้้าตามจดุเส่ียง
ภยัน้้าท่วมใน
เขตเทศาบาล

ร้อยละ 100 3.  โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาอทุกภยัเมอืงทุง่สงแบบ
บูรณาการ

-ร้อยละของ
ครัวเรือนทีคั่ด
แยกขยะและ
น้ามาใช้ประโยชน์
ตามหลัก 3R

50 60 70 80 90 -ร้อยละของ
ครัวเรือนทีคั่ด
แยกขยะและ
น้ามาใช้ประโยชน์
ตามหลัก 3R

-ร้อยละของ
ครัวเรือนทีคั่ด
แยกขยะและ
น้ามาใช้
ประโยชน์ตาม
หลัก 3R

1.  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
รักษาความสะอาดและความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยของเมอืง
2.  โครงการบริหารจดัการและ
สร้างจติส้านึกในการจดัการขยะมลู
ฝอย  

กองช่างสุขาฯ กองช่าง
ส้านักปลัดฯ

- ปริมาณขยะ
ลดลง 50%

- ปริมาณขยะ
ลดลง 50%

- ปริมาณขยะ
ลดลง 50%

3.  โครงการจดัการขยะชุมชนเป็น
 RDF ร่วมกบับริษัทปูนซิเมนต์ทุง่
สง จ้ากดั (SCG)

4. โครงการปรับปรุงระบบผลิตปุย๋
จากส่ิงปฏกิลู

5.  โครงการขยายระบบผลิตปุย๋
จากส่ิงปฏกิลูและไขมนั

6. โครงการปรับปรุงสถานทีพ่ัก
ขยะหลังเขาชัยชุมพล

7. โครงการศูนยก์้าจดัขยะแบบ
ครบวงจรเพือ่ผลิตขยะเชื้อเพลิง
และปุย๋8. โครงการปรับปรุงสถานทีล้่างรถ
ขยะและอปุกรณ์หลังเขาวัดชัยชุม
พล

ระบบการบริหาร
จดัการขยะมลู

ฝอยของเทศบาล
มปีระสิทธิภาพถกู
หลักสุขาภบิาล  
สร้างเครือขา่ยทุก
ภาคีมส่ีวนร่วม 
ลดปริมาณขยะ 

และน้าขยะ
กลับมาใช้ใหม่

อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ปรับปรุงระบบ
การบริหาร

จดัการขยะมลู
ฝอยของ

เทศบาลใหม้ี
ประสิทธิภาพ

ถกูหลัก
สุขาภบิาล  

สร้างเครือขา่ย
ทุกภาคีมส่ีวน
ร่วม สามารถ

ลดปริมาณขยะ
 และการน้า

ขยะกลับมาใช้
ใหมอ่ยา่งมี

ประสิทธิภาพ
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หน่วย

สนับสนุน
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชี วดั
เป้าประสงค์
ตวัชี วดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชี วดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

9.  โครงการปรับปรุงระบบยอ่ย
ขยะอนิทรียบ์ริเวณโรงฆา่สัตว์

10.  โครงการจดัต้ังศูนยก์้าจดัขยะ
อนิทรีย ์ณ โรงฆา่สัตว์

11. โครงการว่าจา้งขนส่งและ
ก้าจดัของเสียอนัตราย

12. โครงการผลิตแกส๊ชีวภาพจาก
เศษอาหารโรงฆา่สัตว์

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมในการดูแล
และจดัการน้้าเสีย

80 85 90 95 100 -มรีะบบบ้าบัดน้้า
เสียรวมของ ทม.
ทุง่สงทีไ่ด้มาตรฐาน

1. โครงการบริหารจดัการและ
สร้างจติส้านึกในการจดัการน้้าเสีย
ชุมชน

กองช่างสุขาฯ กองช่าง
ส้านักปลัดฯ

2. โครงการกอ่สร้างระบบรวบรวม
และบ้าบัดน้้าเสียส่วนขยาย ระยะที่
 2

3. โครงการติดต้ังระบบบ้าบัดน้้า
เสียเฉพาะจดุ

4. โครงการจดัซ้ือพร้อมติดต้ังรอก
ไฟฟ้าสถานีสูบน้้าเสีย

ประชาชนมี
จติส้านึกในการ
ประหยดัพลังงาน
ไฟฟ้าและพลังงาน

2 3 4 5 6 1. โครงการรณรงค์รักษาสภาพ
ภมูอิากาศ ลดโลกร้อน ภายใต้
แผนปฏบิัติการ LA 21  เพือ่เมอืง
น่าอยู่

กองช่างสุขาฯ กองช่าง
ส้านักปลัดฯ

2. โครงการจดัซ้ือพร้อมติดต้ัง
ระบบผลิตไฟฟ้าจากแกส๊ชีวภาพ
ขนาดไมน่้อยกว่า 30 KW

3. โครงการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ทดแทน

จ้านวนประเภท
ของกจิกรรมด้าน
พลังงานทางเลือก
ในเขตทม.ทุง่สง

เพิม่ขึน้

 รณรงค์
ส่งเสริมการ
ประหยดั

พลังงานไฟฟ้า
และน้้ามนัและ
สนับสนุนการ
ใช้พลังงาน
ทางเลือก

จ้านวน/ประเภท
ของกจิกรรมด้าน
พลังงานทางเลือก
ในเขตทม.ทุง่สง

เพิม่ขึน้

จ้านวน/
ประเภทของ
กจิกรรมด้าน

พลังงาน
ทางเลือกในเขต
ทม.ทุง่สงเพิม่ขึน้
 6   กจิกรรม

-ร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่กีาร
ติดต้ังบ่อดักไขมนั
ทีไ่ด้มาตรฐานใน
เขตเทศบาลเพิม่ขึน้

-ร้อยละของ
ครัวเรือนทีม่กีาร
ติดต้ังบ่อดักไขมนั
ทีไ่ด้มาตรฐานใน
เขตเทศบาลเพิม่ขึน้

 -ร้อยละ 100  
ของครัวเรือนทีม่ี
การติดต้ังบ่อดัก
ไขมนัทีไ่ด้
มาตรฐานในเขต
เทศบาลเพิม่ขึน้

บริหารจดัการ
ระบบบ้าบัดน้้า
เสียทีม่อียูใ่หม้ี
ประสิทธิภาพ

โดยประชาชนมี
ส่วนร่วมและ
ขยายระบบ

บ้าบัดน้้าเสียให้
ครอบคลุมพืน้ที่

เขตเทศบาล
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1. เทศบาลเมอืง
ทุง่สงมกีารพัฒนา
รายได้/ลดภาระ
ของรัฐในการ
อดุหนุนองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่

จ านวนศูนย์
กระจายสินค้า

1 1 1 1 1 ส่งเสริมสนับสนุน
ใหเ้กดิการลงทุน
ด้านคมนาคม
ขนส่ง รองรับการ
ขยายการลงทุน
ภาคธุรกจิและ
อตุสาหกรรมและ
ขยายการจา้งงาน
ในพืน้ทีใ่ห้
สามารถลดต้นทุน
และเพิม่

จ านวนแรงงานที่
จา้งงานเพิม่
ทางตรงในศูนย์
กระจายสินค้า 
DC-ทุง่สง และ
การจา้งแรงงาน
ทางออ้ม

จ านวนศูนย์
กระจายสินค้า  1 
  ศูนย์

1.  โครงการพัฒนาศูนยก์ระจาย
สินค้าภาคใต้  - ทุง่สง (Cargo  
Distribution Center      
Thungsong)

กองช่าง กองช่างสุขาฯ 
วิชาการฯ

2. เมอืงทุง่สงมี
การบูรณาการ
ความร่วมมอืใน
การพัฒนาเมอืง/
องค์กร รองรับ
การขยายการ
ลงทุนภาคธุรกจิ 
อตุสาหกรรม และ
ขยายการจา้งงาน
ในพืน้ที่

จ านวนคร้ังทีจ่ดั
ประชุม

2 4 6 8 10 จดัประชุมบูรณา
การความร่วมมอื
ระหว่างองค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่กบั
หน่วยงานราชการ
 รัฐวิสาหกจิหรือ
เอกชน

จ านวนคร้ังทีจ่ดั
ประชุม 10  คร้ัง

2. โครงการจดัประชุมบูรณาการ
ความร่วมมอืระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่กบั
    หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ
หรือเอกชน

ส านักปลัดฯ กองวิชาการฯ

กลุ่มอาชีพได้รับ
การพัฒนาทักษะ
และสร้างรายได้
ใหก้บัครอบครัว

2 4 6 8 10 1. โครงการสนับสนุนส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพแกชุ่มชน

กองสวัสดิการ ส านักปลัดฯ

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

หน่วยสนับสนุน

ยทุธศาสตร์ที ่2. 
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์และ

วฒันธรรมระดบั
มาตรฐานสากล 
ทีส่ามารถสร้าง

อาชพีและรายได้
ในพ้ืนทีเ่พ่ิมขึน้

 ยทุธศาสตร์ที ่1  
 การพัฒนา

เศรษฐกิจ และ 
ยทุธศาสตร์ที ่3  
การพัฒนาสงัคม
และคุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์ที ่3  
พัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคม สู่
คุณภาพชวีติที่

ดกีวา่

จ านวนกลุ่มอาชีพ
ในเขตทม.ท่งุสงที่
ได้รับการส่งเสริม
อาชีพและมรีายได้

เพิม่ขึน้

จ านวนกลุ่มอาชีพ
 10  กลุ่ม

พัฒนาทักษะและ
ส่งเสริมอาชีพแก่
กลุ่มผู้จา้งงาน 
กลุ่มอาชีพ 
ผู้ด้อยโอกาส

ยากจน ภายใต้
ปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง โดยทุก

ภาคส่วนมส่ีวนร่วม

จ านวนกลุ่มอาชีพ
ในเขตทม.ท่งุสงที่
ได้รับการส่งเสริม
อาชีพและมรีายได้

เพิม่ขึน้

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
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หน่วยสนับสนุน

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

๑.เทศบาลเมอืง
ทุง่สงมกีาร
สนับสนุนองค์กร
การกศุลจดังาน
ประเพณีและจดั
กจิกรรมการ
ท่องเทีย่ว

จ านวนองค์กรที่
ได้รับการสนับสนุน

2 2 2 2 2 สนับสนุนองค์กร
การกศุลจดังาน
ประเพณีและจดั
กจิกรรมการ
ท่องเทีย่ว

จ านวน 2  องค์กร 1.โครงการสนับสนุนองค์กรการกศุล
จดังานประเพณีและจดักจิกรรมการ
ท่องเทีย่วเพือ่การเรียนรู้ด้านศาสนา
และวัฒนธรรม

๒.การท่องเทีย่ว
ในอ าเภอทุง่สง
ได้รับการพัฒนา
และส่งเสริม

จ านวนกจิกรรมที่
ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ว

4 5 6 7 8 พัฒนาและ
ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วใน
อ าเภอทุง่สง

จ านวน 8  
กจิกรรม

2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วในอ าเภอทุง่สง

3. ทราบรูปแบบ
การส่งเสริม
การตลาดการ
ท่องเทีย่วใน
ปัจจบุันของสวน
พฤกษาสิรินธร

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 จา้งทีป่รึกษาวิจยั
และพัฒนาเพิม่
ศักยภาพการ
บริหารจดัการ
แหล่งท่องเทีย่ว
สวนพฤกษาสิรินธร

จ านวน 1   คร้ัง 3. โครงการจา้งทีป่รึกษาวิจยัและ
พัฒนาเพิม่ศักยภาพการบริหาร
จดัการแหล่งท่องเทีย่วสวนพฤกษาสิ
รินธร

4. มกีาร
ประชาสัมพันธ์
หน่วยงานและ
สถานทีท่่องเทีย่ว
ของเทศบาลเมอืง
ทุง่สง

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 กอ่สร้างปูาย
ประชาสัมพันธ์
หน่วยงานและ
สถานทีท่่องเทีย่ว
ของเทศบาลเมอืง
ทุง่สง

จ านวน 1   คร้ัง 4. โครงการกอ่สร้างปูาย
ประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
สถานทีท่่องเทีย่วของเทศบาลเมอืง
ทุง่สง

5. ศูนยข์อ้มลู
ขา่วสารการ
ท่องเทีย่วเมอืงทุง่
สงได้รับการ
พัฒนาและมกีาร
สร้างเครือขา่ย
การท่องเทีย่ว

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 พัฒนาและ
ปรับปรุงศูนย์
ขอ้มลูขา่วสารสร้าง
เครือขา่ยการ
ท่องเทีย่วเมอืงทุง่
สง

จ านวน 1   คร้ัง 5. โครงการพัฒนาและปรับปรุง
ศูนยข์อ้มลูขา่วสารและ
ประชาสัมพันธ์การบริการการ
ท่องเทีย่วในแหล่งท่องเทีย่ว/สร้าง
เครือขา่ยการท่องเทีย่วเมอืงทุง่สง

จ านวนชุมชนทีเ่ขา้
ร่วมกจิกรรม
ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่วเชิง

อนุรักษ์เพิม่ขึน้

 ยทุธศาสตร์ที ่1  
 การพัฒนา

เศรษฐกิจ และ 
ยทุธศาสตร์ที ่3  
การพัฒนาสงัคม
และคุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์ที ่3  
พัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคม สู่
คุณภาพชวีติที่

ดกีวา่

ยทุธศาสตร์ที ่2. 
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์และ

วฒันธรรมระดบั
มาตรฐานสากล 
ทีส่ามารถสร้าง

อาชพีและรายได้
ในพ้ืนทีเ่พ่ิมขึน้



59 60 61 62 63
หน่วยสนับสนุน

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

6. ประชาชน
ได้รับความสะดวก
ในการเดินทาง
ท่องเทีย่วเมอืงทุง่
สง

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 กอ่สร้างโครง
เหล็กพร้อมปูาย
แหล่งท่องเทีย่ว 
ถนนทุง่สง-
นครศรีธรรมราช

จ านวน 1   คร้ัง 6.  โครงการกอ่สร้างโครงเหล็ก
พร้อมปูายแหล่งท่องเทีย่ว ถนนทุง่
สง-นครศรีธรรมราช

7. หนองปุาแก
เป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วเชิง
อนุรักษ์

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 พัฒนาหนองปุาแก
ใหเ้ป็นแหล่ง
ท่องเทีย่วเชิง
อนุรักษ์

จ านวน 1   คร้ัง 7.  โครงการพัฒนาหนองปุาแกให้
เป็นแหล่งท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์

8. เด็กเยาวชน
ร่วมกจิกรรมการ
ท่องเทีย่วด้าน
นันทนาการและ
แหล่งพักผ่อน
หยอ่นใจ

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

2 3 4 5 6 จดักจิกรรมถนน
คนเดิน

จ านวน 6   คร้ัง 8.  โครงการถนนคนเดินเทศบาล
เมอืงทุง่สง

9. ประชาชนมี
สุขภาพแขง็แรง มี
การออกก าลังกาย
และสร้างความ
เขม้แขง็ของ
สถาบันครอบครัว

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

2 3 4 5 6 จดัการแขง่ขนั
รถจกัรยานเสือ
ภเูขาทางเรียบ
นครศรีธรรมราช 
คร้ังที ่1  
ระยะทางประมาณ
 86  กโิลเมตร

จ านวน 6   คร้ัง 9.  โครงการนครศรีธรรมราชเสือ
ภเูขาทางเรียบ คร้ังที ่1

10. ประชาชน
เยาวชนมกีาร
เรียนรู้ด้าน
การเกษตรด้าน
พฤกษศาสตร์และ
พืชท้องถิน่

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 จดังานดอกไมบ้าน
และน้ าพุดนตรี
เมอืงทุง่สง

จ านวน 1   คร้ัง 10 โครงการดอกไมบ้านและน้ าพุ
ดนตรีเมอืงทุง่สง

ยทุธศาสตร์ที ่2. 
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์และ

วฒันธรรมระดบั
มาตรฐานสากล 
ทีส่ามารถสร้าง

อาชพีและรายได้
ในพ้ืนทีเ่พ่ิมขึน้

 ยทุธศาสตร์ที ่1  
 การพัฒนา

เศรษฐกิจ และ 
ยทุธศาสตร์ที ่3  
การพัฒนาสงัคม
และคุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์ที ่3  
พัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคม สู่
คุณภาพชวีติที่

ดกีวา่



59 60 61 62 63
หน่วยสนับสนุน

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

11. ประชาชน 
เยาวชน รู้จกัใช้
เวลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน์ มี
สถานทีพ่ักผ่อน
หยอ่นใจ

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

2 3 4 5 6 จดักจิกรรมดนตรี
ในสวน "ดนตรีดี 
เยาวชนเด่น เล่น
ในสวน"

จ านวน 6   คร้ัง 11 โครงการดนตรีในสวน "ดนตรีดี 
เยาวชนเด่น เล่นในสวน"

12.เมอืงทุง่สงมี
อนุสาวรียเ์รือให้
เป็นสัญญลักษณ์
และสถานที่
ท่องเทีย่วของเมอืง

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 กอ่สร้างอนุสาวรีย์
เรือ  (สามแยก
ตลาดใน)

จ านวน 1   คร้ัง 12. โครงการกอ่สร้างอนุสาวรียเ์รือ 
 (สามแยกตลาดใน)

๑. ระบบบริการ
สาธารณสุขทัว่ถงึ
และมคุีณภาพสูง 
ทัง้ในด้านการ
ปูองกนั การรักษา
และการฟืน้ฟู โดย
ทุกภาคส่วนมส่ีวน
ร่วม

จ านวนกจิกรรม
ด าเนินการ

5 10 15 20 25 ด้านสาธารณสุขใน
เขตเทศบาลเมอืง
ทุง่สง  โดยความ
เหน็ชอบจาก
คณะกรรมการ
กองทุน
หลักประกนั
สุขภาพเทศบาล
เมอืงทุง่สง

ความพึงพอใจของ
ประชาชนทีม่ารับ
บริการสุขภาพ

จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการ ๒๕ 

กจิกรรม

1. โครงการระบบหลักประกนั
สุขภาพเทศบาลเมอืงทุง่สง

๒. ประชาชน
ได้รับการดูแล
สุขภาพอยา่งทัว่ถงึ

จ านวนชุมชนที่
ด าเนินกจิกรรม

20 20 20 20 20 จดัสรร
งบประมาณให ้
อสม.ของเทศบาล
เมอืงทุง่สง ทัง้ 20
  ชุมชน ชุมชนละ
 15,000  บาท
ด าเนินงาน
เกีย่วกบัสุขภาพ
ชุมชน

จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการ ๒๐ 

กจิกรรม

2.  โครงการพัฒนางานสาธารณสุข
มลูฐาน

ยทุธศาสตร์ที ่2. 
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์และ

วฒันธรรมระดบั
มาตรฐานสากล 
ทีส่ามารถสร้าง

อาชพีและรายได้
ในพ้ืนทีเ่พ่ิมขึน้

 ยทุธศาสตร์ที ่1  
 การพัฒนา

เศรษฐกิจ และ 
ยทุธศาสตร์ที ่3  
การพัฒนาสงัคม
และคุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์ที ่3  
พัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคม สู่
คุณภาพชวีติที่

ดกีวา่



59 60 61 62 63
หน่วยสนับสนุน

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

๓. อสม.ในเขต
เทศบาลได้รับการ
เพิม่องค์ความรู้ 
ทักษะและประสบ
การในด้าน
สาธารณสุขมลูฐาน

จ านวนชุมชนที่
ด าเนินกจิกรรม

20 20 20 20 20 อบรมและทัศน
ศึกษาดูงานด้าน
สาธารณสุขมลูฐาน

จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการ 1  

กจิกรรม

3 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดู
งานด้านสาธารณสุขมลูฐาน

๔. ประชาชน
กลุ่มเปูาหมายมี
สุขภาวะ
โภชนาการทีดี่ขึน้

จ านวนวันที่
ด าเนินกจิกรรม

365 365 365 365 365 ส่งเสริม
โภชนาการ
ประชากร (นมถัว่
เหลือง)

จ านวนวันที่
ด าเนินกจิกรรม 

365   วัน

4.  โครงการส่งเสริมโภชนาการ
ประชากร (นมถัว่เหลือง)

๕. อสม.น าความรู้
ทีไ่ด้รับไปถา่ยทอด
ใหแ้กป่ระชาชนใน
ชุมชนแกไ้ขปัญหา
ทีเ่กดิในชุมชน
อยา่งทันท่วงที

จ านวน อสม.ทีเ่ขา้
ร่วมประชุม

100 100 100 100 100 ร่วมปรึกษาหารือ
แลกเปล่ียน
ประสบการณ์และ
ร่วมหาแนว
ทางแกไ้ขปัญหา
ต่าง ๆ ในการ
ปฏบิัติงานของ 
อสม.ในชุมชน

จ านวน อสม.ทีเ่ขา้
ร่วมประชุม ๑๐๐%

5. โครงการประชุมวิชาการ
ประจ าเดือนอาสาสมคัรสาธารณสุข
ประจ าหมูบ่้าน (อสม.)

6. ผู้สูงอายไุด้รับ
การดูแลส่งเสริม
ในด้านสุขภาพ
ร่างกาย จติใจจาก
อาสาสมคัรผู้ดูแล
ผู้สูงอายุ

ร้อยละของกลุ่ม
ผู้สูงอายไุด้รับการ

ดูแล

40 50 60 70 80 3. เพือ่ให ้อสม.ได้
น าความรู้ทีรั่บไป
ปฏบิัติใช้ในการ
ปฏบิัติงานชุมชน

ผู้สูงอาย ุผู้พิการ
ได้รับการดูแล
อยา่งน้อย 80% 
ของกลุ่มผู้สูงอายุ
ผู้พิการที ่อผส.
รับผิดชอบทัง้หมด

6. โครงการอาสาสมคัรดูแล
ผู้สูงอายทุีบ่้าน(อผส)

7.ประชาชน
ปลอดภยัและไม่
ปุวยด้วยโรคพิษ
สุนัขบ้า

จ านวนชุมชนที่
ด าเนินการ

20 20 20 20 20 รณรงค์ควบคุม
ปูองกนัโรคพิษ
สุนัขบ้า

จ านวนชุมชน 20 
 ชุมชน ที่
ด าเนินการ

7.  โครงการรณรงค์ควบคุมปูองกนั
โรคพิษสุนัขบ้า

 ยทุธศาสตร์ที ่1  
 การพัฒนา

เศรษฐกิจ และ 
ยทุธศาสตร์ที ่3  
การพัฒนาสงัคม
และคุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์ที ่3  
พัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคม สู่
คุณภาพชวีติที่

ดกีวา่

ยทุธศาสตร์ที ่2. 
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์และ

วฒันธรรมระดบั
มาตรฐานสากล 
ทีส่ามารถสร้าง

อาชพีและรายได้
ในพ้ืนทีเ่พ่ิมขึน้



59 60 61 62 63
หน่วยสนับสนุน

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

8. ผู้ปุวยฉกุเฉนิ,
ผู้บาดเจบ็ได้รับ
การปฐมพยาบาล
เบือ้งต้นกอ่นน าส่ง
โรงพยาบาล

จ านวนคร้ังที่
ใหบ้ริการ

20 30 40 50 60 ใหบ้ริการระบบ
การแพทยฉ์กุเฉนิ
เทศบาลเมอืงทุง่สง

จ านวน 60  คร้ัง 
ทีใ่หบ้ริการ

8. โครงการระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ
เทศบาลเมอืงทุง่สง

๙.จดักจิกรรมวัน
อาสาสมคัร
สาธารณสุข
แหง่ชาติ

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 เขา้ร่วมกจิกรรม
เกดิแรงจงูใจต่อ
งานสาธารณสุข
ภาคประชาชน

จ านวน 1   คร้ัง 
ทีด่ าเนินการ

9.  โครงการจดักจิกรรมวัน
อาสาสมคัรสาธารณสุขแหง่ชาติ

10. 
ผู้ประกอบการ
ร้านอาหารใหก้บั
นักเรียนและครูมี
ความรู้ความเขา้ใจ
ในสุขาภบิาลอาหาร

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 สร้างความรู้ความ
เขา้ใจในการ
ด าเนินงาน
สุขาภบิาลอาหาร
ใหก้บันักเรียน 
ผู้ประกอบการ
อาหารในโรงเรียน
 และครู
ผู้รับผิดชอบงาน
สุขาภบิาลอาหาร

จ านวน 1   คร้ัง 
ทีด่ าเนินการ

10. โครงการอบรมสุขาภบิาล
อาหารในโรงเรียน

๑๑. สถาน
ประกอบการเสริม
สวยและตัดผมมี
มาตรฐาน

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 ส่งเสริมพัฒนา
และยกระดับ
มาตรฐานของ
สถานประกอบการ
เสริมสวยและตัดผม

จ านวน 1   คร้ัง 
ทีด่ าเนินการ

11. โครงการส่งเสริมพัฒนาสถาน
ประกอบการเสริมสวยตัดผมใน
เทศบาลเมอืงทุง่สง

12.
ผู้ประกอบการ
กจิการทีเ่ป็น
อนัตรายต่อ
สุขภาพมคีวามรู้
ในการดูแลสุขภาพ

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 อบรมผู้ประกอบ
กจิการทีเ่ป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ

จ านวน 1   คร้ัง 
ทีด่ าเนินการ

12. โครงการอบรมผู้ประกอบ
กจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขาภาพ

ยทุธศาสตร์ที ่2. 
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์และ

วฒันธรรมระดบั
มาตรฐานสากล 
ทีส่ามารถสร้าง

อาชพีและรายได้
ในพ้ืนทีเ่พ่ิมขึน้

 ยทุธศาสตร์ที ่1  
 การพัฒนา

เศรษฐกิจ และ 
ยทุธศาสตร์ที ่3  
การพัฒนาสงัคม
และคุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์ที ่3  
พัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคม สู่
คุณภาพชวีติที่

ดกีวา่



59 60 61 62 63
หน่วยสนับสนุน

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

 ยทุธศาสตร์ที ่1  
 การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ 
ยทุธศาสตร์ที ่3  
การพัฒนาสงัคม
และคุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์ที ่3  
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคม สู่
คุณภาพชวีติที่
ดกีวา่

๑๓. ประชาชนมี
ความรู้ในการ
ปูองกนัและ
ควบคุมโรค
ไขเ้ลือดออกใน
ครัวเรือน

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

12 12 12 12 12 ใหค้วามรู้กบั
ประชาชนใหม้ี
พฤติกรรมที่
ถกูต้องในการ
ก าจดัแหล่ง
เพาะพันธุ์ยงุลาย
ในบ้านชุมชนและ
โรงเรียน

จ านวน 12   คร้ัง 
ทีด่ าเนินการ

13. โครงการผนึกพลังไทยด้านภยั
ไขเ้ลือดออก

14. ประชาชน
สูบบุหร่ีและ
เคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ลดลง

จดัสถานที่
ส านักงานเทศบาล
และสถานที่
ราชการ สถานที่
สาธารณะใหเ้ป็น
เขตปลอดบุหร่ีและ
เคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์

14. โครงการเทศบาลปลอดบุหร่ี
และเคร่ืองด่ืมแอลกฮอล์

15.ผู้ประกอบ 
การแผงจ าหน่าย
เนือ้สัตว์มกีาร
ปฏบิัติอยา่งถกู
สุขลักษณะในการ
จ าหน่ายเนือ้สัตว์

ร้อยละของแผง
จ าหน่ายเนือ้สัตว์
ในตลาดสด
เทศบาลผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
เขยีงสะอาด

40 50 60 70 80 ส่งเสริมให้
ผู้ประกอบการ
แผงจ าหน่าย
เนือ้สัตว์มกีาร
ปฏบิัติอยา่งถกู
สุขลักษณะในการ
จ าหน่ายเนือ้สัตว์

ร้อยละ 80  ของ
แผงจ าหน่าย
เนือ้สัตว์ในตลาด
สดเทศบาลผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน
เขยีงสะอาด

15. โครงการเขยีงสะอาด

16. ประชาชน 
เด็ก เยาวชนมี
สุขอนามยัทีดี่

เกณฑ์มาตฐาน
สุขาน่าใช้(HAS)

ส่งเสริมและ
พัฒนาหอ้งสุขา
สาธารณะให้
สะอาดและได้
มาตรฐาน

เกณฑ์มาตฐาน
สุขาน่าใช้(HAS)

16. โครงการสุขาน่าใช้

ยทุธศาสตร์ที ่2. 
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์และ

วฒันธรรมระดบั
มาตรฐานสากล 
ทีส่ามารถสร้าง

อาชพีและรายได้
ในพ้ืนทีเ่พ่ิมขึน้



59 60 61 62 63
หน่วยสนับสนุน

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

17. ประชาชน
ปลอดจากโรคพิษ
สุนัขบ้าและเมอืง
ทุง่สงมกีารจดัท า
ทะเบียนสัตว์เล้ียง

 ร้อยละของสัตว์
เล้ียงได้จดัท า
ทะเบียนสัตว์เล้ียง
(สุนัข,แมว)ใน 20
 ชุมชน

40 50 60 70 80  จดัท าทะเบียน
สัตว์เล้ียง(สุนัข
,แมว)ในเขต
เทศบาลเมอืงทุง่สง
 จ านวน 20  
ชุมชน

 ร้อยละ 80  ของ
สัตว์เล้ียงได้จดัท า
ทะเบียนสัตว์เล้ียง
(สุนัข,แมว)ใน 20
 ชุมชน

17. โครงการจดัท าทะเบียนสัตว์
เล้ียง(สุนัข,แมว)

 ยทุธศาสตร์ที ่1  
 การพัฒนา
เศรษฐกิจ และ 
ยทุธศาสตร์ที ่3  
การพัฒนาสงัคม
และคุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์ที ่3  
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคม สู่
คุณภาพชวีติที่
ดกีวา่

18. นักเรียน
สามารถเลือกและ
บริโภคอาหาร 
ปลอดภยัและมค่ีา
ทางโภชนกาที่
เหมาะสมตามวัย

เกณฑ์การประเมนิ
โรงเรียนอาหาร
ปลอดภยั เด็กไทย
ฉลาด 2 ด้าน

เกณฑ์การประเมนิ
โรงเรียนอาหาร
ปลอดภยั เด็กไทย
ฉลาด 2 ด้าน

18. โครงการอาหารปลอดภยั
เด็กไทยฉลาด

19.ผู้ประกอบการ
 ค้าทีเ่กีย่วขอ้งกบั
อาหาร มคีวามรู้ 
ความเขา้ใจใน
หลักสุขาภบิาล
อาหารได้อยา่ง
ถกูต้อง

จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการ

2 3 4 5 6 สุ่มตรวจ
ร้านอาหารและ
แผงลอยในเขต
เทศบาลด้าน
กายภาพและ
ตรวจสารปนเปือ้น
,อบรม
ผู้ประกอบการ

จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการ ๖ 

กจิกรรรม

19. โครงการปฏบิัติการเมอืทุง่สง
อาหารปลอดภยั

20.ผู้ทีเ่ขา้รับการ
อบรมมคีวามรู้ 
ทักษะ ในการ
บริหารจดัการ
ผู้บาดเจบ็ได้อยา่ง
มปีระสิทธิภาพ

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1  ฝึกอบรม ทบทวน
 ความรู้ ฝึกทักษะ
การบริหารจดัการ
เหตุสาธารณภยั  
จ านวน 1 รุ่น

ด าเนินการจ านวน
 1  คร้ัง

20. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิัติการซ้อมแผนสาธารณภยั

ยทุธศาสตร์ที ่2. 
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์และ

วฒันธรรมระดบั
มาตรฐานสากล 
ทีส่ามารถสร้าง

อาชพีและรายได้
ในพ้ืนทีเ่พ่ิมขึน้



59 60 61 62 63
หน่วยสนับสนุน

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

21.อาสาสมคัรกู้
ชีพมคีวามรู้และ
ทักษะในการ
ปฏบิัติการและ
สามารถใหบ้ริการ
แกผู้่บาดเจบ็หรือ
เจบ็ปุวยฉกุเฉนิได้
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 ประชุมวิชาการ
การนเพิม่ศักยก
ภาพบุคลากรและ
แกไ้ขปัญหาระบบ
การแพทยฉ์กุเฉนิ

ด าเนินการจ านวน
 1  คร้ัง

21. โครงการประชุมวิชาการการ
เพิม่ศักยกภาพบุคลากรและแกไ้ข
ปัญหาระบบการแพทยฉ์กุเฉนิ

ยทุธศาสตร์ที ่3  
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคม สู่
คุณภาพชวีติที่
ดกีวา่

22.อาสาสมคัร
สัตวแพทยช์ุมชน
มคีวามรู้และ
ความช านาญใน
การใหบ้ริการ
ประชาชน

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 อบรมเครือขา่ย
อาสาสมคัรสัตว
แพทยช์ุมชน

ด าเนินการจ านวน
 1  คร้ัง

22. โครงการอบรมเครือขา่ย
อาสาสมคัรสัตวแพทยช์ุมชน

23.อาสาสมคัร
อาสาสมคัรฉกุเฉนิ
ชุมชนรู้จกัระบบ
การแพทยฉ์กุเฉนิ 
การปฐมพยาบาล 
การช่วยฟืน้คืนชีพ
เบือ้งต้น

ร้อยละของผู้เขา้
รับการอบรมผ่าน

เกณฑ์

60 65 70 75 80 อบรมเชิง
ปฏบิัติการ

อาสาสมคัรฉกุเฉนิ
ชุมชน

ร้อยละของผู้เขา้
รับการอบรมผ่าน

เกณฑ์ 80%

23. โครงการอบรมอาสาสมคัร
ฉกุเฉนิชุมชน

24.  ประชาชนใน
เขตเทศบาลเมอืง
ทุง่สงได้รับการ
ดูแลอยา่งถกูต้อง 
รวดเร็ว ตาม
มาตรฐาน

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 ประชุมเชิง
ปฏบิัติการใหแ้ก่
อาสาสมคัรกูช้ีพ
ทีต้ั่งฐาน
ปฏบิัติการและ
ออกปฏบิัติการใน
เขตเทศบาลเมอืง
ทุง่สง

ด าเนินการจ านวน
 1  คร้ัง

24. โครงการประชุมเชิงปฏบิัติการ 
ฟืน้ฟูความรู้อาสาสมคัรกูช้ีพและ 
อปพร.ในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง

ยทุธศาสตร์ที ่2. 
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์และ

วฒันธรรมระดบั
มาตรฐานสากล 
ทีส่ามารถสร้าง

อาชพีและรายได้
ในพ้ืนทีเ่พ่ิมขึน้

 ยทุธศาสตร์ที ่1  
 การพัฒนา

เศรษฐกิจ และ 
ยทุธศาสตร์ที ่3  
การพัฒนาสงัคม
และคุณภาพชวีติ
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หน่วยสนับสนุน

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น

จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการ

2 3 4 5 6 จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการ 6     

 กจิกรรรม

1. โครงการขบัเคล่ือนสมชัชาชุมชน
หมูบ่้านรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยา
เสพติด

2.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนน า
และอาสาสมคัรปูองกนัและแกไ้ข
ปัญหายาเสพติดในชุมชน

3. โครงการฝึกอบรมเยาวชนกลุ่ม
เส่ียง

ยทุธศาสตร์ที ่3  
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคม สู่
คุณภาพชวีติที่
ดกีวา่

ประชาชนมคีวาม
ปลอดภยัในชีวิต
และทรัพยสิ์น

จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการ

2 3 4 5 6 จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการ 6     

กจิกรรรม

4. โครงการล้อมรักใหค้รอบครัว
ล้อมร้ัวใหชุ้มชน

5.  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ผ่าน
การบ าบัด (ค่ายปรับเปล่ียน
พฤติกรรมคืนคนดีสู่สังคม)

6. โครงการติดต้ังกล้องวงจรปิด 
CCTV

ยทุธศาสตร์ที ่3  
พัฒนาเศรษฐกิจ
และสงัคม สู่
คุณภาพชวีติที่

1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัร
ปูองกนัภยัฝุายพลเรือน (อปพร.)

2. โครงการฝึกซ้อมแผนปูองกนัและ
บรรเทาสาธารณภยั

3.  โครงการอบรมปูองกนัและระงับ
อคัคีภยัเบือ้งต้นใหก้บัเยาวชนใน
โรงเรียนในเขตเทศบาล  (ยวุอปพร.)

พัฒนาระบบ
ปูองกนัและ

บรรเทาสาธารณ
ภยั ภยัพิบัติ ใหม้ี
ประสิทธิภาพโดย
ทุกภาคส่วนมส่ีวน

ร่วม

ยทุธศาสตร์ที ่2. 
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์และ

วฒันธรรมระดบั
มาตรฐานสากล 
ทีส่ามารถสร้าง

อาชพีและรายได้

 ยทุธศาสตร์ที ่1  
 การพัฒนา

เศรษฐกิจ และ 
ยทุธศาสตร์ที ่3  
การพัฒนาสงัคม
และคุณภาพชวีติ

  - จ านวน อป
พร.ทีเ่ขา้ร่วมอบรม

 - ร้อยละของ
ผู้ประสบภยัใน

ชุมชนได้รับความ
ช่วยเหลือทันที่
และมคีวาม
ปลอดภยั

  - จ านวน อป
พร.ทีเ่ขา้ร่วมอบรม

 - ร้อยละของ
ผู้ประสบภยัใน

ชุมชนได้รับความ
ช่วยเหลือทันที่
และมคีวาม
ปลอดภยั

ระบบการปูองกนั
และบรรเทาสา

ธารณภยัมี
ประสิทธิภาพ

จ านวนผู้ติดยา
และผู้เสพยาได้รับ
การบ าบัดและลด

น้อยลง

จดัระบบปูองกนั
อาชญากรรม ยา

เสพติด และ
อบายมขุ โดยทุก

ภาคส่วนมส่ีวนร่วม

ยทุธศาสตร์ที ่2. 
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์และ

วฒันธรรมระดบั
มาตรฐานสากล 
ทีส่ามารถสร้าง

อาชพีและรายได้
ในพ้ืนทีเ่พ่ิมขึน้

 ยทุธศาสตร์ที ่1  
 การพัฒนา

เศรษฐกิจ และ 
ยทุธศาสตร์ที ่3  
การพัฒนาสงัคม
และคุณภาพชวีติ

จดัระบบปูองกนั
อาชญากรรม ยา

เสพติด และ
อบายมขุ โดยทุก

ภาคส่วนมส่ีวนร่วม

จ านวนผู้ติดยา
และผู้เสพยาได้รับ
การบ าบัดและลด

น้อยลง
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หน่วยสนับสนุน

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบั

กลยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

4. โครงการฝึกอบรมเครือขา่ย
อาสาสมคัรเตือนภยั "มสิเตอร์เตือน
ภยั" (เครือขา่ยเตือนภยัในชุมชน)

5.   โครงการบริการประชาชนเพือ่
รักษาความสงบเรียบร้อย ความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น

6. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ปูองกนัและบรรเทาสาธารณภยั

100 100 100 100 100 1. โครงการสงเคราะหเ์บีย้ยงัชีพ
ผู้ปุวยโรคเอดส์

2. โครงการสงเคราะหผู้์ประสบภยั
พิบัติ

3. โครงการส่งเสริมภมูปิัญญาและ
สวัสดิการผู้สูงอายุ

4. โครงการส่งเสริมกจิกรรมชมรม
ผู้สูงอายเุทศบาลเมอืงทุง่สง

5. โครงการทัศนธรรมศึกษาของ
ผู้สูงอายุ

6. โครงการสนับสนุนการ
ด าเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน

7.โครงการสงเคราะหค์รอบครัวผู้
ประสบปัญหาและด้อยโอกาส

ร้อยละ 100  
ของคนชรา

ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ คนยากจน 
ทีไ่ด้รับเบีย้ยงัชีพ

ตามเกณฑ์

ร้อยละของคนชรา
ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ คนยากจน 
ทีไ่ด้รับเบีย้ยงัชีพ

ตามเกณฑ์

ยทุธศาสตร์ที ่2. 
การพัฒนาการ
ท่องเทีย่วเชงิ
อนุรักษ์และ

วฒันธรรมระดบั
มาตรฐานสากล 
ทีส่ามารถสร้าง

อาชพีและรายได้
ในพ้ืนทีเ่พ่ิมขึน้

 ยทุธศาสตร์ที ่1  
 การพัฒนา

เศรษฐกิจ และ 
ยทุธศาสตร์ที ่3  
การพัฒนาสงัคม
และคุณภาพชวีติ

ยทุธศาสตร์ที ่3  
พัฒนาเศรษฐกิจ

และสงัคม สู่
คุณภาพชวีติที่

ดกีวา่

ส่งเสริมสวัสดิการ
ชุมชนโดยจดั
สวัสดิการแก่

คนชรา  
ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ คนยากจน 
ใหพ้อเพียงแกก่าร
ด ารงชีพและเป็น

ธรรม

ร้อยละคนชรา
ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ คนยากจน 
ทีไ่ด้รับเบีย้ยงัชีพ

ตามเกณฑ์

คนชรา  
ผู้ด้อยโอกาส คน
พิการ คนยากจน 
ได้รับสวัสดิการ
พอเพียงแกก่าร
ด ารงชีพและเป็น

ธรรม ทัว่ถงึ
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1. เทศบาลเมอืง
ทุง่สงมฐีานขอ้มลู
ถกูต้อง ครบถว้น 
สามารถใช้งานได้
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

ร้อยละของการ
ด าเนินงานใน
ระบบ(e-laas) ได้
อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

100% 100% 100% 100% 100% จา้งเหมาเอกชน
บันทึกขอ้มลู
โปรแกรมระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิน่ (e-laas)

ร้อยละของระบบ
ฐานขอ้มลูและ ICT
 ทีเ่ป็นปัจจบุัน 
ถกูต้อง ครอบคลุม
 ภารกจิของ ทม.
ทุง่สง

ร้อยละ 100  
ของการด าเนินงาน
ในระบบ(e-laas) 
ได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพ

1. โครงการจา้งเหมาเอกชน
บันทึกขอ้มลูโปรแกรมระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ (e-laas)

2.บุคลากรของ
องค์การบริหาร
ชุมชนได้รับการ
พัฒนาศักยภาพ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการพัฒนา
บุคลากร

2 4 6 8 10 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรของ
องค์การบริหาร
ชุมชนด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ

จ านวน 10  
กจิกรรมที่
ด าเนินการพัฒนา
บุคลากร

2. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรขององค์การบริหาร
ชุมชนด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ

1. บุคลากรได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพในการ
ท างาน

จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการพัฒนา
บุคลากร

2 4 6 8 10 พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและ
หน่วยงานในสังกดั
เทศบาลเมอืง

จ านวน 10  
กจิกรรมที่
ด าเนินการพัฒนา
บุคลากร

1. โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรและหน่วยงานในสังกดั
เทศบาลเมอืง

2.ผู้น าชุมชนและ
สมาชิกองค์กร
และสภาชุมชนที่
เกีย่วขอ้งได้รับ
การพัฒนาศักยภาพ

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 อบรมและศึกษาดู
งานของผู้น า
ชุมชนและสมาชิก
องค์กรและสภา
ชุมชนทีเ่กีย่วขอ้ง

ด าเนินการจ านวน
 1   คร้ัง

2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดู
งานของผู้น าชุมชนและสมาชิก
องค์กรและสภาชุมชนทีเ่กีย่วขอ้ง

3. บุคลากรด้าน
การติดตามและ
ประเมนิผล
แผนพัฒนา
เทศบาลเมอืงทุง่สง
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 เพิม่ศักยภาพแก่
บุคลากรเพือ่
พัฒนาระบบการ
ติดตามและ
ประเมนิผล
แผนพัฒนา
เทศบาลเมอืงทุง่สง

ด าเนินการจ านวน
 1   คร้ัง

3. โครงการฝึกอบรมเพิม่
ศักยภาพแกบุ่คลากรเพือ่พัฒนา
ระบบการติดตามและ
ประเมนิผลแผนพัฒนาเทศบาล
เมอืงทุง่สง

รายละเอียดแผนยุทธศาสตร์เทศบาลเมืองทุ่งสง

ความเชือ่มโยง
ยทุธศาสตร์จงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
ในเขตจงัหวดั

ยทุธศาสตร์ อปท.
เป้าประสงค์ตาม

ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั

ร้อยละของ
บุคลากรของทม.
ทุง่สงทีไ่ด้รับการ

พัฒนาทักษะ
เฉพาะด้าน

ยทุธศาสตร์ที ่5  
การพัฒนาสงัคม 
การเรียนรู้และ
ภมูิปัญญา เพ่ือ
การอยูด่ ีมีสขุ

ยทุธศาสตร์ที ่5  
การพัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กรภายใต้

ระบบธรรมาภบิาล

ยทุธศาสตร์ที ่4  
ปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหาร
จดัการองค์กร
เทศบาลและ

องค์กรชมุชนสู่
การบริหาร

จดัการทีด่โีดยทุก
ภาคีมีสว่นร่วม
แบบบูรณาการ
รองรับความ

เปลีย่นแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ

หน่วย
สนับสนุน

ยทุธศาสตร์ที ่5  
การพัฒนาสงัคม 
การเรียนรู้และ
ภมูิปัญญา เพ่ือ
การอยูด่ ีมีสขุ

ยทุธศาสตร์ที ่5  
การพัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กรภายใต้

ระบบธรรมาภบิาล

ยทุธศาสตร์ที ่4  
ปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหาร
จดัการองค์กร
เทศบาลและ

องค์กรชมุชนสู่
การบริหาร

จดัการทีด่โีดยทุก
ภาคีมีสว่นร่วม
แบบบูรณาการ
รองรับความ

เปลีย่นแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ
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ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
หน่วย

สนับสนุน

4.การบริหาร
จดัการองค์กร
เทศบาลเมอืงทุง่
สงมกีารพัฒนา

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 อบรมพัฒนา
คุณภาพการ
บริหารจดัการ
องค์กรเทศบาล
เมอืงทุง่สง

ด าเนินการจ านวน
 1   คร้ัง

4. โครงการอบรมพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการองค์กร
เทศบาลเมอืงทุง่สง

5. องค์กร
แมบ่้าน/สตรี 
เทศบาลเมอืงทุง่สง
ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 พัฒนาศักยภาพ
องค์กรแมบ่้าน/
สตรี เทศบาล
เมอืงทุง่สง

ด าเนินการจ านวน
 1   คร้ัง

5.  โครงการพัฒนาศักยภาพ
องค์กรแมบ่้าน/สตรี เทศบาล
เมอืงทุง่สง

6. การจดัเกบ็
ขอ้มลู ส ารวจ
ขอ้มลู ภาคสนาม 
โครงการ/กจิกรรม
ส าคัญของเทศบาล
เมอืงทุง่สงมี
ประสิทธิภาพยิง่ขึน้

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 เพิม่ประสิทธิภาพ
จดัเกบ็ขอ้มลู 
ส ารวจขอ้มลู 
ภาคสนาม 
โครงการ/กจิกรรม
ส าคัญของเทศบาล
เมอืงทุง่สง

ด าเนินการจ านวน
 1   คร้ัง

6.  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
จดัเกบ็ขอ้มลู ส ารวจขอ้มลู 
ภาคสนาม โครงการ/กจิกรรม
ส าคัญของเทศบาลเมอืงทุง่สง 
ประจ าปี 2558

7.การบริการ
ประชาชนมี
ประสิทธิภาพมาก
ขึน้

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 เพิม่ประสิทธิภาพ
การบริการ
ประชาชน

ด าเนินการจ านวน
 1   คร้ัง

7.  โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การบริการประชาชน

8. ประชาชนมี
ส่วนร่วมในการ
วางแผน
ยทุธศาสตร์เพือ่
การพัฒนาท้องถิน่

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 อบรมเชิง
ปฏบิัติการ
กระบวนการ
วางแผน
ยทุธศาสตร์เพือ่
การพัฒนาท้องถิน่

ด าเนินการจ านวน
 1   คร้ัง

8. โครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏบิัติการกระบวนการวางแผน
ยทุธศาสตร์เพือ่การพัฒนาท้องถิน่
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ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
หน่วย

สนับสนุน

9. เทศบาลมกีาร
รักษาความ
สะอาดอยา่งทัว่ถงึ

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 จา้งเหมาบริการ
ด้านการรักษา
ความสะอาด

ด าเนินการจ านวน
 1   คร้ัง

9.โครงการพัฒนาบุคลากรใน
ด้านการรักษาความสะอาด

1.เทศบาลเมอืง
ทุง่สงมกีาร
พัฒนาการส่ือสาร
โดยการมส่ีวนร่วม
ของประชาชน

จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการ

3 3 3 3 3 พัฒนาการส่ือสาร
เพือ่การมส่ีวนร่วม
การพัฒนาเทศบาล
เมอืงทุง่สงภาค
ประชาชน

จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการ 3   

กจิกรรม

1. โครงการจา้งทีป่รึกษา
พัฒนาการส่ือสารเพือ่การมส่ีวน
ร่วมการพัฒนาเทศบาลเมอืงทุง่
สงภาคประชาชน

2. เทศบาลเมอืง
ทุง่สงมแีนวทางใน
การพัฒนา
ศักยภาพ
ประชาชน 
บุคลากรเทศบาล 
และสถาน
ประกอบการ
รองรับประชาคม
อาเชียน

จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 จา้งทีป่รึกษา
ด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพ
ประชาชน 
บุคลากรเทศบาล 
และสถาน
ประกอบการ
รองรับประชาคม
อาเชียน

จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการ 1   

กจิกรรม

2.  โครงการจา้งทีป่รึกษา
ด าเนินการพัฒนาศักยภาพ
ประชาชน บุคลากรเทศบาล 
และสถานประกอบการรองรับ
ประชาคมอาเชียน

3. การด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์มี
ประสิทธิภาพมาก
ขึน้

จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 เพิม่ประสิทธิภาพ
การด าเนินงาน
ประชาสัมพันธ์

จ านวนกจิกรรมที่
ด าเนินการ 1   

กจิกรรม

3. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การด าเนินงานประชาสัมพันธ์

1. ประชาชน
ได้รับบริการของ
เทศบาลและมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนของ
ตนเอง

จ านวนของชุมชน
ทีไ่ด้รับบริการจาก

โครงการ

16 17 18 19 20 จดักจิกรรม
เทศบาลพบ
ประชาชนเพือ่
บริการและพัฒนา

จ านวน 20  
ชุมชนทีไ่ด้รับ
บริการจาก
โครงการ

1. โครงการเทศบาลพบ
ประชาชนเพือ่บริการและพัฒนา

ยทุธศาสตร์ที ่4  
ปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหาร
จดัการองค์กร
เทศบาลและ

องค์กรชมุชนสู่
การบริหาร

จดัการทีด่โีดยทุก
ภาคีมีสว่นร่วม
แบบบูรณาการ
รองรับความ

เปลีย่นแปลงสู่
เทศบาลอัจฉริยะ

ยทุธศาสตร์ที ่5  
การพัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กรภายใต้

ระบบธรรมาภบิาล

ยทุธศาสตร์ที ่5  
การพัฒนาสงัคม 
การเรียนรู้และ
ภมูิปัญญา เพ่ือ
การอยูด่ ีมีสขุ
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ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
หน่วย

สนับสนุน

2. เทศบาล
สามารถรับรู้
สภาพปัญหาของ
แต่ละชุมชนและ
น าไปแกไ้ขปัญหา
และพัฒนาต่อไป

จ านวนของชุมชน
ทีม่กีารประชุม

16 17 18 19 20 จดักจิกรรม
เทศบาลพบ
ประชาชนเพือ่
บริการและพัฒนา

จ านวน 20  ของ
ชุมชนทีม่กีาร

ประชุม

2. โครงการเทศบาลพบสภา
ชุมชนเมอืงเพือ่สร้างความ
เขม้แขง็ของชุมชน

3.เทศบาลเมอืง
ทุง่สงมกีาร
ประเมนิผลความ
พึงพอใจของ
ประชาชนและ
แกไ้ขปัญหาตาม
ความต้องการของ
ประชาชน

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 จา้งทีป่รึกษาวิจยั
และและ
ประเมนิผลความ
พึงพอใจของ
ประชาชน

จ านวน 1  คร้ังที่
ด าเนินการ

3. โครงการจา้งทีป่รึกษาวิจยั
และและประเมนิผลความพึง
พอใจของประชาชน

ประชาชนมคีวาม
พึงพอใจการ
บริการงาน
ทะเบียนราษฎร
และบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 ปรับปรุงและเพิม่
ประสิทธิภาพการ
บริการงาน
ทะเบียนราษฎร
และบัตร
ประจ าตัว
ประชาชน

จ านวน 1  คร้ังที่
ด าเนินการ

4. โครงการปรับปรุงและเพิม่
ประสิทธิภาพการบริการงาน
ทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจ าตัวประชาชน

ร้อยละของผู้เสีย
ภาษีเพิม่ขึน้

40 50 60 70 80 ร้อยละ 80  ของผู้
เสียภาษีเพิม่ขึน้

1. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพใน
การจดัเกบ็รายได้

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 จ านวน 1  คร้ังที่
ด าเนินการ

2. โครงการจา้งเหมาเอกชนเพือ่
ปฏบิัติงานในการจดัเกบ็รายได้

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 จ านวน 1  คร้ังที่
ด าเนินการ

3. โครงการจา้งเหมาเจา้หน้าที่
บริการขอ้มลูแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพยสิ์น

 เพิม่ประสิทธิภาพ
และพัฒนาการ
จดัเกบ็รายได้ของ
เทศบาลให้
ครบถว้น ทัว่ถงึ 
และเป็นธรรม

ด าเนินกจิกรรม
ต่างๆ เพือ่บริการผู้

เสียภาษีใหม้า
ช าระภาษีภายใน
ก าหนดเวลาและ
เพือ่กระตุ้นการ
ช าระภาษีเป็น

ขวัญก าลังใจแกผู้่
เสียภาษี

ร้อยละ
งบประมาณจาก
การจดัเกบ็รายได้
ในเขต ทม.ทุง่สง 

เพิม่ขึน้

ยทุธศาสตร์ที ่4  
ปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหาร
จดัการองค์กร
เทศบาลและ

องค์กรชมุชนทีด่ี
โดยทุกภาคีมีสว่น
ร่วมแบบบูรณา
การรองรับความ
เปลีย่นแปลงสู่
เทศบาลสูก่าร
บริหารจดัการ

อัจฉริยะ

ยทุธศาสตร์ที ่5  
การพัฒนาสงัคม 
การเรียนรู้และ
ภมูิปัญญา เพ่ือ
การอยูด่ ีมีสขุ

ยทุธศาสตร์ที ่5  
การพัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กรภายใต้

ระบบธรรมาภบิาล
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ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
หน่วย

สนับสนุน

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 จ านวน 1  คร้ังที่
ด าเนินการ

4. โครงการกอ่สร้างปรับปรุง
ศูนยอ์าหาร รสพ.เดิม

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

12 12 12 12 12 จ านวน 12   คร้ัง
ทีด่ าเนินการ

5. โครงการใหบ้ริการช าระภาษี
นอกสถานที่

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 จ านวน 1  คร้ังที่
ด าเนินการ

1. โครงการประชุมประชาคม
เมอืงทุง่สง

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 จ านวน 1  คร้ังที่
ด าเนินการ

2. โครงการบูรณาการพัฒนา
เครือขา่ยการพัฒนาเมอืงทุง่สง
แบบบูรณาการ

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 จ านวน 1  คร้ังที่
ด าเนินการ

3. โครงการส่งเสริมกระบวนการ
มส่ีวนร่วมด้านประชาธิปไตย

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

4 4 4 4 4 จ านวน 4   คร้ังที่
ด าเนินการ

4. โครงการวันพัฒนาเทศบาล
เนือ่งในวันส าคัญต่าง ๆ

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 จ านวน 1  คร้ังที่
ด าเนินการ

5. โครงการจดังานวันเทศบาล

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 จ านวน 1  คร้ังที่
ด าเนินการ

6. โครงการเลือกต้ังสมาชิกสภา
เทศบาลและผู้บริหารเทศบาล

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการต่อเดือน

4 4 4 4 4 จ านวน 4  คร้ังที่
ด าเนินการต่อเดือน

7. โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
การบริหารงานและติดตามงาน

ปรับปรุงและ
พัฒนาเคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้และ
สถานทีป่ฏบิัติงาน

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

8 8 8 8 8 ปรับปรุงและ
พัฒนาเคร่ืองมอื
เคร่ืองใช้และ
สถานทีป่ฏบิัติงาน

ความพึงพอใจของ
ผู้ปฏบิัติงานและ
ผู้รับบริการ

จ านวน 8  คร้ังที่
ด าเนินการ

1. โครงการสรรหาเคร่ืองมอื 
เคร่ืองใช้และสถานทีข่องเทศบาล
เมอืงทุง่สงเพือ่เพิม่
   ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน

ยทุธศาสตร์ที ่4  
ปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหาร
จดัการองค์กร
เทศบาลและ

องค์กรชมุชนทีด่ี
โดยทุกภาคีมีสว่น
ร่วมแบบบูรณา
การรองรับความ
เปลีย่นแปลงสู่
เทศบาลสูก่าร
บริหารจดัการ

อัจฉริยะ

ยทุธศาสตร์ที ่5  
การพัฒนาสงัคม 
การเรียนรู้และ
ภมูิปัญญา เพ่ือ
การอยูด่ ีมีสขุ

ยทุธศาสตร์ที ่5  
การพัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กรภายใต้

ระบบธรรมาภบิาล

ประชาชนมส่ีวน
ร่วมทางการเมอืง
การบริหารสู่การ
พัฒนาเมอืงอยา่ง

ยัง่ยนื

ร้อยละโครงการ
จากแผนชุมชนที่

สภาชุมชนเสนอต่อ
เทศบาลและ
หน่วยงาน

ภายนอกได้รับ
อนุมติัเพิม่ขึน้

ส่งเสริมการมส่ีวน
ร่วมทางการเมอืง
การบริหารสู่การ
พัฒนาเมอืงอยา่ง

ยัง่ยนื



59 60 61 62 63
ความเชือ่มโยง

ยทุธศาสตร์จงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

ในเขตจงัหวดั
ยทุธศาสตร์ อปท.

เป้าประสงค์ตาม
ภารกิจ

ตวัชีว้ดั
เป้าประสงค์
ตวัชีว้ดัรวม

ค่าเป้าหมาย
กลยทุธ์/แนว

ทางการพัฒนา
ตวัชีว้ดัระดบักล

ยทุธ์
ความก้าวหน้า
ของเป้าหมาย

โครงการ/กิจกรรม
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลกั
หน่วย

สนับสนุน

เพิม่ประสิทธิภาพ
ในการปฏบิัติงาน

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

8 8 8 8 8 ปรับปรุง  
ซ่อมแซม อาคาร
สถานที ่ วัสดุ
ครุภณัฑ์ของ
เทศบาลเมอืงทุง่สง
เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพใน
การปฏบิัติงาน

จ านวน 8  คร้ังที่
ด าเนินการ

2. โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม 
อาคารสถานที ่ วัสดุครุภณัฑ์ของ
เทศบาลเมอืงทุง่สงเพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 ส่งเสริมและ
สนับสนุนชุมชน
จ านวน 20   
ชุมชน

จ านวน 1  คร้ังที่
ด าเนินการ

1. โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนความเขม้แขง็ในการ
บริหารจดัการใหแ้กอ่งค์กรการ
บริหารชุมชน

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 จดัเกบ็ขอ้มลู จปฐ. จ านวน 1  คร้ังที่
ด าเนินการ

2. โครงการจดัเกบ็ขอ้มลู จปฐ.

3. โครงการเลือกต้ัง
คณะกรรมการชุมชน

จ านวนคร้ังที่
ด าเนินการ

1 1 1 1 1 ส่งเสริมกจิกรรม
และองค์ความรู้
ชุมชนเขม้แขง็

จ านวน 1  คร้ังที่
ด าเนินการ

4.  โครงการส่งเสริมกจิกรรม
และองค์ความรู้ชุมชนเขม้แขง็

5.  โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
วัฒนธรรม ประเพณี และภมูิ
ปัญญาท้องถิน่

6.โครงการติดต้ังหอกระจายขา่ว
ชุมชน(เสนอโดยชุมชนทัง้ 20  
ชุมชน)

ยทุธศาสตร์ที ่5  
การพัฒนาสงัคม 
การเรียนรู้และ
ภมูิปัญญา เพ่ือ
การอยูด่ ีมีสขุ

ยทุธศาสตร์ที ่5  
การพัฒนาการ
บริหารจดัการ
องค์กรภายใต้

ระบบธรรมาภบิาล

ยทุธศาสตร์ที ่4  
ปรับปรุงและ

พัฒนาการบริหาร
จดัการองค์กร
เทศบาลและ

องค์กรชมุชนทีด่ี
โดยทุกภาคีมีสว่น
ร่วมแบบบูรณา
การรองรับความ
เปลีย่นแปลงสู่
เทศบาลสูก่าร
บริหารจดัการ

อัจฉริยะ

ประชาชนใน
ท้องถิน่ร่วมสืบ

สานศิลป 
วัฒนธรรม 

ประเพณีอนัดีงาน
ของไทยและ

ท้องถิน่ใหค้งอยู่
สืบไป

ร้อยละโครงการ
จากแผนชุมชนที่

สภาชุมชนเสนอต่อ
เทศบาลและ
หน่วยงาน

ภายนอกได้รับ
อนุมติัเพิม่ขึน้




