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1. โครงการส่งเสรมิทกัษะทางวชิาการ

2. โครงการอาหารกลางวนั

3. โครงการอาหารเสรมิ (นม)

4. โครงการรณรงคเ์พือ่ป้องกนัยาเสพตดิ

5. โครงการจดัซื้อหนงัสอืหอ้งสมดุโรงเรยีน

6. โครงการแหลง่เรยีนรูข้องโรงเรยีนเป็นฐานในการศึกษาตลอดชวีติ

7. โครงการจา้งครูอาสาสอนเดก็เร่ร่อนในเขตเมอืง

8. โครงการพฒันาชมรมกลุม่สาระการเรยีนรู ้

9.   โครงการจติอาสา

10.   โครงการสรา้งคนดี

11. โครงการเขา้ค่ายลูกเสอื-เนตรนารี

12. โครงการสรา้งคนดตีา้นยาเสพตดิ

13   โครงการส่งเสรมิสุขภาพดถีว้นหนา้

14. โครงการ 1 นกัเรยีน 1 ดนตร ี1 กฬีา

15. โครงการออมทรพัย์

16. โครงการจบการศึกษา อาํลาคุณครู

17. โครงการหนงัสอืเลม่แรก

18.  โครงการหอ้งสมดุยามเยน็

19.  โครงการกลอ่งหนงัสอืครอบครวั

20.  โครงการส่งเสรมิการเรยีนรู ้สปัดาหห์อ้งสมดุ

21.  โครงการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรยีนใหก้า้วสู่ยุคการเรยีนรู ้

22.  โครงการพฒันาหอ้งสมดุโดยใช ้ICT รูปแบบ E- Libray

1.2 พฒันาผูเ้รยีนใหไ้ดร้บัโอกาสในการศึกษาต่อในระดบัทีสู่งขึ้นและมี

คุณภาพ

1. โครงการแนะแนวการศึกษา

ยุทธศาสตรก์ารพฒันาและแนวทางการพฒันา

ยุทธศาสตรท์ี ่1  พฒันาการศึกษา  ศาสนา  ประเพณี 

ศิลปวฒันธรรม และการกฬีาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ

มาตรฐานทีเ่หนือกว่า

1.1 พฒันาผูเ้รยีนใหม้กีารปรบัเปลีย่นพฤตกิรรม ค่านิยมทีเ่หมาะสม มี

ความรูคู้่คุณธรรม  สรา้งโอกาสในการเรยีนรู ้ตามเกณฑม์าตรฐาน และ

สามารถดาํเนินชวีติอยู่ในสงัคมอย่างมคีวามสุข
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1.3 พฒันาหลกัสูตร สนบัสนุนงานวจิยัดา้นการพฒันากระบวนการจดัการ

เรยีนรูใ้หม้คีวามโดดเด่นทกุกลุม่สาระสอดคลอ้งกบัความตอ้งการทอ้งถิน่

 สะทอ้นเอกลกัษณข์องชมุชนและมกีารขยายผล ไปสู่การจดัการเรยีนรู ้

อย่างเป็นระบบ

1.โครงการปรบัปรุงและพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา

2. โครงการพฒันาหลกัสูตรการเรยีนรูสู้่ความเป็นเลศิ

1. โครงการพฒันาหลกัสูตรรสีอรท์อนุบาล

2. โครงการพฒันาแผนการจดัประสบการณ ์แบบบูรณาการ

3. โครงการพฒันาสือ่การสอนระดบัก่อนวยัเรยีน

4. โครงการอบรมศึกษาดูงานการบรหิารจดัการรูปแบบ BSC

5.  โครงการประเมนิผลบคุลากรตามแนวการประเมนิ BSC

6. โครงการประชาพจิารณแ์ผนยุทธศาสตรโ์รงเรยีนรสีอรท์อนุบาล

7. โครงการอบรมศึกษาดูงานการสอนแบบ Neo-Humanish

8. โครงการอบรมปฎบิตักิารการทาํผลงานทางวชิาการ

9.  โครงการจดัซื้อครุภณัฑส์าํนกังาน

10.  โครงการจดัระบบ INTERNET

11. โครงการชมุชนสมัพนัธส์รา้งสรรคก์ารศึกษา

12. โครงการประชาสมัพนัธก์จิกรรมรสีอรท์อนุบาล

13. โครงการพฒันาระบบ SBMLD

14. โครงการพฒันาผูป้กครองนกัเรยีน

1. โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรทางการศึกษา  โรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

2. โครงการครูตน้แบบ   

3. โครงการพฒันาระบบการนิเทศการศึกษา

4. โครงการพฒันาครูและบคุลากรทางการศึกษา

5.  โครงการพฒันากลุม่สาระระดบัเทศบาล

1.4 พฒันาเดก็ก่อนวยัเรยีนใหม้คีวามพรอ้มทกุดา้นโดยจดัต ัง้โรงเรยีน

และพฒันาระบบบรหิารจดัการ "รสีอรท์อนุบาล" และศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็

1.5 พฒันาครูตน้แบบและบคุลากรทางการศึกษาใหไ้ดม้าตรฐานและมี

ความเป็นเลศิ โดยมุ่งเนน้การประยุกตใ์ช ้เครื่องมอืเทคโนโลยสีารสนเทศ

และนวตัรกรรมสมยัใหม่ ในการจดัการการเรยีนการสอนและการบรหิาร

การศึกษา
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1. โครงการพฒันาหอ้งเรยีนตน้แบบใหค้รอบคลมุทกุกลุม่สาระ

2. โครงการพฒันาหอ้งเรยีนตน้แบบและศูนยก์ารเรยีนรูสู้่ความเป็นเลศิ

1. โครงการส่งนกักฬีา-กรฑีาเขา้ร่วมแข่งขนักบัหน่วยงานอืน่

2. โครงการจดัส่งนกักฬีาเขา้ร่วมแข่งขนักฬีานกัเรยีนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

3. โครงการจดัการแข่งขนักฬีาเดก็ เยาวชน และประชาชน

4. โครงการจดัการแข่งขนักฬีาร่วมกบัหน่วยงานหรอืองคก์รอืน่

5. โครงการฝึกทกัษะกฬีาข ัน้พื้นฐานภาคฤดูรอ้น

6. โครงการจดัสอนหลกัสูตรพเิศษดา้นกฬีา

7. โครงการฝึกทกัษะกฬีาว่ายนํา้นกัเรยีนในโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

8. โครงการฝึกอบรมผูฝ้ึกสอนและผูต้ดัสนิกฬีา-กรฑีา

9. โครงการอบรมผูน้าํราํกระบองเพือ่สุขภาพ

10. โครงการจดัการแข่งขนักฬีาชมุชนสมัพนัธ์

11. โครงการแข่งขนัแบดมนิตนั"ทุ่งสงโอเพ่น"

12. โครงการมวยไทยศึกษาพฒันาสุขภาพ

13. โครงการโรงเรยีนกฬีา

14. โครงการกฬีาสใีนโรงเรยีน

1. โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรยีนในสงักดัเทศบาล

2. โครงการเขา้ค่ายวชิาการของนกัเรยีนโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

3. โครงการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  โรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

4. โครงการประกวดสือ่การเรยีนการสอนของครูโรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

5. โครงการพฒันาการจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรยีนเป็นฐาน (SBM)

6. โครงการประชมุผูป้กครอง

7. โครงการเผยแพร่การศึกษา

1.7 สนบัสนุนการกฬีาเพือ่สุขภาพ พฒันาสู่ความเป็นเลศิและสู่มอือาชพี

ในระดบัสากลและพฒันาระบบการบรหิารจดัการโรงเรยีน และระบบ

โครงสรา้งพื้นฐานดา้นกฬีาใหไ้ดม้าตรฐาน

1.8 สรา้งระบบบรหิารจดัการของโรงเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง  

เสรมิสรา้งการมสี่วนร่วมบรหิารจดัการของภาคทีกุภาคส่วนอย่างมคีุณภาพ

เป็นระบบและไดม้าตรฐาน

1.6 พฒันาศูนยเ์รยีนรูใ้หเ้ป็นหอ้งเรยีนตน้แบบเพือ่เสรมิสรา้งการพฒันา

ทกัษะการคดิวเิคราะหแ์ละคุณลกัษณะอนัพงึประสงคข์องผูเ้รยีนท ัง้ 5 ดา้น
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8. โครงการประเมนิบคุลากร - สถานศึกษาใหไ้ดม้าตรฐาน ผ่านเกณฑ ์สมศ.

9.  โครงการเยีย่มบา้นนกัเรยีน

10.  โครงการประชาสมัพนัธก์ารจดัการศึกษาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

11.โครงการประชมุคณะกรรมการสถานศึกษา

12. โครงการจดัการศึกษาร่วมกนัระหว่าง กศน. อาํเภอทุ่งสงกบัเทศบาลเมอืงทุ่งสง

13.โครงการจดัต ัง้ศูนยเ์รยีนรูช้มุชน

14. โครงการปรบัปรุง Program  ประมวลผลการประเมนิคุณภาพการศึกษา ระดบักลุม่การศึกษา

ทอ้งถิน่ที ่3

15. โครงการก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซ่อมแซม อาคารสถานที่

16. โครงการจดัซื้อครุภณัฑเ์พือ่พฒันาการศึกษาและสุขภาพของประชาชน

17. โครงการส่งเสรมิการทาํวจิยั

18. โโครงการรกัษส์ิง่แวดลอ้ม

19. โครงการการดาํเนินงานวดัผล  ประเมนิผลประจาํปี

20. การจดัทาํหลกัฐาน  เอกสาร  ปพ.  ประจาํปีการศึกษา  2556

21. โครงการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมเพือ่จดัการศึกษา

22.โครงการทาํบญุฉลองเปิดอาคารใหม่ (อาคาร 4)

1. โครงการพฒันาหลกัสูตรตน้แบบกราฟฟิกดไีซน ์ระดบัมธัยม

2. โครงการพฒันาทกัษะ ICT  &  ภาษาองักฤษใหไ้ดม้าตรฐาน

3. โครงการเตรยีมความพรอ้มสาํหรบัผูเ้รยีนในระดบัประถมศึกษา เพือ่เขา้สู่โรงเรยีนสองภาษา

4. โครงการจดัทาํฐานขอ้มลูเชื่อมโยงภายใน (LAN) สาํหรบัสถานศึกษา และหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้ง

5. โครงการพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและนวตักรรมทางเทคโนโลยกีารศึกษาสู่ความเป็นเลศิ

6. โครงการส่งเสรมิคุณธรรม จรยิธรรม (ค่ายคุณธรรม  จรยิธรรม)

1.9 พฒันาระบบโรงเรยีนมธัยมศึกษาใหม้คีุณภาพไดม้าตรฐานและ

มุ่งเนน้ความเป็นเลศิในดา้นวชิาการและดา้นสงัคม
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7 .โครงการสรรหาบคุลากรตามวชิาเอกทีข่าดแคลน

8. โครงการอบรมสมัมนาคณะกรรมการ SBM

9. โครงการพฒันาเครอืข่าย SBM

10. โครงการพฒันาครู ม.ทส. สู่มาตรฐาน ครูตน้แบบ

11. โครงการจดัทาํแผนยุทธศาสตร ์SBM  ม.ทส และตดิตามประเมนิการใชแ้ผนยุทธศาสตร์

SBM  ม.ทส

12. โครงการพฒันาทกัษะการใช ้ICT เพือ่การจดัการการเรยีนรู ้

13. โครงการพฒันาระบบบรหิารโรงเรยีน มทส. ภายใตรู้ปแบบ  EMIS

14. โครงการระบบโทรทศันว์งจรปิด  (Cable TV)

15. โครงการจดัจา้งบคุลากรโปรแกรม 2 ภาษา

16. โครงการบรหิารจดัการศึกษาตามแบบ  SBMLD จากโรงเรยีนถงึชมุชน

17. โครงการประสานความร่วมมอืกบัทกุภาคใีนการพฒันาวชิาการสู่ความเป็นเลศิ

18. โครงการวชิาการเขม้แขง็สู่มาตรฐานการศึกษาของชาติ

19. โครงการส่งเสรมิและพฒันาทกัษะทางวชิาการสู่ความเป็นเลศิ

20. โครงการเพิม่สมรรถนะทางวชิาการสู่ความเป็นเลศิ

21.โครงการส่งเสรมิกจิกรรมกฬีานนัทนาการ ดนตร ีและศิลปะ

1.โครงการส่งเสรมิอนุรกัษศ์าสนาประเพณี วฒันธรรมและภูมปิญัญาทอ้งถิน่

2. โครงการงานชมุนุมลูกเสอืเทดิไทอ้งคร์าชนัย์

3. โครงการอบรมลูกเสอืชาวบา้นเฉลมิพระเกยีรติ

4. โครงการพพิธิภณัฑเ์มอืงทุ่งสง

5. โครงการ 1 โรงเรยีน 1 ศิลปะการแสดง

6. โครงการอนุรกัษแ์ละสบืสานประเพณีไทย

7. โครงการเฉลมิพระเกยีรตแิละเทดิทูนสถาบนักษตัรยิ ์

8.  โครงการยุวกวศีรโีคกสะทอ้น

1.10 นาํภูมปิญัญาทอ้งถิน่ ศิลปะ วฒันธรรม อาชพีมาเป็นแนวทางการ

พฒันาคุณภาพชวีติของคนท ัง้ในระบบและนอกระบบการศึกษา
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9.  โครงการโรงเรยีนรกัประชาธปิไตย

10. โครงการส่งเสรมิวนัสาํคญัทางศาสนา

11. โครงการพฒันาดา้นวชิาชพี

1.  โครงการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, ป้องกนั, แกไ้ขปญัหา

    อทุกภยัแบบบูรณาการ

2. โครงการอนุรกัษแ์ละฟื้นฟูระบบนิเวศคลองท่าแพอย่างมสี่วนร่วมแบบบูรณาการ

3. โครงการศึกษาเพือ่การพฒันาประสทิธภิาพเครอืขา่ยป้องกนัและบรรเทาภยัพบิตั ิ:   

   กรณีศึกษา อาํเภอทุ่งสง จงัหวดั

2.2 สรา้งกระบวนการเรยีนรูก้ฎหมายผงัเมอืงรวมเมอืงทุ่งสง และส่งเสรมิ

การมสี่วนร่วมในการปฏบิตัิ

1.  โครงการจดัทาํผงัชมุชนแบบมสี่วนร่วม

1.  โครงการขยายเขตประปา

2.  โครงการปรบัปรุงระบบประปาชมุชน

3.  โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ, ปรบัปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

4.  โครงการก่อสรา้ง ปรบัปรุง ซ่อมแซมท่อระบายนํา้

5.  โครงการปรบัปรุงซ่อมแซมถนน

6. โครงการก่อสรา้งเขือ่น,เขือ่นก ัน้นํา้และฝายกัน้นํา้

7. โครงการก่อสรา้งถนน/ถนนและท่อระบายนํา้/ปรบัปรุงผวิจราจร

8. โครงการก่อสรา้งสะพาน

9. โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงทางเทา้และท่อระบายนํา้

10. ขดุบ่อ สระนํา้ และขดุลอกคลอง ลาํเหมอืง และคูระบายนํา้

11. โครงการจา้งเหมาปรบัปรุงระบบไฟฟ้า-แสงสว่าง ภายในถํา้ตลอด

12. โครงการก่อสรา้ง/ปรบัปรุง อาคารสถานที่

ยุทธศาสตรท์ี ่2  ร่วมกนัจดัวางผงัเมอืง พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐาน รกัษาสิง่แวดลอ้ม ป้องกนันํา้ท่วม  สู่เมอืงน่าอยู่

อย่างย ัง่ยนื

2. 3 .พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานโครงข่ายถนน ระบบระบายนํา้ ไฟฟ้า 

ประปา โทรศทัพ ์ใหเ้พยีงพอ และปรบัปรุงบาํรุงรกัษาอาคารสถานที่

สาธารณะ

 2.1  บูรณาการความร่วมมอืทกุภาคส่วนอย่างคุณภาพในการป้องกนัและ

แกไ้ขปญัหาอทุกภยัเมอืงทุ่งสงแบบบูรณาการใหย้ ัง่ยนืโดยบูรณาการการ

พฒันาดา้นกายภาพและดา้นกระบวนการทางสงัคมอย่างเชื่อมโยงและ

ต่อเนื่อง
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2.4  ปรบัปรุงและพฒันาพื้นทีส่วนสาธารณะ สวนหย่อม และปรบัปรุงภูมิ

ทศันใ์นเขตเทศบาลใหส้วยงามเป็นระเบยีบโดยทกุภาคส่วนมสี่วนร่วม

1. โครงการปรบัปรุงและพฒันาสวนสาธารณะเทศบาลเมอืงทุ่งสง

2. โครงการจดัซื้อทีด่นิภายในสวนพฤกษาสรินิธร

3. โครงการปรบัปรุงภูมทิศันเ์มอืงทุ่งสงแบบบูรณาการ

2.5  ป้องกนัและแกไ้ขปญัหาการบกุรุกทีส่าธารณะอย่างมสี่วนร่วม 1. โครงการปลูกตน้ปาลม์นํา้มนัเฉลมิพระเกยีรตพิระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั เนื่องในโอกาสพระ

ราชราชพธิมีหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา                                       -

2.6  ปรบัปรุงพฒันาและบรหิารจดัการตลาดสด  ตลาดนดั ตลาดคนเดนิ 

 ใหส้วยงาม  สะอาด ถกูหลกัสุขาภบิาลโดยการมสี่วนร่วม

1. โครงการตลาดสด/รา้นคา้น่าซื้อ

2.7  ส่งเสรมิ  อนุรกัษ ์ ฟื้นฟู ทรพัยากรธรรมชาต ิและสิง่แวดลอ้ม 1. โครงการอนุรกัษท์รพัยากรธรรมชาตใินชมุชน

2. โครงการเยาวชนรกัษท์ุ่งสง

3.  โครงการปลูกตน้ไมเ้พือ่ลดภาวะโลกรอ้นเฉลมิพระเกยีรติ

4.  โครงการบา้นน่ามอง

1. โครงการจดัระเบยีบจราจรและแกไ้ขปญัหาจราจรเมอืงทุ่งสงแบบบูรณาการ

2.  โครงการปรบัปรุงไฟจราจร

3.  โครงการจดัซื้อทีด่นิเอกชน เพือ่ขยายถนนบรเิวณสีแ่ยกยุทธศาสตร์

1. โครงการบรหิารจดัการและสรา้งจติสาํนึกในการจดัการขยะมลูฝอย  

2.  โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ยของเมอืง

3.  โครงการศูนยเ์รยีนรูก้ารจดัการขยะมลูฝอยแบบผสมผสานตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง

4. โครงการการพฒันาระบบผลติกา๊ซชวีภาพจากขยะในระดบัชมุชน

5. โครงการผลติแกส๊จากเศษอาหาร

6. โครงการศูนยก์าํจดัขยะแบบครบวงจรเพือ่ผลติขยะเชื้อเพลงิ (RDF) และปุ๋ย

2.10  บรหิารจดัการระบบบาํบดันํา้เสยีทีม่อียู่ใหม้ปีระสทิธภิาพโดย

ประชาชนมสี่วนร่วมและขยายระบบบาํบดันํา้เสยีใหค้รอบคลมุพื้นทีเ่ขต

เทศบาล

1. โครงการก่อสรา้งระบบรวบรวมและบาํบดันํา้เสยีส่วนขยาย ระยะที ่2

2.8 จดัระบบจราจรใหม้รีะเบยีบและสรา้งวนิยัจราจรแก่ประชาชน โดยทกุ

ภาคส่วนมสี่วนร่วมแบบบูรณาการ

2.9  ปรบัปรุงระบบการบรหิารจดัการขยะมลูฝอยของเทศบาลใหม้ี

ประสทิธภิาพถกูหลกัสุขาภบิาล  สรา้งเครอืข่ายทกุภาคมีสี่วนร่วม 

สามารถลดปรมิาณขยะ และการนาํขยะกลบัมาใชใ้หม่อย่างมปีระสทิธภิาพ
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2. โครงการตดิต ัง้เครื่องปรบัสถานีนํา้เสยีเฉพาะจดุ

3. โครงการบรหิารจดัการระบบบาํบดันํา้เสยีชมุชน

4. โครงการปรบัปรุงคุณภาพแหลง่นํา้โดยใชจ้ลุนิทรยี ์

5. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีดระบบรวบรวมและบาํบดันํา้เสยีชมุชน  

ระยะที ่2

6. โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอยีดระบบบาํบดันํา้เสยีชมุชนเฉพาะจดุ

2.11 รณรงคส์่งเสรมิการประหยดัพลงังานไฟฟ้าและนํา้มนัและสนบัสนุน

การใชพ้ลงังานทางเลอืก

1. โครงการรณรงคร์กัษาสภาพภูมอิากาศ ลดโลกรอ้น ภายใตแ้ผนปฏบิตักิาร LA 21  เพือ่เมอืง

น่าอยู่

2. โครงการใชแ้กส๊ชวีภาพ (NGV) กบัรถยนตเ์ทศบาลเมอืงทุ่งสง

3. โครงการส่งเสรมิและสาธติการใชพ้ลงังานทดแทนหรอืพลงังานสเีขยีว

4. โครงการตดิต ัง้โคมไฟโซลารเ์ซล

1.  โครงการพฒันาศูนยก์ระจายสนิคา้ภาคใต ้ - ทุ่งสง (Cargo  Distribution Center   

    Thungsong)

2. โครงการจดัประชมุบูรณาการความร่วมมอืระหว่างองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่กบั

    หน่วยงานราชการ รฐัวสิาหกจิหรอืเอกชน

1. โครงการสนบัสนุนส่งเสรมิอาชพีแก่ชมุชน กลุม่ผูว้่างงานและกลุม่สนใจ

2. โครงการสนบัสนุน 1 ชมุชน 1 ผลติภณัฑ ์(OCOP) และสนิคา้ 1 ตาํบล 1 ผลติภณัฑ์

1 โครงการพฒันาและปรบัปรุงสถานทีศ่กัดิ์สทิธิ์เมอืงทุ่งสงเพือ่การท่องเทีย่ว

2. โครงการพฒันาและส่งเสรมิการท่องเทีย่วในอาํเภอทุ่งสง

3. โครงการพฒันาและปรบัปรุงศูนยข์อ้มลูข่าวสารและประชาสมัพนัธก์ารบรกิารการท่องเทีย่วใน

แหลง่ท่องเทีย่ว/สรา้งเครอืข่ายการท่องเทีย่วเมอืงทุ่งสง

4.  โครงการก่อสรา้งโครงเหลก็พรอ้มป้ายแหลง่ท่องเทีย่ว ถนนทุ่งสง-นครศรธีรรมราช

ยุทธศาสตรท์ี ่3 ร่วมกนัพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม สู่

คุณภาพชวีติทีด่กีว่า

3.1. ส่งเสรมิสนบัสนุนใหเ้กดิการลงทนุดา้นคมนาคมขนส่ง รองรบัการ

ขยายการลงทนุภาคธุรกจิและอตุสาหกรรมและขยายการจา้งงานในพื้นที่

ใหส้ามารถลดตน้ทนุและเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั

3.2. พฒันาทกัษะและส่งเสริมอาชพีแก่กลุม่ผูจ้า้งงาน กลุม่อาชพี ผูด้อ้ยโอกาส 

ยากจน ภายใตป้รชัญาเศรษฐกิจพอเพยีง โดยทุกภาคส่วนมสี่วนร่วม

3.3. ส่งเสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิเครอืข่ายธุรกจิการท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ ์

เชงิวฒันธรรม และการกฬีา เชื่อมต่อแหลง่ท่องเทีย่วเชงิและกจิกรรม

ส่งเสรมิการท่องเทีย่วของเมอืงทุ่งสงเชื่อมโยงกบัพื้นทีใ่กลเ้คยีงโดยชมุชน

มสี่วนร่วม
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5.  โครงการพฒันาหนองป่าแกใหเ้ป็นแหลง่ท่องเทีย่วเชงิอนุรกัษ์

6.  โครงการนครศรธีรรมราชเสอืภูเขาทางเรยีบ  คร ัง้ที ่1

7.  โครงการถนนคนเดนิเทศบาลเมอืงทุ่งสง

1. โครงการระบบหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลเมอืงทุ่งสง

2.  โครงการพฒันางานสาธารณสุขมลูฐาน

3.  โครงการส่งเสรมิโภชนาการประชากร (นมถ ัว่เหลอืง)

4.  โครงการรณรงคค์วบคุมป้องกนัโรคพษิสุนขับา้

5.  โครงการจดักจิกรรมวนัอาสาสมคัรสาธารณสุขแห่งชาติ

6.  โครงการอบรมกลุม่เสีย่ง

7.  โครงการส่งเสรมิสุขภาพ

8.  โครงการออกหน่วยแพทยเ์คลือ่นทีแ่ละบรกิารสาธาณณสุขนอกเวลาราชการ

9.  โครงการสุขาภบิาลสาํหรบัผูป้ระกอบการคา้อาหารในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสง

10. โครงการตดิต ัง้สถานีออกกาํลงักาย (LIFE TRAIL)

11. โครงการอบรมสุขาภบิาลอาหารในโรงเรยีน

12. โครงการส่งเสรมิพฒันาสถานประกอบการเสรมิสวยตดัผมในเทศบาลเมอืงทุ่งสง

13. โครงการอบรมผูป้ระกอบกจิการทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขาภาพ

14. โครงการผนึกพลงัไทยดา้นภยัไขเ้ลอืดออก

15. โครงการเทศบาลปลอดบหุรี่และเครื่องดืม่แอลกฮอล ์

16. โครงการเขยีงสะอาด

17. โครงการสุขาน่าใช ้

18. โครงการจดัทาํทะเบยีนสตัวเ์ลี้ยง(สุนขั,แมว)

3.4. จดับรกิารสาธารณสุขใหไ้ดม้าตรฐานท ัว่ถงึและรณรงคส์่งเสรมิให ้

ประชาชนมพีฤตกิรรมสุขภาพทีถ่กูตอ้ง



 

114

ยุทธศาสตรก์ารพฒันา แนวทางการพฒันา โครงการ

19. โครงการอาหารปลอดภยัเดก็ไทยฉลาด

20. โครงการปฏบิตักิารเมอืทุ่งสงอาหารปลอดภยั

1. โครงการจดัต ัง้เครอืข่ายป้องกนัและเฝ้าระวงัยาเสพตดิ

2. โครงการพฒันาศกัยภาพแกนนาํและอาสาสมคัรป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิในชมุชนและ

โรงเรยีน

3. โครงการฝึกอบรมเยาวชนกลุม่เสีย่ง

4. โครงการลอ้มรกัใหค้รอบครวัลอ้มร ัว้ใหช้มุชน

5.  โครงการตดิต ัง้กลอ้งวงจรปิด  CCTV

1. โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร.)

2. โครงการฝึกซอ้มแผนป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั

3.  โครงการอบรมป้องกนัและระงบัอคัคภียัเบื้องตน้ใหก้บัเยาวชนในโรงเรยีนในเขตเทศบาล  (ยุ

วอปพร.)

4. โครงการฝึกอบรมเครอืข่ายอาสาสมคัรเตอืนภยั "มสิเตอรเ์ตอืนภยั" (เครอืข่ายเตอืนภยัในชมุชน)

5.  โครงการจดัหาอปุกรณบ์รรเทาสาธารณภยั

6.   โครงการบรกิารประชาชนเพือ่รกัษาความสงบเรยีบรอ้ย ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ

1.โครงการบา้นทอ้งถิน่ไทยเทดิไทอ้งคร์าชนั 

2. โครงการสงเคราะหเ์บี้ยยงัชพี คนชรา คนพกิาร ผูป้่วยโรคเอดส์

3. โครงการสงเคราะหเ์พือ่จดัการศพผูย้ากไร ้

4. โครงการสงเคราะหก์ารจดัการศพตามประเพณี

5. โครงการส่งเสรมิเครอืข่ายคนพกิารเทศบาลเมอืงทุ่งสง

3.6  พฒันาระบบป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั ภยัพบิตั ิใหม้ี

ประสทิธภิาพโดยทกุภาคส่วนมสี่วนร่วม

3.5. จดัระบบป้องกนัอาชญากรรม ยาเสพตดิ และอบายมขุ โดยทกุภาค

ส่วนมสี่วนร่วม

3.7  ส่งเสรมิสวสัดกิารชมุชนโดยจดัสวสัดกิารแก่คนชรา  ผูด้อ้ยโอกาส 

คนพกิาร คนยากจน ใหพ้อเพยีงแก่การดาํรงชพีและเป็นธรรม
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6. โครงการจดัต ัง้ศูนยส์งเคราะหป์ระจาํชมุชน

7. โครงการส่งเสรมิคุณภาพชวีติผูสู้งอายุ

8. โครงการสนบัสนุนการดาํเนินงานกองทนุสวสัดกิารชมุชน

ยุทธศาสตรท์ี ่4  ปรบัปรุงและพฒันาการบรหิารจดัการ

องคก์รเทศบาลและองคก์รชมุชนสู่การบรหิารจดัการทีด่ี

โดยทกุภาคมีสี่วนร่วมแบบบูรณาการรองรบัความ

เปลีย่นแปลงสู่เทศบาลอจัฉรยิะ

4.1. ปรบัปรุงและพฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศเพือ่การบรหิาร

จดัการและเพือ่การบรกิารประชาชนของเทศบาลและของชมุชนใหม้ี

ประสทิธภิาพและไดม้าตรฐานสามารถเขา้ถงึไดง้า่ยสะดวกในการใช ้

ประโยชน์

1. โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรขององคก์ารบรหิารชมุชนดา้นเทคโนโลยสีารสนเทศ

1. โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรและหน่วยงานในสงักดัเทศบาลเมอืง

2. โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานของผูน้าํชมุชนและสมาชกิองคก์รและสภาชมุชนทีเ่กี่ยวขอ้ง

3. โครงการฝึกอบรมเพิม่ศกัยภาพแก่บคุลากรเพือ่พฒันาระบบการตดิตามและประเมนิผล

แผนพฒันาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

4. โครงการอบรมพฒันาคุณภาพการบรหิารจดัการองคก์รเทศบาลเมอืงทุ่งสง (PMQA)

5. โครงการพฒันาศกัยภาพองคก์รแม่บา้นเทศบาลเมอืงทุ่งสง

6. โครงการพฒันาบคุลากรในดา้นการรกัษาความสะอาด

7. โครงการฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิารกระบวนการวางแผนยุทธศาสตรเ์พือ่การพฒันาทอ้งถิน่

1.  โครงการจา้งทีป่รกึษาดาํเนินการพฒันาศกัยภาพประชาชน บคุลากรเทศบาล และสถาน

ประกอบการรองรบัประชาคมอาเชยีน

2. โครงการจา้งทีป่รกึษาพฒันาระบบการสือ่สารเพือ่สรา้งการมสี่วนร่วมของประชาชนในการ

พฒันาทอ้งถิน่

3. โครงการศูนยร์วมขอ้มลูข่าวสารการซื้อหรอืจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ระดบัอาํเภอทุ่งสง

4.  โครงการก่อสรา้งป้ายประชาสมัพนัธโ์ครงเหลก็

4.3. ปรบัปรุงและพฒันาระบบการสือ่สารเพือ่การพฒันางานและพฒันา

ชมุชนใหม้ปีระสทิธภิาพ และลดข ัน้ตอนปฏบิตังิาน

4.2. พฒันาศกัยภาพบคุลากรใหม้คีวามรูแ้ละทกัษะในการทาํงานเฉพาะ

ดา้นและทาํงานเป็นทมีทีม่ปีระสทิธภิาพและยกระดบัคุณภาพการบรหิาร

จดัการแบบมุ่งผลสมัฤทธิ์ตามหลกัธรรมาภบิาลผ่านเกณฑก์ารบรหิาร

จดัการทีด่ี
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1. โครงการเทศบาลพบประชาชนเพือ่บรกิารและพฒันา

2. โครงการเทศบาลพบสภาชมุชนเมอืงเพือ่สรา้งความเขม้แขง็ของชมุชน

3. โครงการจา้งทีป่รกึษาวจิยัและและประเมนิผลความพงึพอใจของประชาชน

4. โครงการปรบัปรุงและเพิม่ประสทิธภิาพการบรกิารงานทะเบยีนราษฎรและบตัรประจาํตวั

ประชาชน

5. โครงการเขา้ร่วมประกวดสาํนกัทะเบยีนดเีด่น

1. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพในการจดัเก็บรายได ้

2.  โครงการจา้งเหมาเอกชนเพือ่ปฏบิตังิานในการจดัเก็บรายได ้

3. โครงการก่อสรา้งปรบัปรุงศูนยอ์าหาร รสพ.เดมิ

1. โครงการประชมุประชาคมเมอืงทุ่งสง

2. โครงการบูรณาการพฒันาเครอืข่ายการพฒันาเมอืงทุ่งสงแบบบูรณาการ

3. โครงการส่งเสรมิกระบวนการมสี่วนร่วมดา้นประชาธปิไตย

4. โครงการวนัพฒันาเทศบาลเนื่องในวนัสาํคญัต่าง ๆ

5. โครงการจดังานวนัเทศบาล

6. โครงการเลอืกต ัง้สมาชกิสภาเทศบาลและผูบ้รหิารเทศบาล

4.7  ปรบัปรุงและพฒันาเครื่องมอืเครื่องใชแ้ละสถานทีป่ฏบิตังิาน 1. โครงการสรรหาเครื่องมอื เครื่องใชแ้ละสถานทีข่องเทศบาลเมอืงทุ่งสงเพือ่เพิม่

   ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

2. โครงการปรบัปรุง  ซ่อมแซม อาคารสถานที ่ วสัดุครุภณัฑข์องเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

    เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน

1. โครงการส่งเสรมิและสนบัสนุนความเขม้แขง็ในการบรหิารจดัการใหแ้ก่

   องคก์รการบรหิารชมุชน

2.  โครงการสาํรวจขอ้มลู จปฐ.

3. โครงการเลอืกต ัง้คณะกรรมการชมุชน

4.5. เพิม่ประสทิธภิาพและพฒันาการจดัเก็บรายไดข้องเทศบาลให ้

ครบถว้น ท ัว่ถงึ และเป็นธรรม

4.6  ส่งเสรมิการมสี่วนร่วมทางการเมอืงการบรหิารสู่การพฒันาเมอืงอย่าง

ย ัง่ยนื

4.8  ส่งเสรมิองคก์รชมุชน (อบช.) ทกุองคก์ารบรหิารชมุชน/กลุม่ต่าง ๆ 

ใหม้สี่วนร่วมในการพฒันาเมอืงอย่างเขม้แขง็ และบูรณาการความร่วมมอื

จากทกุภาคส่วน

4.4.พฒันาระบบบรกิารทกุกระบวนงานบรกิารของเทศบาลโดยส่งเสรมิให ้

ประชาชนมสี่วนร่วมอย่างเขม้แขง็
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4.  โครงการจดัต ัง้ศูนยเ์รยีนรูช้มุชน 18 ชมุชน

5.  โครงการส่งเสริมกจิกรรมและองคค์วามรูช้มุชนเขม้แขง็

6. โครงการส่งเสรมิและอนุรกัษว์ฒันธรรม ประเพณี และภูมปิญัญาทอ้งถิน่


