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นายทรงชยั วงษ์วชัรด�ารง นายกเทศมนตรเีมอืงทุง่สง ได้รบัรางวลัองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ�าปี 2559 รางวัลที่ 3 ประเภทองค์กร

ปกครองส่วนท้องถ่ินขนาดใหญ่ ประเภทโดดเด่นจากนายวิษณุ เครืองาม รองนายก

รัฐมนตร ีประธานกรรมการการกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เมือ่ 22 

กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมรักตะกนิษฐ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

พร้อมทั้งรับเงินจัดสรรเป็นรางวัล 6 ล้านบาท เพื่อมุ่งหวังที่จะก่อให้เกิดแรงกระตุ้น

และเป็นแรงจูงใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลให้มีการพัฒนาและเพิ่ม

ประสทิธภิาพในการบรหิารจดัการอย่างต่อเนือ่งมคีวามโปร่งใส อ�านวยความสะดวก ตอบ

สนองต่อความต้องการของประชาชน รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

บริหารพัฒนาท้องถิ่นของตนให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนตลอดไป โดยเทศบาล

เมืองทุ่งสงได้จัดท�าโครงการที่เป็นนวัตกรรมท้องถิ่น จ�านวน 2 นวัตกรรมคือ

ผลของการมสีว่นรว่มในการสร้าง 2 นวตักรรม
พลกิถงุพลกิโลกและฝายมชีวีติ 
ผลักดันให ้ทม.ทุ่งสง ไดร้บัรางวัลการบรหิารจดัการทีด่ ีประจ�าป ี2559
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 การจัดการน�้าเชิงนิเวศด้วยฝายมีชีวิต
โครงการทุ่งสงกับการจัดการน�้าเชิงนิเวศด้วยฝายมีชีวิตซึ่งเป็นการน�า

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นความท้าทายของเทศบาลเมืองทุ ่งสงที่ต้องใช้

กระบวนการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนตั้งแต่ร่วมคิด ร่วมสนับสนุน ร่วมลงมือท�า

ด้วยจติอาสาช่วยเหลอืเกือ้กลูกนั และทีส่�าคญัผูท้�าต้องมีความอดทน มุง่มัน่ และ

ไม่ย่อท้อ ประโยชน์ของฝายมีชีวิตจะช่วยให้มีน�้าไว้ใช้ตลอดทั้งปี ลดระดับความ

แรงของน�า้ในช่วงหน้าฝนหรอืฤดูน�า้หลาก สร้างวงัปลาคนืความอดุมสมบูรณ์ให้

กับพื้นที่ 

 พลิกถุงพลิกโลก มุ่งทุ่งสงสู่เมืองคาร์บอนต�่า
โครงการพลิกถุงพลิกโลก มุ่งทุ่งสงสู่เมืองคาร์บอนต�่า เป็นโครงการที่เปลี่ยน 

แนวความคิดในการบริหารจัดการแบบใหม่ โดยให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการ

ขยะตั้งแต่ต้นทาง ครัวเรือน โรงเรียน องค์กร เน้นการมีส่วนร่วมท่ีไม่ใช่หน้าที่ของ 

เทศบาลเพียงอย่างเดียว โดยใช้หลักการ 3 อย่าง คือ 1.สิ่งที่ใช้ไม่ได้ 2. ขยะเป็นพิษ  

และ 3. ขยะติดเชื้อ จากทฤษฎีดังกล่าวสามารถลดขยะมูลฝอยที่ฝังกลบได้ร้อยละ 50  

ลดค่าใช้จ่ายได้ถึง 1,218,770 บาท จากการด�าเนินงานโครงการนวัตกรรมดังกล่าวส่งผล

ให้เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการบริหารจัดการที่ดี 

ประจ�าปี 2559 ในครั้งนี้ 

เทศบาลเมอืงทุ่งสงมุง่มัน่พฒันาต่อยอดนวตักรรมดงักล่าว เพือ่พฒันาคณุภาพชวีติ

ที่ดีของพี่น้องประชาขนชาวทุ่งสงทุกท่าน ร่วมสร้างเมืองทุ่งสงให้เป็นเมืองสวรรค์ร่วมกัน

ต่อไป
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ผลการด�าเนนิงานประจ�าปี 2559 เทศบาลเมอืงทุง่สง
เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ด�าเนินโครงการต่างๆตามประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี 2559 น�างบประมาณในปี 2559 จ�านวน 458,707,700 

บาท ซึ่งการจัดท�างบประมาณรายจ่ายสอดคล้องกับแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง 3 ปี (ปี 2559 - 2561) โดยมีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาเมืองทุ่งสง 

อย่างรอบด้านครอบคลมุทุกยทุธศาสตร์และต่อเนือ่ง โดยยดึหลกัการท�างานบรูณาการร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เพือ่น�าเมืองทุง่สงเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 

ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพัฒนาเมืองทุ่งสงให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป ซึ่งได้ด�าเนินโครงการต่างๆตามยุทธศาสตร์ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬาแบบ
บูรณาการสู่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า

1. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ งบประมาณ 1,711,989.33 บาท

2. โครงการอาหารกลางวัน งบประมาณ 14,810,170 บาท

3. โครงการอาหารเสริม(นม)  งบประมาณ 5,957,708.42 บาท

4. โครงการ 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา งบประมาณ 66,300 บาท

5. โครงการรณรงค์เพือ่ป้องกนัยาเสพตดิในสถานศกึษา งบประมาณ 175,000 

บาท 

6. โครงการจ้างครอูาสาสอนเดก็เร่ร่อนในเขตเมอืง งบประมาณ 192,840 บาท

7. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน งบประมาณ 500,000 บาท

8. โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง งบประมาณ 84,000 บาท

9. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น งบประมาณ 50,000 บาท

10. โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน งบประมาณ 2,443,249 บาท

11. โครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่นักเรียนด้านภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษ

หลกัสตูรสองภาษา (English Program) EP งบประมาณ 498,601.07 บาท

12. โครงการส่งเสรมิการรกัการอ่าน “อ่านอย่างมคีณุภาพ” งบประมาณ 29,000 

บาท

13. โครงการหนังสือเล่มแรก งบประมาณ 29,750 บาท

14. โครงการพัฒนาค่ายเด็กและเยาวชน งบประมาณ 1,094,073 บาท 

15. โครงการพัฒนาเชาว์ปัญญา และความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเยาวชน 

“อบรมเชิงปฏิบัติการการเล่นกีฬาหมากล้อม” งบประมาณ 34,500 บาท

16. โครงการส่งเสริมสุขภาพ งบประมาณ 10,000 บาท

17. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งบประมาณ 5,000 บาท

18. โครงการเสริมทักษะภาษาอังกฤษ งบประมาณ 10,000 บาท

19. โครงการเสริมสร้างศักยภาพทางการเรียน ชั้น ป.1-6 งบประมาณ 30,120 

บาท

20. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี ช้ันประถมศึกษาปีที่ 1-6  

งบประมาณ 65,400 บาท

21. โครงการเสรมิสร้างศกัยภาพทางการเรยีน ชัน้ ป.1-6 งบประมาณ 117,720 

บาท

22. โครงการเสริมทักษะทางด้านวิชาการ งบประมาณ 40,000 บาท

23. โครงการเสรมิศกัยภาพด้านการอ่าน เขียน คดิวเิคราะห์ งบประมาณ 15,000 

บาท

24. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนให้มีคุณธรรมจริยธรรมและมีภาวะผู้น�า  

งบประมาณ 84,000 บาท

25. โครงการวันวิชาการ งบประมาณ 119,949 บาท

26. โครงการพัฒนาบุคลากร งบประมาณ 171,825 บาท

27. โครงการบูรณาการนอกสถานที่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 งบประมาณ 

148,940 บาท

28. โครงการปรับภูมิทัศน์โรงเรียน งบประมาณ 50,000 บาท

29. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ งบประมาณ 151,789 บาท

30. โครงการฝึกอบรมนักเรียนพิธีกรจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ งบประมาณ 

15,000 บาท

31. โครงการอาชีพเสริมรายได้ งบประมาณ 11,000 บาท 

32. โครงการเรียนรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น งบประมาณ 10,000 บาท

33. โครงการออมทรัพย์กับธนาคารโรงเรียน งบประมาณ 14,514 บาท

34. โครงการเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี งบประมาณ 24,799 บาท

35. โครงการสอนเสริมนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 งบประมาณ 40,000 

บาท

36. โครงการดุริยางค์ในโรงเรียน งบประมาณ 30,000 บาท

37. โครงการพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมห้องสมุดโรงเรียน งบประมาณ 70,000 

บาท

38. โครงการไหว้ครู งบประมาณ 4,950 บาท

39. โครงการส่งนกัเรยีนเข้าร่วมแข่งขนัทกัษะวชิาการ งบประมาณ 22,950 บาท

40. โครงการเข้าค่ายจริยธรรม งบประมาณ 20,000 บาท

41. โครงการหนูน้อย ICT งบประมาณ 10,000 บาท

42. โครงการสอนซ่อมทักษะการอ่าน-เขียนภาษาไทย ป.1-ป.6 งบประมาณ 

20,000 บาท

43. โครงการวันอาเซียน งบประมาณ 30,000 บาท

44. โครงการศึกษานอกสถานที่ งบประมาณ 40,000 บาท

45. โครงการ TO BE NUMBER ONE งบประมาณ 6,466 บาท

46. โครงการส่งเสริมอาชีพขั้นพื้นฐาน งบประมาณ 20,000 บาท

47. โครงการส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือไทย งบประมาณ 55,140 บาท

48. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน งบประมาณ 20,000 บาท

49. โครงการสร้างสายใยสัมพันธ์ งบประมาณ 17,000 บาท

50. โครงการพัฒนาทักษะคอมพิวเตอร์แก่นักเรียน งบประมาณ 9,882 บาท

51. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนงบประมาณ 7,800 บาท

52. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน งบประมาณ 29,975 บาท

53. โครงการเรียนรู้วิทย์สู่โลกกว้าง งบประมาณ 44,000 บาท

54. โครงการส่งเสริมการศึกษานอกสถานที่  งบประมาณ 142,751 บาท

55. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งบประมาณ 10,200 บาท

56. โครงการค่ายวิชาการ งบประมาณ 129,400 บาท

57. โครงการตลาดนัดวิชาการ งบประมาณ 98,605 บาท

58. โครงการส่งเสริมวินัย มารยาทไทยและการมีส่วนร่วม งบประมาณ 19,000 

บาท

59. โครงการฝึกอบรมมารยาทไทยใส่ใจวัฒนธรรม งบประมาณ 40,000 บาท

60. โครงการเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกลลูกเสือ เนตรนารี งบประมาณ  

20,000 บาท
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61. โครงการส่งเสริมอาชีพและนันทนาการ งบประมาณ 24,000 บาท

62. โครงการวัดในโรงเรียน ไม่ใช้งบประมาณ

63. โครงการตลาดนัดวิชาการงบประมาณ 15,000 บาท

64. โครงการฝึกศึกษาปลูกผักไร้ดิน งบประมาณ 12,000 บาท

65. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานโปรแกรม Adobe Photoshop  

งบประมาณ 40,000 บาท

66. โครงการส่งเสริมการเรียนรู ้ตามความสนใจของผู ้เรียน งบประมาณ  

60,000 บาท

67. โครงการวันอ�าลา งบประมาณ 20,000 บาท

68. โครงการคนรักษ์วิทย์ งบประมาณ 5,000 บาท

69. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ งบประมาณ 5,000 บาท

70. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา งบประมาณ 50,000 

บาท

71. โครงการฝึกศึกษานอกสถานที่ งบประมาณ 20,000 บาท

72. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ งบประมาณ 5,000 บาท

73. โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ/รุ่นใหญ่ งบประมาณ 

11,000 บาท

74. โครงการเรยีนรูเ้ศรษฐกจิพอเพยีง (เกษตรกรรม) งบประมาณ 45,000 บาท

75. โครงการอบรมอดเปรี้ยวไว้กินหวาน งบประมาณ 23,415 บาท

76. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพยาบาลปฐมพยาบาลเบื้องต้นและ 

การช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน งบประมาณ 111,981 บาท 

77. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งบประมาณ 5,000 บาท

78. โครงการ To Be Number One งบประมาณ 5,000 บาท

79. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน งบประมาณ 5,000 บาท

80. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ งบประมาณ 5,000 บาท

81. โครงการทัศนศึกษานอกสถานที่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4-6 และ

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 งบประมาณ 15,000 บาท

82. โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนชั้น ม.3 งบประมาณ 17,000 บาท

83. โครงการแนะแนวศึกษาต่อ งบประมาณ 9,900 บาท

84. โครงการประชาสัมพันธ์แนะแนวและการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ

โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ 5,000 บาท

85. โครงการปรบัปรงุและพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา งบประมาณ 120,000 บาท

86. โครงการพัฒนาหลักสูตร งบประมาณ 20,000 บาท

87. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน  

งบประมาณ 19,810 บาท

88. โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง งบประมาณ 

10,917,400 บาท

89. โครงการจัดซื้อเคร่ืองขยายเสียงจัดกิจกรรมหน้าเสาธงส�าหรับเด็กปฐมวัย 

งบประมาณ 162,200 บาท

90. โครงการอบรมครูและผู้บริหารมืออาชีพ งบประมาณ 351,816 บาท

91. โครงการวันส�าคัญ งบประมาณ 14,962 บาท

92. โครงการประชาสัมพันธ์โรงเรียน งบประมาณ 49,850 บาท

93. โครงการส่งเสริมศักยภาพระบบการจัดการเรียนรู ้ (นิเทศภายใน)  

งบประมาณ 2,990 บาท

94. โครงการเที่ยวบ้านเรา งบประมาณ 14,549 บาท

95. โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา งบประมาณ 20,000 บาท

96. โครงการพัฒนาแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ งบประมาณ 10,000 

บาท

97. โครงการปรับปรุงและพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน งบประมาณ 100,000 บาท

98. โครงการจัดการเรียนรู้ศูนย์สื่อกลาง งบประมาณ 15,000 บาท

99. โครงการจัดประสบการณ์เรียนรู้แบบบูรณาการนอกสถานที่ของนักเรียน

ระดับปฐมวัย งบประมาณ 83,842 บาท

100. โครงการประเมินผลพัฒนาการเด็กปฐมวัย งบประมาณ 59,952 บาท

101. โครงการวันวิชาการ งบประมาณ 89,875 บาท

102. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ งบประมาณ 

28,290 บาท

103. โครงการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการศึกษา งบประมาณ 198,595 บาท

104. โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในโรงเรียน งบประมาณ 15,000 บาท

105. โครงการ 5 ส โรงเรียน งบประมาณ 46,225 บาท

106. โครงการสาธารณูปโภคโรงเรียน งบประมาณ 305,606 บาท

107. โครงการจดัซือ้วสัด ุอปุกรณ์และพฒันาระบบ ICT งบประมาณ 54,984 บาท

108. โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษา งบประมาณ 9,999 บาท

109. โครงการชุมชนสัมพันธ์สร้างสรรค์การศึกษา งบประมาณ 22,174 บาท

110. โครงการพฒันาข้าราชการครโูรงเรยีนในสงักดั อปท. งบประมาณ 678,000 

บาท

111. โครงการการพัฒนาระบบโทรทัศน์เพื่อการศึกษาภายในโรงเรียน  

งบประมาณ 50,000 บาท

112. โครงการพัฒนาเว็บไซต์ (website) ของโรงเรียน งบประมาณ 11,800 บาท

113. โครงการสร ้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรทางการศึกษา  

งบประมาณ 35,560 บาท

114. โครงการอบรมพฒันาการจดัท�าแผนพฒันาการศกึษา งบประมาณ 60,030 

บาท

115. โครงการพัฒนาวีดีทัศน์แนะน�าโรงเรียน งบประมาณ 16,000 บาท

116. โครงการสนบัสนนุส่งเสรมิพฒันาครแูละบคุลากร งบประมาณ 48,600 บาท

117. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ 67,280 บาท

118. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน งบประมาณ 250,000 บาท

119. โครงการพัฒนาศูนย์อาเซียน งบประมาณ 9,900 บาท

120. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ งบประมาณ 184,418 บาท

121. โครงการพัฒนาศูนย์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งบประมาณ 

20,000 บาท

122. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน งบประมาณ 30,000 บาท

123. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องกลยุทธ์ 4 ปรับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อ

พลกิโฉมคณุภาพผูเ้รยีน ในศตวรรษที ่21 และก้าวสูป่ระชาคมอาเซยีนอย่าง

มั่นใจ งบประมาณ 14,000 บาท

124. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ งบประมาณ 

100,000 บาท

125. โครงการส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น งบประมาณ 

83,042 บาท

126. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่นรอบคัดเลือกระดับภาคใต้และรอบชิงชนะเลิศ งบประมาณ 

1,229,988.80 บาท

127. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็ก เยาวชนประชาชน งบประมาณ 274,776 

บาท

128. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น งบประมาณ 

307,452 บาท

129. โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านกีฬา งบประมาณ 2,964,898.60 บาท

130. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อความเป ็นเลิศทางด้านกีฬา  

งบประมาณ 50,025 บาท

131. โครงการแข่งขันกีฬาภายในสานสัมพันธ์ งบประมาณ 10,000 บาท

132. โครงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬา งบประมาณ 100,000 บาท
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133. โครงการส่งเสริมอาชีพและนันทนาการ (ส ่งเสริมทักษะด้านกีฬา

วอลเลย์บอล) งบประมาณ 32,000 บาท

134. โครงการออกก�าลังกายเพื่อสุขภาพ งบประมาณ 30,750 บาท 

135. โครงการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียน งบประมาณ 20,000 บาท

136. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

เมืองทุ่งสง งบประมาณ 30,000 บาท

137. โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล 

เมืองทุ่งสง งบประมาณ 50,000 บาท 

138. โครงการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) งบประมาณ 

2,070,000 บาท

139. โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล งบประมาณ 29,550 

บาท

140. โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดท�าแผนพัฒนาการศึกษา

ดีเด่น งบประมาณ 10,000 บาท

141. โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายบรหิารสถานศกึษา งบประมาณ 11,783,164 บาท

142. โครงการนิเทศการสอนภายในโรงเรียน งบประมาณ 10,000 บาท

143. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งบประมาณ 10,000 บาท

144. โครงการพัฒนาเครือข่ายผู้ปกครอง งบประมาณ 5,000 บาท

145. โครงการประกวดสื่อการสอน  งบประมาณ 20,000 บาท

146. โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งบประมาณ 

20,000 บาท

147. โครงการประชุมผู้ปกครอง งบประมาณ 5,000 บาท

148. โครงการนิเทศภายใน ไม่ใช้งบประมาณ

149. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และภูมิทัศน์โรงเรียน งบประมาณ 65,000 

บาท

150. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ งบประมาณ 20,000 บาท

151. โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม งบประมาณ 10,000 บาท

152. โครงการส่งเสรมิอนรุกัษ์ศาสนา ประเพณ ีวัฒนธรรมและภมูปัิญญาท้องถิน่ 

งบประมาณ  1,853,902 บาท 

153. โครงการพพิธิภณัฑ์ท้องถิน่ “ชุมทางประวตัศิาสตร์เมอืงทุง่สง” งบประมาณ 

403,846 บาท

154. โครงการวันส�าคญัของชาต ิศาสนา พระมหากษัตรย์ิ และประเพณวีฒันธรรม 

งบประมาณ 18,528 บาท

155. โครงการสืบสานวัฒนธรรม งบประมาณ 19,442 บาท

156. โครงการวันส�าคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ งบประมาณ  

15,000 บาท 

157. โครงการ 1 โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดง งบประมาณ 37,000 บาท

158. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นศิลปวัฒนธรรมประเพณี งบประมาณ 

40,000 บาท

159. โครงการวันส�าคัญเกี่ยวกับชาติและสถาบัน งบประมาณ 15,000 บาท

160. โครงการส่งเสรมิประเพณศีลิปวฒันธรรมท้องถิน่ งบประมาณ 14,960 บาท

161. โครงการเทิดทูนพระมหากษัตริย์ งบประมาณ 15,000 บาท

162. โครงการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทย งบประมาณ 5,000 บาท

163. โครงการส่งเสริมวันส�าคัญทางพระพุทธศาสนา งบประมาณ 5,000 บาท

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม 
ป้องกันน�้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

งบประมาณ 2722,310 บาท

2. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเมืองทุ่งสง งบประมาณ 130,407 

บาท

3. โครงการจัดท�าผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม งบประมาณ 48,660 บาท

4. โครงการขยายเขตประปา งบประมาณ 253,110 บาท 

5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ งบประมาณ 2,610,026.40 บาท

6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน�้า งบประมาณ 7,393,064 

บาท

7. โครงการก่อสร้างถนน/ถนนและท่อระบายน�า้/ปรบัปรุงผวิจราจร งบประมาณ 

28,803,430 บาท

8. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่ งบประมาณ 25,333,763 บาท

9. โครงการจ้างเหมาบริการเอกชนก�าจัดหนู งบประมาณ 116,820 บาท

10. โครงการสุขาภิบาลส�าหรับผู ้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ประจ�าปี 2559 งบประมาณ 216,000 บาท

11. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและจัดระเบียบจราจรและแก้ไข

ปัญหาจราจรเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ งบประมาณ 53,900 บาท

12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของเมือง งบประมาณ 8,975,478 บาท

13. โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตส�านึกในการจัดการขยะมูลฝอย 

งบประมาณ 1,110,600 บาท 

14. โครงการชุมชนไร้ถัง งบประมาณ 147,275.50 บาท

15. โครงการปรบัปรุงอาคารโรงคลุมลานตากส่ิงปฏกิลูศนูย์การเรยีนรูบ้้านลุม่พ้อ 

งบประมาณ 97,848 บาท

16. โครงการปรบัปรงุอาคารคดัแยกขยะหลังเขาวดัชัยชุมพล งบประมาณ 80,180 

บาท

17. โครงการจ้างเหมายามรักษาการณ์ศูนย์การเรียนรู้ บ้านลุ่มพ้อ งบประมาณ 

188,400 บาท

18. โครงการจ้างเหมายามรักษาการณ์การจัดการขยะบ้านทุ่งชน งบประมาณ 

565,200 บาท

19. โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตส�านึกในการจัดการน�้าเสียชุมชน  

งบประมาณ 357,900 บาท

20. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย ระยะที่ 2 เทศบาลเมือง

ทุ่งสง งบประมาณ 1,813,400 บาท

21. โครงการว่าจ้างควบคมุงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�าบดัน�า้เสยี ระยะที ่2 

เทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ 57,000 บาท

22. โครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศลดโลกร้อน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 

LA21 เพื่อเมืองน่าอยู่ งบประมาณ 453,726 บาท 



7เทศบาลเมืองทุ่งสง

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

1. โครงการส่งเสริมการลงทุนพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ ่งสง  
(ศูนย์เปล่ียนถ่ายประเภทการขนส่งรวบรวมและบรรจุตู ้คอนเทนเนอร์)  
(Inland Container Depot)  งบประมาณ 17,271,000 บาท

2. โครงการพฒันาศูนย์กระจายสนิค้าภาคใต้-ทุ่งสง (Inland Container Depot 
: ICD Thungsong City) จ้างที่ปรึกษาศึกษารายละเอียดและจัดท�าข้อเสนอ
โครงการตามพระราชบญัญตัร่ิวมทนุในกจิการของรฐั งบประมาณ 2,200,000 
บาท

3. โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้ (Inland Container Depot : ICD 
Thungsong City) ก่อสร้างป้ายและห้องส้วมศนูย์กระจายสนิค้าภาคใต้-ทุง่สง 
งบประมาณ 463,000 บาท

4. โครงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน งบประมาณ 
199,600 บาท

5. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ�าเภอทุ่งสง งบประมาณ 
1,518,311 บาท

6. โครงการระบบหลกัประกนัสุขภาพเทศบาลเมืองทุง่สง งบประมาณ 2,256,914 บาท
7. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน งบประมาณ 142,500 บาท
8. โครงการส่งเสริมโภชนาการประชากร (จ้างเหมาเอกชนผลิตนมถั่วเหลือง

บรรจุถุงพร้อมจัดส่ง) งบประมาณ 1,634,435.20 บาท
9. โครงการระบบการแพทย์ฉกุเฉนิเทศบาลเมอืงทุง่สง งบประมาณ 600,000 บาท
10. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการซ้อมแผนสาธารณภัย ไม่ใช้งบประมาณ

11. โครงการจดัท�าประชาคมแผนสขุภาพกองทนุหลักประกนัสุขภาพ งบประมาณ 
40,813 บาท

12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานอนามัยโรงเรียน งบประมาณ  54,000 บาท
13. โครงการขับเคล่ือนสมัชชาชุมชนหมู ่บ้าน/ชุมชนพลังแผ่นดินเอาชนะ 

ยาเสพติด งบประมาณ 100,000 บาท
14. โครงการจ้างเหมาดแูลระบบกล้องโทรทศัน์วงจรปิด งบประมาณ 342,000 บาท
15. โครงการฝึกซ้อนแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ�าปี งบประมาณ 

20,000 บาท
16. โครงการอบรมป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้นให้กับเยาวชนในโรงเรียน 

ในเขตเทศบาล (ยุว อปพร.) งบประมาณ 20,000 บาท
17. โครงการบริการประชาชนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน (จ้างเหมาจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง) งบประมาณ 3,014,400 บาท

18. โครงการกวาดขยะรกัษาความสะอาดอาคารป้องกนั งบประมาณ 94,200 บาท
19. โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ งบประมาณ 

25,157,800 บาท
20. โครงการทัศนศึกษาผู้สูงอายุ งบประมาณ 550,000 บาท
21. โครงการจ้างเหมาท�าความสะอาดอาคารด�ารงธรรมาภิบาล เทศบาลเมือง

ทุ่งสง งบประมาณ 94,200 บาท
22. โครงการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กเร่ร่อน ผู้ด้อยโอกาส 

งบประมาณ 188,400 บาท

1. โครงการจ้างเหมาเอกชนบันทึกข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-lass) งบประมาณ 480,300 บาท

2. โครงการพฒันาศักยภาพบคุลากรและหน่วยงานในสงักดัเทศบาลเมืองทุง่สง 
งบประมาณ 50,084.00 บาท

3. โครงการฝึกอบรมและทศันศกึษาดงูานของผูน้�าชมุชนและสมาชกิสภาองค์กร
ชุมชนที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 1,073,620 บาท

4. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ 51,795 บาท 

5. โครงการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ส�ารวจข้อมูลภาคสนาม โครงการ/กิจกรรม
ส�าคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ�าปี 2558 งบประมาณ 18,000 บาท

6. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน 394,800 บาท
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวางแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ  

งบประมาณ 590,560 บาท
8. โครงการจ้างท่ีปรกึษาพฒันาระบบการสือ่สารเพือ่สร้างการมส่ีวนร่วมพฒันา

เทศบาลเมืองทุ่งสงภาคประชาชน (ระยะที่ 2) งบประมาณ 500,000 บาท
9. โครงการศูนย์รวมข้อมลูข่าวสารการจดัซือ้จดัจ้างของ อปท.ระดบัอ�าเภอทุง่สง 

งบประมาณ 20,000 บาท
10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ งบประมาณ  

98,400 บาท
11. โครงการเทศบาลพบประชาชนเพือ่การบรกิารและพฒันา งบประมาณ 6,000 บาท
12. โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งบประมาณ 36,017.24 บาท

13. โครงการจ้างท่ีปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน 
งบประมาณ 140,000 บาท

14. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ งบประมาณ 8,800 บาท
15. โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้ งบประมาณ 

606,000 บาท
16. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าทีใ่ห้บรกิารข้อมลูแผนทีภ่าษีและทะเบยีนทรพัย์สิน 

งบประมาณ 94,200 บาท
17. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัสถานทีร่าชการสถานขีนส่ง

ย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ 324,000 บาท
18. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน (LTAX 3000) งบประมาณ 101,100 บาท
19. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาดบริเวณสถานีขนส่งย่อย  

งบประมาณ 94,200 บาท
20. โครงการประชมุประชาคมเมอืงทุง่สง คร้ังที ่1/2559 งบประมาณ 83,704 บาท
21. โครงการส่งเสริมและการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาเมืองทุ ่งสงแบบ

บูรณาการ งบประมาณ 22,000 บาท
22. โครงการพฒันาเทศบาลเนือ่งในวนัส�าคญัต่างๆ งบประมาณ 268,664.96 บาท
23. โครงการจัดงานวันเทศบาล งบประมาณ 32,140 บาท
24. โครงการสรรหาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ของเทศบาลเมืองทุ่งสงเพ่ือ

เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน งบประมาณ 3,782,590 บาท
25. โครงการจ้างยามรักษาการณ์ส�านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ 

108,000 บาท
26. โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ไม่ใช้งบประมาณ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรเทศบาลและองค์กร
ชุมชนสู่การบริหาร จัดการที่ดีโดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการ
รองรับความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ
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   หมวดรายรับ รายรับจริง (บาท) หมวดรายจ่าย รายจ่ายจริง (บาท)

หมวดภาษีอากร 211,469,359.09 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,208,560.00

หมวดค่าธรรมเนียมฯ 5,255,582.09 เงินเดือน (ฝ่ายประจ�า) 196,175,066.82

รายได้จากทรัพย์สิน 7,496,865.86 ค่าตอบแทน 2,037,626.00

หมวดสาธารณูปโภคฯ 6,568,179.25 ค่าใช้สอย 107,972,182.62

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,960,194.59 ค่าวัสดุ 27,182,440.09

หมวดรายได้จากทุน 0.00 ค่าสาธารณูปโภค 6,481,102.67    

หมวดเงินอุดหนุน 189,937,616.00 ค่าครุภัณฑ์ 4,991,456.51

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 33,737,221.83      

  รายจ่ายอื่น 3,389,713.00    

  เงินอุดหนุน 3,025,636.40

  งบกลาง 30,063,099.79 

รวมรายรับจริง 422,687,796.88 รวมรายจ่ายจริง 421,264,105.73

รายรับนอกงบประมาณ  รายจ่ายนอกงบประมาณ

-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 68,129,646.19 -เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ 68,129,646.19        

-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาประเทศ 18,689,410.92 -เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อพัฒนาประเทศ 18,689,410.92  

-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น 318,172.00 -เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น 318,172.00

-จ่ายขาดเงินสะสม 6,989,718.94 -จ่ายขาดเงินสะสม 6,989,718.94

รวมรายรับทั้งสิ้น 516,814,744.93 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 515,391,053.78

สรุปรายรับ – รายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ 2559

ส�านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผน
พัฒนาเทศบาลประจ�าปี 2559

 อาศัยอ�านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ประกาศเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2559  ดาวโหลดได้ที่ www.tungsong.com

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง
เรื่อง แผนอัตราก�าลัง 3 ปี 

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 - 2560  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559

ประกาศเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2559

 ดาวโหลดได้ที่ www.tungsong.com
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การเปิดเผยข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

เทศบาลเมืองทุ่งสง
ประกาศใช้แผนสามปี (พ.ศ. 2559-2561)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท�าแผนพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 17 (4) 

จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2559-2561) เทศบาลเมืองทุ่งสง

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2558

ดาวน์โหลดได้ที่ www.tungsong.com

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง
เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2559

ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ.2558

ดาวน์โหลดได้ที่  www.tungsong.com

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง

เรื่อง การใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

(พ.ศ.2559 – 2563)

เทศบาลเมืองทุ่งสง (ฉบับทบทวน)

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2559

ดาวน์โหลดได้ที่ www.tungsong

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง
เรื่อง ใช้แผนการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2559
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท�า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 26 (2) 
และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท�าแผนพัฒนาของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 12
ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2558

ดาวน์โหลดได้ที่ www.tungsong

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสงเรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เทศบาล
เมืองทุ่งสง

อาศัยอ�านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2559 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 
ดาวโหลดได้ที่ www.tungsong.com

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง
เรื่อง ใช้แผนการด�าเนินงานประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2560เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ข้อ 26 (2) และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท�าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 12

ประกาศ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
ดาวน์โหลดได้ที่ www.tungsong

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง

เรื่อง การใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2559

ดาวน์โหลดได้ที่  www.tungsong.com
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แผนการด�าเนินงานประจ�าปี พ.ศ.2560
เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ก�าหนดแผนการด�าเนินงานปีงบประมาณ 2560 โดยจัดท�าเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีงบประมาณ 2560 ให้บังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 

เป็นต้นไป งบประมาณรายจ่ายประจ�าปี เป็นจ�านวนเงนิรวมทัง้สิน้ 531,178,600 บาท โดยแยกเป็นงบประมาณรายจ่ายทัว่ไป จ่ายจากรายได้ทีเ่กบ็เอง หมวดภาษจีดัสรรและหมวดเงนิอดุหนนุ

ทั่วไป เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 486,086,600 บาท และงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาลเป็นเงิน 45,092,000 บาท ได้น�างบประมาณมาด�าเนินโครงการต่างๆ ที่ผ่านความเห็นชอบ

จากสภาเทศบาลซึ่งทุกโครงการผ่านความเห็นชอบและการมีส่วนร่วมจากเวทีประชาคม พัฒนาครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์และต่อเนื่องเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนมั่นคงต่อไป ซึ่งได้ด�าเนิน

โครงการต่างๆ ตามยุทธศาสตร์ดังนี้

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี  
ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบบูรณาการสู่คุณภาพ
มาตรฐานที่เหนือกว่า

1. โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ งบประมาณ 

150,000 บาท

2. โครงการจัดแข่งขันคนเก่งโรงเรียนสังกัดเทศบาล งบประมาณ 50,000 บาท

3. โครงการจัดสอนโดยครูภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) งบประมาณ 1,000,000 บาท

4. โครงการจัดท�าโครงการ EP โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล งบประมาณ 840,000 บาท

5. โครงการอาหารกลางวัน งบประมาณ 16,091,200 บาท

6. โครงการอาหารเสริม (นม) งบประมาณ 6,743,850 บาท

7. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา งบประมาณ 190,000 บาท

8. โครงการจ้างครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง งบประมาณ 181,000 บาท

9. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน งบประมาณ 600,000 บาท

10. โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน งบประมาณ 100,800 บาท

11. โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

งบประมาณ 350,000 บาท

12. โครงการหนังสือเล่มแรก งบประมาณ 30,000 บาท

13. โครงการรักการอ่าน งบประมาณ 50,000 บาท 

14. โครงการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา งบประมาณ 100,000 บาท 

15. โครงการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ส�าหรับเด็กปฐมวัย งบประมาณ 50,000 บาท

16. โครงการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด อปท. งบประมาณ 735,000 บาท

17. โครงการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณ 24,000  บาท

18. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน งบประมาณ 100,000 บาท

19. โครงการพัฒนาศักยภาพครแูละบคุคลากรทางการศกึษาสังกดักลุม่จงัหวดัการศกึษาที ่6 

(ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย) งบประมาณ  100,000 บาท

20. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน งบประมาณ 300,000 บาท

21. โครงการส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น งบประมาณ  200,000 บาท

22. โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งประเทศไทย งบประมาณ 1,000,000 บาท

23. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน งบประมาณ 200,000 บาท

24. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น งบประมาณ 300,000 บาท

25. โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านกีฬา งบประมาณ 3,200,000 บาท

26. โครงการจัดกิจกรรม 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา งบประมาณ 100,000 บาท

27. โครงการประกนัคณุภาพภายในสถานศกึษา โรงเรยีนสงักดัเทศบาล งบประมาณ 30,000 

บาท

28. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD) งบประมาณ 

6,000,000 บาท

29. โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล งบประมาณ 30,000 บาท

30. โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น  

งบประมาณ 350,000 บาท

31. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา งบประมาณ 21,190,420 บาท

32. โครงการสอนภาษาไทยระดับมัธยม งบประมาณ 100,000 บาท

33. โครงการงานประเพณีชักพระ งบประมาณ 150,000 บาท

34. โครงการการจัดงานประเพณีลอยกระทง งบประมาณ 300,000 บาท

35. โครงการการจัดงาน 5 ธันวาคมมหาราช งบประมาณ 300,000 บาท

36. โครงการการจัดงานวันแม่แห่งชาติ งบประมาณ 100,000 บาท

37. โครงการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ งบประมาณ 25,000 บาท

38. โครงการงานประเพณีสงกรานต์ งบประมาณ 300,000 บาท

39. โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ งบประมาณ 10,000 บาท

40. โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน งบประมาณ 60,000 บาท

41. โครงการวันเข้าพรรษา งบประมาณ 60,000 บาท

42. โครงการวันส�าคัญทางศาสนา งบประมาณ 60,000 บาท

43. โครงการฝึกอบรมผู้น�าทางศาสนพิธี งบประมาณ 30,000 บาท

44. โครงการวันเด็กแห่งชาติ งบประมาณ 30,000 บาท

45. โครงการด�าเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง งบประมาณ 200,000 

บาท

46. โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองทุ่งสง งบประมาณ 6,000,000 บาท

  ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม ป้องกันน�้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่
อย่างยั่งยืน

1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ งบประมาณ 

2,700,000 บาท

2. โครงการการบริหารจัดการน�้าแบบบูรณาการ งบประมาณ 100,000 บาท

3. โครงการจัดท�าผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม งบประมาณ 53,000 บาท

4. โครงการขยายเขตประปา งบประมาณ 750,000 บาท

5. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ งบประมาณ 1,225,400 บาท

6. โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณถนนพัฒนาการ ซอย 8 โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

เงินส�ารองจ่าย งบประมาณ 200,000 บาท

7. โครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน�้า คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก 

ถนนพัฒนาการ ซอย 8 (ครัวมัลลิกา) งบประมาณ 1,728,000  บาท

8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน�้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  

0.60 เมตร (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนทางเข้ามูลนิธิซ�าปอกง งบประมาณ 

300,000 บาท

9. โครงการก่อสร้างทางเดนิและผนงักนัดนิ คสล. ล�าเหมอืงสาธารณะประโยชน์ (ตัง้แต่ถนน

ยุทธศาสตร์ ซอย 12 ไปทางทิศเหนือ) งบประมาณ 280,000 บาท

10. โครงการก่อสร้างปรับปรุงเกาะกลางถนนพร้อมไฟส่องสว่างถนนชัยชุมพล (ช่วงตั้งแต่สี่

แยกชนปรีดา-สี่แยกชัยชุมพล) งบประมาณ 774,000 บาท

11. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตและระบบระบายน�้าภายในวัดชัยชุมพล งบประมาณ 

426,000 บาท

12. โครงการสุขาภิบาลส�าหรับผู้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ 

216,000 บาท

13. โครงการตลาดสด/ร้านค้าน่าซื้อประจ�าปีงบประมาณ 2560 งบประมาณ 144,000 บาท

14. โครงการแก้ปัญหาจราจรเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ งบประมาณ 50,000 บาท

15. โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน งบประมาณ 25,000 บาท 

16. โครงการจ้างที่ปรึกษาการศึกษาการมีส่วนร่วมช่วยของประชาชนและประชาสัมพันธ ์

ในการออกแบบการจัดตั้งศูนย์ก�าจัดขยะมูลฝอย งบประมาณ 1,000,000 บาท

17. โครงการเพิม่ประสทิธภิาพการรกัษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบร้อยของเมอืง 

งบประมาณ 120,000 บาท

18. โครงการจ้างกวาดขยะในเขตเทศบาล งบประมาณ 7,236,000 บาท

19. โครงการจ้างเอกชนฝังกลบขยะมูลฝอย งบประมาณ 2,244,000 บาท

20. โครงการพลิกถุงพลิกโลก งบประมาณ 150,000 บาท

21. โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตส�านึกในการจัดการน�้าเสียชุมชน งบประมาณ 

460,800 บาท

22. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย ระยะที่ 2 งบประมาณ 4,394,800 บาท

23. โครงการจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย  

ระยะที่ 2 งบประมาณ 129,600 บาท

24. โครงการศูนย์การเรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง งบประมาณ 200,000 บาท

25. โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตส�านึกในการจัดการขยะมูลฝอย งบประมาณ 

1,158,000 บาท



11เทศบาลเมืองทุ่งสง

  ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม  
สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

1. โครงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน งบประมาณ 300,000 บาท
2. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ�าเภอทุ่งสง งบประมาณ 50,000 บาท
3. โครงการจัดเทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์เมืองทุ่งสง “อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์” งบประมาณ 

1,000,000 บาท
4. โครงการดนตรีในสวนเทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ 30,000 บาท
5. โครงการถนนคนเดิน งบประมาณ 50,000 บาท
6. โครงการสร้างสังคมจักรยานให้เบิกบานทั้งเมืองทุ่งสง งบประมาณ 50,000 บาท
7. โครงการระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ 828,500 บาท
8. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 80,000 บาท
9. โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน งบประมาณ 150,000 บาท
10. โครงการส่งเสริมโภชนาการประชากร(จ้างเหมาเอกชนผลิตนมถ่ัวเหลืองบรรจุถุง 

พร้อมจัดส่ง) งบประมาณ 1,900,000บาท
11. โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณ 600,000 บาท
12. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานอนามัยโรงเรียน งบประมาณ 108,000 บาท
13. โครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง งบประมาณ 50,000 บาท
14. โครงการขบัเคลือ่นสมชัชาชมุชนพลงัแผ่นดนิเอาชนะยาเสพตดิ งบประมาณ 60,000 บาท
15. โครงการจ้างเหมาดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด งบประมาณ 324,000 บาท
16. โครงการกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV งบประมาณ 2,000,000 บาท
17. โครงการล้อมรักให้ครอบครัวล้อมรั้วให้ชุมชน งบประมาณ 50,000 บาท
18. โครงการจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ งบประมาณ 1,495,800 บาท
19. โครงการจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ งบประมาณ 108,000 บาท
20. โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) และมิสเตอร์เตือนภัย  

งบประมาณ 50,000 บาท
21. โครงการฝกึซ้อมแผนปอ้งกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ�าปี งบประมาณ 40,000 บาท
22. โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้กับเยาวชนในโรงเรียนในเขตเทศบาล  

(ยุว อปพร.) งบประมาณ 20,000 บาท
23. โครงการจ้างเหมาบรกิารจดัระเบยีบเพือ่รกัษาความสงบเรยีบร้อย ความปลอดภยัในชวีติ

และทรัพย์สิน งบประมาณ 3,098,700 บาท
24. โครงการกวาดขยะและรักษาความสะอาดอาคารป้องกัน งบประมาณ 93,900  บาท
25. โครงการถังดับเพลิงเคมี งบประมาณ 100,000 บาท
26. โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งบประมาณ 22,917,600 บาท 
27. โครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ งบประมาณ 4,022,400 บาท
28. โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ งบประมาณ 390,000 บาท
29. โครงการทัศนะธรรมศึกษาของผู้สูงอายุ งบประมาณ 50,000 บาท 
30. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาและสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ งบประมาณ 10,000  บาท
31. โครงการจ้างเหมาท�าความสะอาดอาคารด�ารงธรรมาภิบาลเทศบาลเมืองทุ ่งสง  

งบประมาณ 84,200 บาท
32. โครงการจ้างเหมาจดัเก็บข้อมลูผูสู้งอายุ คนพิการและผูด้้อยโอกาส งบประมาณ 188,400 บาท
33. โครงการจ้างทีป่รึกษาวจัิยสถานภาพความตระหนักและบริการส�าหรบัผูส้งูอายกุรณศึีกษา : 

เทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ 360,000 บาท
34. โครงการจ้างทีป่รกึษาวิจยัจดัตัง้ศนูย์สร้างเสรมิสขุภาวะคนสงูวยั งบประมาณ 140,000 บาท

  ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ
องค์กรเทศบาลและองค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดี
โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับ 
ความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

1. โครงการจ้างเหมาเอกชนบันทึกข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) งบประมาณ 540,000 บาท

2. โครงการจ้างเหมาดูแลระบบเคร่ืองเสียงห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ 
93,900 บาท

3. โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพแก่บุคลากร งบประมาณ 300,000 บาท
4. โครงการอบรมให้ความรูร้ะเบยีบปฏบัิติงานอย่างโปร่งใสเพือ่เสรมิสร้างหลกัธรรมาภบิาล

ที่ดี งบประมาณ 40,000 บาท
5. โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรและหน่วยงานในสงักดัเทศบาลเมอืงทุง่สง งบประมาณ 

80,000 บาท
6. โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้น�าชุมชนและสมาชิกสภาองค์กรชุมชน 

ที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 1,000,000 บาท
7. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพ่ือพัฒนาการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล

เมืองทุ่งสง งบประมาณ 80,000 บาท

8. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรแม่บ้านเทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ 50,000 บาท

9. โครงการเพ่ิมประสทิธภิาพจดัเกบ็ข้อมลู ส�ารวจข้อมลู ภาคสนาม โครงการ/กจิกรรมส�าคญั

ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ�าปี 2560 งบประมาณ 108,000 บาท

10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน งบประมาณ 187,800 บาท

11. โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการด�าเนนิงานพฒันาชมุชน เทศบาลเมอืงทุ่งสง งบประมาณ 

93,900 บาท

12. โครงการจ้างเหมาจดัเกบ็ข้อมลูพืน้ฐานในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง งบประมาณ 93,900 บาท

13. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศของกองวิชาการและแผนงาน  

งบประมาณ 94,200 บาท

14. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ งบประมาณ 

100,000 บาท

15. โครงการจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบให้บริการประชาชนของเทศบาลเมืองทุ ่งสง  

งบประมาณ 250,000 บาท

16. โครงการจ้างที่ปรึกษา การจัดการความรู ้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารองค์กร  

งบประมาณ 500,000 บาท

17. โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ระดับอ�าเภอทุ่งสง ประจ�า

ปีงบประมาณ 2560 งบประมาณ 30,000 บาท

18. โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา งบประมาณ 20,000  บาท

19. โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมอืงเพ่ือสร้างความเข้มแขง็ของชมุชน งบประมาณ 40,000 บาท

20. โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน งบประมาณ 

140,000 บาท

21. โครงการจ้างเหมาเอกชนเพือ่ปฏบิตังิานในการจดัเกบ็รายได้ งบประมาณ  552,000 บาท

22. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลโปรแกรมแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

(LTAX3000) งบประมาณ 552,000 บาท

23. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลแผลที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งบประมาณ 

93,900 บาท

24. โครงการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง งบประมาณ 300,000 บาท

25. โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมด้านประชาธิปไตย งบประมาณ 15,000 บาท

26. โครงการจัดงานวันเทศบาล งบประมาณ 50,000 บาท

27. โครงการด�าเนินการเลือกตั้ง งบประมาณ 50,000 บาท

28. โครงการประชุมประชาคมชุมชน งบประมาณ 500,000 บาท

29. โครงการสรรหาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ของเทศบาลเมืองทุ่งสงเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน งบประมาณ 3,193,600 บาท

30. โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง (โอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่  

เงินส�ารองจ่าย) งบประมาณ 2,331,000 บาท

31. โครงการค่าปรบัปรงุห้องปฏบิตังิานเพือ่บรกิารผูเ้สยีภาษแีละประชาชนทัว่ไปของกองคลงั 

งบประมาณ 120,000 บาท

32. โครงการค่าปรบัปรงุซ่อมแซมอาคารเรยีน และอาคารประกอบ โรงเรยีนในสังกดัเทศบาล

เมืองทุ่งสง งบประมาณ 1,200,000 บาท

33. โครงการชุดศูนย์วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ งบประมาณ 5,516,170 บาท

34. โครงการเครื่องคอมพิวเตอร์ส�าหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 งบประมาณ 29,000 บาท

35. โครงการเครื่องส�ารองไฟขนาด 800 VA/480 W งบประมาณ 9,600 บาท

36. โครงการเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดาแบบ Network แบบที่ 1 งบประมาณ 

16,000 บาท

37. โครงการอุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2Seitech) ขนาด 16 ช่อง งบประมาณ 2,300 บาท

38. โครงการเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว งบประมาณ 23,000 บาท

39. โครงการเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น งบประมาณ 44,000 บาท

40. โครงการชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่มี

ลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย งบประมาณ 20,000 บาท

41. โครงการชุดโปรแกรมจัดการส�านักงานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย งบประมาณ 

11,000 บาท

42. โครงการชดุโปรแกรมระบบปฏบิตักิารส�าหรบัเครือ่งคอมพวิเตอร์และเครือ่งคอมพวิเตอร์

โน๊ตบุ๊คแบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ท่ีมีลิขสิทธิ์ถูกต้อง 

ตามกฎหมาย งบประมาณ 7,600 บาท

43. โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. งบประมาณ 5,000 บาท

44. โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน งบประมาณ 5,000 บาท

45. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาดสถานที่ราชการสถานีขนส่งย่อยเทศบาล

เมืองทุ่งสง งบประมาณ 187,000 บาท

46. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัสถานทีร่าชการสถานขีนส่งย่อยเทศบาล

เมืองทุ่งสง งบประมาณ 324,000 บาท



จัดท�าโดย

เทศบาลเมืองทุ่งสง ถนนชนปรีดา ต�าบลปากแพรก อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110

โทรศัพท์  075-411342-3    w w w . t u n g s o n g . c o m

นักกีฬาฟุตบอล
2. นายยุทธนา ล่าวหิ้น

ก�าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง

ผลงานด้านกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ผ่านการคัดเลือกจากทัวร์นาเม้นท์ 

King Power’s Cup 2016 

สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษ 

ความภาคภมูใิจของชาวทุง่สง
กบัผลงานนักเรียนโรงเรยีนกฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง

 นักกีฬาโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง ที่ได้รับการคัดเลือกตัวแทนทีมชาติไทย 

นักกรีฑา
1. นางสาวสุวิมล พราหมชูบัว

ก�าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 

นักกีฬาวิ่ง 1,500 - 3,000 เมตร

ผลงานด้านกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย

 รองชนะเลิศอันดับ 2 วิ่ง 1,500 เมตร กรีฑานักเรียนอาเซียน จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2016

 ได้รับคัดเลือกจากสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทย  

เป็นตัวแทนประเทศไทย แข่งขันกีฬา Asian Youth ณ สนามศุภชลาศัย

3. นายธราเทพ โต๊ะมุสอ

ก�าลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง

ผลงานด้านกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ผ่านการคัดเลือก จากทัวร์นาเม้นท์ 

King Power’s Cup 2016 

สโมสรเลสเตอร์ ซิตี้ ประเทศอังกฤษ


