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เทศบาลเมืองทุ ่งสงได้รับเงินอุดหนุนตาม
โครงการเงนิอดุหนนุทั่วไปภายใต้แผนปฏบิตักิารไทย
เข ้มแข็ ง  2555 จ�านวน 14 ,106 ,658 บาท 
ซึ่งงบประมาณดังกล่าวได้สร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชมุชนได้เป็นอย่างด ีประกอบด้วย 4 โครงการ คอื

• โครงการปรบัปรงุทางเดนิออกก�าลงักาย
รอบสวนสาธารณะเฉลมิพระเกยีรต ิ 
6 รอบ พระชนมพรรษา 
งบประมาณ 3,496,400 บาท

• โครงการพพิธิภณัฑ์เมอืงทุ่งสง 
(พพิธิภณัฑ์ชวีติ LIFE MUSEUM) 
งบประมาณ 607,458 บาท

• โครงการสบทบก่อสร้างระบบรวบรวม
และบ�าบดัน�้าเสยี 
งบประมาณ 8,002,800 บาท

• โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. และ
ท่อระบายน�้า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพกั
ถนนยทุธศาสตร์ ซอย 6 
งบประมาณ 2,000,000 บาท

ประชาชนเข้มแข็ง

ประเทศไทยเข้มแข็ง
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ในปัจจบุนัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มบีทบาท
และความส�าคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก 
การพฒันาท้องถิ่นให้เกดิประสทิธภิาพ ประสบผลตาม
เป้าหมายไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง
โดยเฉพาะ แต่เป็นความร่วมมอืของทกุภาคทีกุภาคส่วน 
ในการขบัเคลื่อน มกีารสร้างเครอืข่าย ประสานความร่วมมอื 
แลกเปลี่ยนข้อมลูข่าวสาร และน�ายทุธศาสตร์แนวทาง
เข้าสู ่แผนการพัฒนาท้องถิ่น มีความครอบคลุม
เกี่ยวข้องกบัชวีติความเป็นอยูข่องประชาชนในทกุด้าน 

ซึ่งกระผมทราบว่า คณะผู้บริหารเทศบาลและ
พนักงานเทศบาลเมืองทุ ่ งสง มีค ่านิยมร ่วมว ่า 
“การศึกษาน�าการพัฒนา ปวงประชามีส่วนร่วม” 
ซึ่งแสดงถึงการให้ความส�าคัญกับการศึกษาในการ
พัฒนาท ้ องถิ่นของตน เอง  เพราะการศึ กษา
เป็นกระบวนการที่ส�าคัญประการหนึ่งในการพัฒนา
คณุภาพคน โดยมุง่พฒันาศกัยภาพแต่ละบคุคลให้เกดิ
ประสทิธภิาพสงูสดุ การมคีนที่มคีณุภาพย่อมส่งผลให้
ประเทศชาติเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน สังคมจึงให้ความ
ส�าคญัและพยายามอย่างเตม็ที่ในอนัที่จะจดัการศกึษา
ให้แก่บุคคลในสังคมนั้นไม่ว่าจะเป็นคนปกติหรือคน
ที่มีความบกพร่องประเภทต่างๆ จะได้รับการพัฒนา
อย่างทั่วถงึ 

ผมขอชื่นชมการท�างานของคณะผู้บริหาร และ
ขอให้ก�าลังใจทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ที่พยายามพัฒนา
เมืองทุ ่งสงจนมีผลงานเป ็นที่ประจักษ์มาตลอด 
ด้วยต่างส�านึกเสมอว่าท้องถิ่นคือบ้าน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งองค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งมีศักยภาพสูง  
เมื่อสามารถรวมกนักจ็ะเกดิพลงัในการพฒันาอย่างเตม็ที่
สามารถแก้ไขปัญหาของประชาชนได้ 

กระผมสนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
ร่วมกันขับเคลื่อนให้ทุ ่งสงเป็นศูนย์กลางของการ
คมนาคมทางภาคใต้ของประเทศ เป็นศูนย์กลาง
ในการกระจายสินค้า โดยระบบรางจากประเทศไทย
ลงสู่ประเทศมาเลเซียและจากฝั่งทะเลอ่าวไทย สู่ฝั่ง
อันดามัน แม้กระทั่งการพัฒนาทางการศึกษา ทุ่งสง
ก็มีศักยภาพอย่างสูงยิ่งที่จะพัฒนารองรับการจัดการ
ศกึษาในภาคใต้ ความคาดหวงั ดงักล่าวนี้จะเกดิขึ้นได้
จากการร ่วมมือกันอย่างจริงจังของทุกภาคส่วน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการภารกิจขององค์กร
ต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งไม่สามารถแยกออกจากความ
ตั้งใจและความพยายามอย่างแน่วแน่ของท้องถิ่น 
และเครอืข่ายอย่างต่อเนื่อง

 
นายภาณุ อุทัยรัตน์ 

รองปลดักระทรวงมหาดไทย
ผู้อ�านวยการศูนย์อ�านวยการบรหิาร 
จงัหวดัชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
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เทศบาลเมืองทุ ่งสงเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท ้องถิ่นซึ่งในป ัจจุบันได ้ทวีความส�าคัญเพิ่มขึ้น 
อย่างมาก เนื่องจากมีงบประมาณในการบริหารงาน
ของตนเองและรัฐได้กระจายอ�านาจโดยมอบบทบาท 
ภารกจิ อ�านาจหน้าที่ที่หลากหลายครอบคลมุเกี่ยวข้อง
กับชีวิตความเป็นอยู ่ของพี่น้องประชาชนในเกือบ
ทกุด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกจิ สงัคม ด้านการเมอืง
การปกครอง ด้านศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ด้าน
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสขุ 
ด้านการจดัการศกึษาท้องถิ่นและอื่นๆ อกีมาก จงึท�าให้
พี่น้องประชาชน องค์กร และภาครฐัได้ตั้งความหวงัไว้
กบัผู้บรหิาร สมาชกิสภา และข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ว่าจะน�าสิ่งที่ดีหรือชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีซึ่งสอดคล้อง
กับความต้องการมาให้แก่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่น
ได้อย่างแท้จรงิ

การจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 
ของเทศบาลเมอืงทุง่สง เพื่อรายงานผลการปฏบิตังิาน
แก่ประชาชนได้รบัทราบเป็นการสร้างความเข้าใจอนัดี
ระหว่างเทศบาลกับประชาชนในท้องถิ่น ตลอดจน
แสดงให้เห็นว่าการด�าเนินงานของเทศบาลในรอบปี
ที่ผ่านมา ได้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
ยุทธศาสตร์ที่คณะผู้บริหารได้ประกาศและให้สัญญา
กับประชาชนไว้มากน้อยเพียงใด จึงนับเป็นเรื่องที่ดี
ที่จะส่งผลต่อการส่งเสรมิการมสี่วนร่วมของประชาชน
ให้เพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาลในการรบัฟัง
ข้อคดิเหน็ ข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อน�ามาใช้พฒันาและ
ปรบัปรงุวธิกีารท�างานให้ดยีิ่งขึ้นไป

ขอชื่นชมการท�างานของเทศบาลเมอืงทุง่สงที่ได้
ร่วมกบัภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่โดยใช้การท�างานแบบ
มส่ีวนร่วม บรูณาการงานเป็นเครอืข่ายความร่วมมอื 
เพือ่ด�าเนนิการแก้ไขปัญหาเมอืงทุง่สงแบบบรูณาการ 
อาทิ การแก้ไขปัญหาน�้าท่วม การจัดท�าผังเมืองรวม 
การแก้ไขปัญหาจราจร และการจดัท�ายทุธศาสตร์การ
ศึกษาแบบบูรณาการจึงเป็นแบบอย่างที่ดีที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นสามารถน�ามาศกึษาปรบัใช้ใน
การบรหิารจดัการได้ต่อไป

ขอขอบคุณคณะผู ้บริหารท้องถิ่นและขอให้
ก�าลงัใจทกุฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ต่างไม่ย่อท้อในการพฒันา
เมื องทุ ่ งสงจนปรากฏผลงาน เป ็นที่ประจั กษ ์
แก่ประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งมศีกัยภาพสงูในการด�าเนนิงานเพื่อแก้ไข
ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน 
ในท้องถิ่น หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการปฏิบัติ
งานประจ�าปี ของเทศบาลเมืองทุ่งสงจะเป็นส่วนหนึ่ง
ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองทุ ่งสงให้เจริญ
ก้าวหน้าสบืไป

นายไพรัตน์ สกลพันธุ์
อธบิดกีรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น
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การพัฒนาเมืองทุ่งสงในปัจจุบันภายใต้แนวคิด
การบูรณาการจากนายกเทศมนตรี เมืองทุ ่งสง 
นายทรงชัย วงษ์วัชรด�ารง ซึ่งได้ร่วมกับอ�าเภอทุ่งสง 
และภาคจีากทกุภาคส่วน ในการจดัท�ายทุธศาสตร์การ
พัฒนาเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ โดยให้ทุกภาคส่วน
มีส่วนร่วมในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาที่ส�าคัญของ
อ�าเภอทุ่งสง ในลักษณะการบูรณาการงานร่วมกัน 
มีการลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 13 แห่ง ภาครฐั ภาคเอกชนและ
ประชาชน 

ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
เมอืงทุง่สงแบบบรูณาการ ซึ่งได้มคีวามเหน็พ้องต้องกนั
ในการผลกัดนัยทุธศาสตร์ และแนวทางในการพฒันา
เมอืงทุง่สง ให้บงัเกดิผลในการปฏบิตัอิย่างเป็นรปูธรรม 
เช่น การจัดท�าผังเมืองรวม ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด
ในเขตการปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรม แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารอย่างต่อเนื่องและมีการเผยแพร่แก่สาธารณะ 
จดัตั้งคณะท�างานร่วมกนัที่มผีูแ้ทนมาจากทกุภาคส่วน 
สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือในการ
ด�าเนนิงานที่มผีลกระทบซึ่งกนัและกนั น�ายทุธศาสตร์
และแนวทางที่เกี่ยวข้องเข้าสู ่แผนพัฒนาท้องถิ่น 
แลกเปลี่ยนความรูแ้ละระดมทรพัยากรในด้านบคุลากร 
อุปกรณ์และงบประมาณเพื่อให ้การด�าเนินงาน
มปีระสทิธภิาพ

ในปัจจุบันทุกภาคส่วนได้ร่วมกันแก้ไขปัญหา
เมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ ซึ่งได้ด�าเนินการมาอย่าง
ต ่อ เนื่องและยั งคงเป ็นแนวทางในการท�างาน 
แบบบรูณาการต่อไป ที่เหน็ประจกัษ์ในการท�างานร่วม
แบบบรูณาการของอ�าเภอทุง่สง ได้แก่ การแก้ไขปัญหา

น�้าท่วม การจดัท�าผงัเมอืงรวมทุ่งสง การแก้ไขปัญหา
จราจรเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ ฯลฯ และที่ส�าคัญ
เป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมแก่ประชาชนในการ
ร่วมพฒันาท้องถิ่นของตน ท�าให้เกดิการพฒันาที่ยั่งยนื
แท้จริง ถือว่าผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล นับเป็น
ความภาคภมูใิจจงึน่าจะขยายผลสูพ่ื้นที่อื่นๆ ได้ เพราะ
เมื่อได้มีการรวมตัวกันได้ทั้งอ�าเภอแล้วท้องถิ่นต่างๆ 
เข้าใจและท�าไปในทิศทางเดียวกัน การขับเคลื่อน
ยทุธศาสตร์ต่างๆ มโีอกาสส�าเรจ็มากขึ้น เช่น เรื่องขยะ 
ที่เป็นปัญหาอยูใ่นขณะนี้หาสถานที่ก�าจดัยากมาก หาก
ท้องถิ่นมีความร่วมมือกันก็น่าจะมีทางออกสามารถ
แก้ปัญหาได้ในโอกาสต่อไป

ดังนั้น การท�างานท้องถิ่นในอ�าเภอทุ่งสง 
ถือเป็นการมองแบบองค์รวม ซึ่งจะมีศักยภาพ
สูงมากในการพัฒนา เมื่อรวมตัวกันก็จะเกิดพลัง
มหาศาล ไม่เพยีงแก้ไขปัญหาล�าพงัท้องถิน่ของตน
เท่านั้น แต่จะช่วยแก้ไขปัญหาได้ทั้งระบบอีกด้วย 
นับว่าเป็นความกล้าหาญที่น่ายกย่อง จึงขอ
ยืนยันว่า รูปแบบการท�างานอย่างนี้ของทุ่งสง
เป็นการขยายผลยุทธศาสตร์จังหวัด และยังเป็น
ตวัอย่างให้กบัพื้นที่อื่นๆ ในจงัหวดัอกีด้วย และจงัหวดั
จะสนับสนุนการท�างานของท้องถิ่นในเชิงบูรณาการ
แบบนี้ให้มกีารพฒันาต่อไป

 
นายธีระ มินทราศักดิ์

ผู้ว่าราชการจงัหวดันครศรธีรรมราช
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ผมต้องแสดงความยินดีกับเทศบาลเมืองทุ่งสง
ที่ได้จัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี เพื่อ
รายงานผลการด�าเนินงานให้กับพี่น้องประชาชน
ได้ทราบถงึความก้าวหน้า ในการด�าเนนิการด้านต่างๆ 
อนัเป็นประโยชน์ในการรบัรูแ้ละเป็นพื้นฐานที่ด ีในการ
สร้างความเข้าใจร่วมกนัของคนในสงัคม

ผมถือว่าการท�างานที่ดีต้องเริ่มจากชาวบ้าน 
ตั้งแต่การค้นหาความต้องการของชาวบ้านแล้วเปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมอันเป็นเจตนารมณ์ส�าคัญในการ
ท�างานพฒันาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
หน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด 
ผู ้บริหารชุดปัจจุบันของเทศบาลเมืองทุ ่งสงเดินมา
ถกูทางแล้ว ในการท�างานคอืมเีป้าหมายในการท�างาน
ที่ชดัเจน คดิจะท�าอะไรเริ่มจากชาวบ้าน แล้วเปิดโอกาส
ให้มสี่วนร่วมในการท�างาน 

ดังนั้น การใช้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ 
จึงสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน ผลงาน
ที่ออกมาจึงสามารถตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างตรงจดุ อนันี้ถอืเป็นหลกัการท�างาน
ที่ส�าคญั

สิ่งหนึ่งที่ผมเห็นคือการท�างานของนายก
เทศมนตรีเมืองทุ ่งสงเป็นการท�างานเพื่ออนาคต
ทีเ่ป็นประโยชน์ของคนในส่วนใหญ่ในสงัคม เป็นการ
หยบิเอาปัญหาในอนาคตข้างหน้ามาป้องกันและ
แก้ไข เช่น การแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน การรณรงค์
ส ร ้ า งจิ ตส� านึ ก ในการดู แลสิ่ งแวดล ้ อม เป ็น
ผู ้ประสานงานในการแก้ไขปัญหาส�าคัญของเมือง 
ในอนาคต โดยร่วมมอืกบัทกุภาคส่วนในการแก้ไขปัญหา
อ�าเภอทุ่งสงแบบบูรณาการ โดยเฉพาะปัญหาเร่งด่วน

ที่ส�าคัญของอ�าเภอ คือ ปัญหาทรัพยากรธรรมชาต ิ
ปัญหาน�้าท่วม ปัญหาจราจร และปัญหามลพษิ

อ�าเภอทุ ่งสงเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ
ก�ากับดูแลการท�างานขององค์กรปกครองท้องถิ่นผ่าน
แผนพฒันาอ�าเภอ ผมคดิว่าเป็นเรื่องที่ดทีี่เทศบาลเมอืง
ทุ ่งสงมีผู ้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ พนักงานเทศบาล 
พนักงานครูเทศบาล และผู้ปฏิบัติงานเทศบาลทุกคน 
ท�างานด้วยความตั้งใจ ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้ดทีั้งภาคประชาชน ส่วนราชการ รวมทั้ง
ส่วนของนโยบาย

ผมอยากจะฝากถึงพี่น้องประชาชนชาวอ�าเภอ
ทุ ่งสงทุกท่านว่าขอให้ทุกท่านร ่วมมือร ่วมใจกับ
ทกุภาคส่วน ในการพฒันาท้องถิ่นของท่าน ให้ความร่วมมอื
กบัหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลาย ไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลง
ผู ้ น� าท ้ อ งถิ่ นหรื อนายอ� า เภอ ไปอย ่ า ง ไรก็ จ ะ
ไม่ส่งผลกระทบการพฒันาท้องถิ่นของเราอย่างแน่นอน

สดุท้ายนี้ ผมขอขอบคณุพี่น้องชาวอ�าเภอทุ่งสง
ทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการท�างานด้านต่างๆ 
ด้วยดีกับผมมาโดยตลอด จึงใคร่ขออาราธนาคุณ
พระศรีรัตนตรัยและบารมีแห่งพระบรมธาตุจังหวัด
นครศรีธรรมราช จงปกป้องคุ ้มครองให้ทุกท่าน
ประสบแต่ความสขุความเจรญิตลอดไป

 

นายธัชพงศ์ แผ่ความดี
นายอ�าเภอทุ่งสง
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เทศบาลเมืองทุ่งสงเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจ
หน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
และการพฒันาท้องถิ่นในด้านต่างๆ ภารกจิและหน้าที่
ของเทศบาลมีมากมายหลายประการที่จะต้องด�าเนิน
การเพื่อให้พี่น้องประชาชนมคีณุภาพชวีติที่ดี

กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีและคณะ
ผู้บริหาร มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการระดมสรรพก�าลัง
และความคดิ เพื่อพฒันาเมอืงทุง่สงให้มคีวามก้าวหน้า 
เกดิผลสมัฤทธิ์สูงสดุ เพื่อประโยชน์ของประชาชนของ
ท้องถิ่นและสงัคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วม ดงัเหน็ได้จากหลายกจิกรรม หลายโครงการ
ประสบผลส�าเรจ็ด้วยด ี

ด้วยนโยบายการพัฒนาเมืองทุ่งสงทั้ง 4 ด้าน 
เพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องชาวทุ่งสงทุกคนได้มีการ
ขับเคลื่อนไปข้างหน้าสู ่การปฏิบัติ ทั้งในด้านการ
พฒันาการศกึษา ศาสนา ศลิปวฒันธรรม และการกฬีา 
สู ่คุณภาพมาตรฐานที่เหนือกว่า ด้านการพัฒนา
ผังเมือง โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม สู่เมือง
น่าอยู่ ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ และสงัคม สู่คณุภาพ
ชวีติที่ดกีว่า ด้านการปรบัปรงุ การจดัการองค์กรรองรบั
การเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอจัฉรยิะ 

ปัญหาน�้าท่วมในอดตีได้สร้างความเสยีหายด้าน
เศรษฐกจิจ�านวนมาก แต่ด้วยการท�างานในรปูแบบของ
การบูรณาการของทุกภาคส่วน ท�าให้เมืองทุ ่งสง
น�้าไม่ท่วม ทั้งที่ปรมิาณฝนตกมากกว่าเดมิ สะท้อนให้
เห็นว่าหลังจากที่ประสบปัญหาน�้าท่วม การแก้ไข
ปัญหาในรปูแบบการบรูณาการ โดยได้รบัการสนบัสนนุ
จากหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค ส่วนท้องถิ่นและ

สถาบันทางวิชาการ ท�าให้สามารถแก้ปัญหาอย่าง
เป็นรูปธรรมได้

และกระผมจะใช้รปูแบบการบรูณาการขยายผล
ในการพัฒนาเมืองต่อไป ไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหา
ด้านการจราจร การวางผังเมืองของอ�าเภอทุ ่งสง  
การจดัตั้งสถานขีนส่งย่อยภายในเขตเทศบาล เพื่อรวบรวม
คิวรถทั้งหมดมารวมที่จุดเดียวกันและมีการต่อยอด
น�าไปสู่โครงการก่อสร้างสถานขีนส่งอ�าเภอทุ่งสง และ
โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ ่งสง 
ภายใต้การท�างานแบบมสี่วนร่วมของประชาชน

ด้วยการท�างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข ้อง
ในรปูแบบ “ร่วมคดิ ร่วมท�า ร่วมแก้ปัญหา และร่วม
บูรณาการ” ท�าให้การท�างานเพื่อการพัฒนาอ�าเภอ
ทุง่สงมคีวามก้าวหน้าอย่างเป็นรปูธรรม สามารถสร้าง
ความเจริญและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องชาว
อ�าเภอทุ่งสง

ท้ายนี้กระผมขอขอบพระคุณทุกความร่วมมือ 
ทกุหน่วยงาน องค์กร ชมุชน ที่ได้ให้ความร่วมมอืและ
สนับสนุนกิจกรรมของเทศบาลเมืองทุ ่งสงด้วยดี
เสมอมา ท�าให้เมืองทุ่งสงมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ขอให้ทกุความร่วมมอืร่วมพฒันาเมอืงทุง่สงต่อไป ทั้งนี้
เพื่อความผาสุกอย่างยั่งยืนของพี่น้องชาวทุ่งสงทุกคน
ครบั

นายทรงชัย วงษ์วัชรด�ารง
นายกเทศมนตรเีมอืงทุ่งสง

สารนายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง
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สารประธานสภาเทศบาลเมอืงทุง่สง

เทศบาลเมืองทุ ่งสงเป็นหน่วยงานปกครอง
ส่วนท้องถิ่นของทกุท่าน กระผมในฐานะฝ่ายนติบิญัญตั ิ
(สภาเทศบาลเมืองทุ่งสง) ซึ่งเป็นตัวแทนของสมาชิก
สภาเทศบาลเมืองทุ่งสงทุกคน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจ
สอบการบริหารงานของคณะผู้บริหารเทศบาลเมือง
ทุ่งสงที่ได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

ส�าหรับรายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี 
ฉบับนี้ถือเป็นการรายงานต่อพี่น้องประชาชนว่า  
ฝ่ายบริหารได้ด�าเนินตามนโยบายต่างๆ ที่บอกกับ
พี่น้องประชาชนและแถลงต่อสภาไว้มากน้อยเพียงใด 
เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ตรวจสอบและมีส่วนร่วม
ในการบรหิารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาล
เมอืงทุ่งสงของเรา

อย่างไรก็ตาม ผมขอชื่นชมเทศบาลเมืองทุ่งสง
ที่ได้จัดท�ารายงานการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้นมาเพราะ
ถอืว่าเป็นเครื่องมอืส�าคญัในการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบ อันจะเป็นการช่วย 
ฝ่ายสภาในการตรวจสอบการท�างานของฝ่ายบรหิารได้
อีกทางหนึ่งด้วย ที่ส�าคัญสะท้อนให้เห็นถึงหลักการ
บริหารที่เรียกว่า หลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นประเด็น
ส�าคัญส�าหรับการท�างานขององค์กรปกครองท้องถิ่น
ในปัจจบุนั

รายงานการปฎิบัติงานฉบับนี้ยังช่วยเผยแพร่
ข้อมลูส�าคญัที่เป็นประโยชน์โดยตรงกบัพี่น้องชาวทุง่สง 
ผมเชื่อว่ารายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย
ตั้งแต่ฝ่ายบริหาร ฝ่ายสภา ประชาชนและทุกส่วน
ในสงัคมของเมอืงทุ่งสงของเรา

สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชน
ชาวทุ่งสงทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนและให้ความ
ร่วมมอื ร่วมตรวจสอบการท�างานของเทศบาล ตลอด
จนให ้ก� าลั ง ใจมาโดยตลอด และขอขอบคุณ
ทกุความร่วมมอืที่ร่วมกนัพฒันาเมอืงด้วยดตีลอดมา

 
นายวัชระ วสุนธราภิวัฒก์
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สารปลัดเทศบาลเมืองทุ่งสง

รายงานผลการปฏบิตังิานประจ�าปี ที่ท่านถอือยู่
ในมือนี้ จัดท�าขึ้นเพื่อเผยแพร่การด�าเนินงานของ
เทศบาลเมอืงทุ่งสง ภายใต้การบรหิารของนายทรงชยั 
วงษ์วชัรด�ารง นายกเทศมนตร ีหวัหน้าฝ่ายบรหิารเพื่อ
ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบความคืบหน้าในการ
ด�าเนินการด้านต่างๆ ของเทศบาลแนวนโยบายของ
ฝ่ายบรหิารที่ใช้ "การศกึษาน�าการพฒันา ปวงประชา
มีส่วนร่วม" เพื่อน�าเมืองทุ ่งสงสู ่ความเป็นสากล 
ด้วยการบริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน โดยใช้องค์ความรู ้
เป็นฐานมุ่งพัฒนาให้เป็นเมืองผาสุก ชุมชนน่าอยู ่
อย่างยั่งยืนจะบรรลุเป้าหมายได้นั้น ต้องอาศัยปัจจัย
หลายอย่างประกอบกันหนึ่งในนั้นคือการมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน

การจัดท�ารายงานผลการปฏิบัติงานประจ�าปี
ด้วยการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารให้ประชาชนได้รบัทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

ชี้ให้เห็นถึงความตั้งใจของฝ่ายบริหาร ในการยึดหลัก
ธรรมาภิบาลและการมีส ่วนร ่วมของประชาชน 
เพราะการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเป็นพื้นฐานส�าคญัของ
การสร้างการมีส่วนร่วมเพราะถ้าไม่มีข้อมูลข่าวสาร 
การมีส่วนร่วมจะเกิดขึ้นได้ยากข้อมูลข่าวสารจาก
เทศบาลที่เผยแพร่ออกสู่ภายนอกจะช่วยสร้างการรับรู้ 
ความเข้าใจที่ดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชนซึ่ง
จะเป็นพื้นฐานที่ดใีนการสร้างการยอมรบั ขณะเดยีวกนั
ถ้าได้ส่งผ่านความรู้สกึ ความคดิเหน็หรอืข้อเสนอแนะ
จากภาคประชาชนสะท้อนมายังเทศบาลก็จะเป็นผลดี
ทวคีูณส�าหรบัทกุฝ่าย

สดุท้ายนี้เชื่อว่ารายงานผลการปฎบิตังิานฉบบันี้
จะสร้างประโยชน์ต่อการพฒันาและการท�างานร่วมกนั
ระหว่างเทศบาลเมอืงทุง่สง ทกุภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและ
ประชาชนชาวทุ่งสงทกุท่าน

 
นายพิเชษฐ์ อุษาสุมงคล
ปลดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง
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ก้าวสู่เวทีสากล

เมื่อวันที่ 8-11 ตุลาคม 2551 
นายทรงชัย วงษ์วัชรด�ารง นายก
เทศมนตรเีมอืงทุ่งสง 

ได้รับค�าเชิญจาก The World 
Bank กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ประเทศ
สหรฐัอเมรกิา เป็นตวัแทนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย 
เข้าร่วมการประชุมเสวนา ในวันที่ 
8-11 ตุลาคม 2551 ณ Washington 
D.C. ในหัวข้อ “Climate Resilient 
Cities Primer” โดยมตีวัแทนเมอืงจาก
ประเทศต่างๆ เข้าร่วมประชมุ และเสวนาประจ�าภาคพื้น East Asia, 
Finance Minister ประเทศสงิคโปร์, นายกเทศมนตรเีมอืง Makati 
หวัหน้าส�านกังาน Bank for International Cooperation (JBIC) UK’s 
Department for International Development (DFID) and AUSAID 
โดยใช้หัวข ้อเรื่อง “การแก้ไขปัญหาน�้าท่วมเมืองทุ ่งสง
แบบบูรณาการไปแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ”

ก
ารท�างานในรูปแบบบูรณาการเพื่อสร้างเมืองทุ่งสงให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน จ�าเป็นต้อง

ได้ความร่วมมือจากทุกส่วน ในยุคโลกาภิวัตน์การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารระหว่าง

ประเทศ มีความจ�าเป็นอย่างมากเพื่อให้ท้องถิ่นมีการพัฒนาก้าวทันโลก นายทรงชัย 

วงษ์วัชรด�ารง จึงได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการน�าพาเมืองทุ่งสงก้าวสู่

เวทีนานาชาติและร่วมมือกับหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญทั้งระดับนานาชาติและระดับภูมิภาค

ในการพัฒนาเมืองทุ่งสงร่วมกัน

พัฒนาเมืองทุ่งสง

ก้าวหน้า สู่สากล
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แลกเปลี่ยนความรู้ระดับสากล

วันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2551 เทศบาล
เมืองทุ่งสงเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และศึกษา
ดูงานจากการจัดการสัมมนา โดยมูลนิธิพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศฟิลิปปินส์, 
เทศบาลเมอืงอลองกะโป (ALONGGAPO) ประเทศ
ฟิลปิปินส์ และมูลนธิ ิLOGOFEF 

ร่วมมอืกบัธนาคารเพือ่การพฒันาแห่งเอเชยี 
(ADB : Asian Development Bank) ศกึษา
ความเป็นไปได้โครงการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-
ทุ่งสง (Cargo Distribution Center-Thungsong) รองรบัการพฒันา
โลจสิตกิส์ของประเทศและระดบันานาชาติ

ร่วมมือกับคณะวิจัยประเทศญี่ปุ ่น ศึกษา
วจิยัการจดัการขยะของเมอืงทุง่สงเป็นกรณศีกึษา 
(Thungsong Model) เพื่อลดปัญหาขยะ ซึ่งเป็น
ปัญหาอยู่ในปัจจบุนัและอนาคต โดยมเีป้าหมายลดการใช้
ที่ฝังกลบให้เหลอืเพยีงร้อยละ 10 

ร่วมมอืกบับรษิทัโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย 
จ�ากดั ในการจดัตัง้ชมุทางลดโลกร้อน ทุง่สง 

น�าร่องเป็นแห่งแรกของประเทศ เพื่อเป็นสถานที่เรยีน
รู้เกี่ยวภาวะโลกร้อน ซึ่งส่งผลกระทบต่อมนษุย์ในปัจจบุนั 

 

ได้ด�าเนินการจัดการสัมมนา International 
of the East and Southeast Asia Network for better 
Local Government with the theme “Cities in 
Search of the Ideal Communities” ณ ศนูย์ประชมุ 
Subic Bay Exhibition and Convention Center 
เมืองอลองกะโป ประเทศฟิลิปปินส์ ผลจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เทศบาลเมืองทุ่งสงได้แนวคิด
มาปรับปรุงแนวทางการซ้อมแผนน�้าท่วมให้มี
ศกัยภาพมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้เทศบาลเมืองทุ่งสงภายใต้การ
บรหิารงานของนายทรงชยั วงษ์วชัรด�ารงและคณะ
ผู้บริหารได้วางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาและ
น�าพาเมืองทุ่งสงไปสู่ความก้าวหน้า ด้วยความ
ร่วมมือกับหลายภาคส่วนในการพัฒนาเมืองให้มี
ความก้าวหน้า สร้างศักยภาพการพัฒนาอย่าง
ยั่งยนื อาทเิช่น
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ลงนามความร ่วมมือทางวิช าการกับ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องการวิจัยและ
พฒันาเทศบาลเมอืงทุง่สงรองรบัการพฒันาเมอืงทุง่สงตาม
แผนยทุธศาสตร์การพฒันา แผนพฒันา 3 ปี และแผนปฏบิตัิ
การประจ�าปี 

ร ่วมมือทางวิชาการกับสถาบัน 
สิ่งแวดล ้อมไทย  ในการจัดท�าโครงการ
ผังเมืองรวมทุ่งสง โครงการจัดท�าผังชุมชนและ
แผนแม่บทการพฒันาพื้นที่ของชมุชน และให้บรกิาร
ด้านวิชาการในการพัฒนา อบรม แก่พนักงาน
เทศบาลเมอืงทุ่งสง พนกังานครูเทศบาล 

ลงนามความร่วมมอืกบัวทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต้ 
(เอสเทค) ท�าวจิยัเรื่องการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมเมอืงทุ่งสง
แบบบรูณาการ ซึ่งประกอบไปด้วยสถาบนัการศกึษา จ�านวน 
12 สถาบนัการศกึษา จากพื้นที่ 7 จงัหวดัในเขตพื้นที่ภาคใต้
ตอนบน โดยมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป ็นแม่ข ่าย
รับผิดชอบ และได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัย
ประจ�าปีงบประมาณ 2553 เป็นที่เรยีบร้อยแล้ว

ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาเมือง
ทุ่งสงแบบบูรณาการ

13รายงานผลการปฎิบัติงานประจ�าปี

เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง ทุ่ ง ส ง



Creativeteam to success.

1. นายทรงชยั วงษ์วชัรด�ารง นายกเทศมนตรี
2. นายสมใจ จติวริตัน์นกุูล รองนายกเทศมนตรี
3. นายธนคม เจรญิฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
4. ดร.อานนท์ นจัสถาปนกิ รองนายกเทศมนตรี
5. นายประเวช พรหมปาน เลขานกุารนายกเทศมนตรี
6. นายสมใจ สมศริ ิ เลขานกุารนายกเทศมนตรี
7. นายนกุูล ฉลาดแฉลม ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี

Creative team to success.

Creative team to success.

ทีมสร้างสรรค์สู่ความส�าเร็จ
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1. นายวชัระ วสนุธราภวิฒัก์ 
ประธานสภา

2. นายเมษา ธนาวฒุ ิ
รองประธานสภา

3. นายพเิชษฐ์ อษุาสมุงคล 
เลขานกุารสภา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
4. นายวชัระ วสนุธราภวิฒัก์
5. นายอาคม ชนนิทรเทพ
6. นายมนตร ี กลัยา
7. นางสาวสมฤด ี หวงัวณชิชากร
8. นางปัทมา ชนิชฏาธาร
9. นายชนะพฒัน์ ชยัวริยิะกจิ

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
10. พนัตรปีระกอบ รตันสภุา
11. นายเมษา ธนาวฒุิ
12. นายอดุม ปิ่นแก้ว

13. นายจรลั อนิทรสวุรรณ
14. นายโสภณ โมรา
15. นายประจนิ เนื้อเขยีว

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 3
16. นายอ�านวย เพง็จนัทร์
17. นายปฏภิาณ เสนะคณุ
18. นายนคร ทองค�า
19. นายโสภณ เมอืงทรพัย์
20. นายสรุพงษ์ ลมิจฑุามาศ
21. นายปัญญา จนิาวงศ์Creativeteam to success.

1. นายทรงชยั วงษ์วชัรด�ารง นายกเทศมนตรี
2. นายสมใจ จติวริตัน์นกุูล รองนายกเทศมนตรี
3. นายธนคม เจรญิฤทธิ์ รองนายกเทศมนตรี
4. ดร.อานนท์ นจัสถาปนกิ รองนายกเทศมนตรี
5. นายประเวช พรหมปาน เลขานกุารนายกเทศมนตรี
6. นายสมใจ สมศริ ิ เลขานกุารนายกเทศมนตรี
7. นายนกุูล ฉลาดแฉลม ที่ปรกึษานายกเทศมนตร ี

Creative team to success.
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1. นายพเิชษฐ์ อษุาสมุงคล ปลดัเทศบาล
2. นายชาคร ไอยศูรย์ รองปลดัเทศบาล
3. นางจงด ี เธยีรมนตรี รองปลดัเทศบาล
4. นายสทิธชิยั สทุธเิดช หวัหน้าส�านกัปลดัเทศบาล
5. นางเตอืนจติ จงคง ผู้อ�านวยการกองวชิาการและแผนงาน
6. นางคนงึนจิ กติตอิดุมพร รกัษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองคลงั
7. นายสนั่น ทพิย์วารรีมย์ ผู้อ�านวยการกองช่าง
8. นางนงนภสั น�าผล ผู้อ�านวยการกองสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม
9. นายนรินัดร์ สนุทรอารมณ์ ผู้อ�านวยการกองการศกึษา
10. นายพลัลภ รษัฎาเพชร รกัษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองช่างสขุาภบิาล
11. นายพรทพิย์ หมวดใหม่ ผู้อ�านวยการกองสวสัดกิารสงัคม
12. นางสวุรรณ ี คงสอน ผู้จดัการสถานธนานบุาล

ทีมสร้างสรรค์สู่ความส�าเร็จ
Creative team to success

5

15

21

9

6

16

3

10

7

17

4

1413

11

8

18

12

Creative team to success.

13. นายประภาส ชูภกัด ี
ผอ.สถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษาเทศบาลเมอืงทุ่งสง 
รกัษาราชการแทน ผอ.สถานศกึษาโรงเรยีนเทศบาล
วดัชยัชมุพล

14. นายเลศิภูม ิพงษ์ด�ารงวทิย์ 
ผอ.สถานศกึษาโรงเรยีนเทศบาลวดัชยัชมุพล 
รกัษาราชการแทน ผอ.สถานศกึษาโรงเรยีนเทศบาลบ้านนาเหนอื

15. นายสชุพี ด�าสมาน 
ผอ.สถานศกึษาโรงเรยีนเทศบาลวดัโคกสะท้อน 

16. นางสคุนธา สนุทรอารมณ์ 
รองผอ.สถานศกึษาโรงเรยีนเทศบาลวดัชยัชมุพล 
รกัษาราชการแทน ผอ.สถานศกึษาโรงเรยีนมธัยมศกึษา
เทศบาลเมอืงทุ่งสง

17. นายมานติย์ พราหมชูบวั 
ผอ.สถานศกึษาโรงเรยีนกฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง

18. นายจ�านน ดอกไม้หอม 
ศกึษานเิทศก์ช�านาญการ รกัษาราชการแทน 
ผอ.สถานศกึษาโรงเรยีนรสีอร์ทอนบุาลทุ่งสง
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Creative team to success

อำเภอทุ่งสงเป็นเมืองใหญ่อันดับสอง
ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการ
ขยายตัวและเติบโตอย่างรวดเร็ว 

มีประชากรแฝงจ�านวนมาก ขณะเดียวกันก็
มปัีญหาใหม่และทวคีวามซบัซ้อนมากขึ้นทกุวนั 
จนท�าให้สูญเสียศักยภาพของเมืองที่มีโอกาส
ขยายตวัไปไม่น้อยทเีดยีว ด้วยเหตนุี้นายทรงชยั 
วงษ์วัชรด�ารง ได้ด�าเนินการพัฒนาเมืองทุ่งสง
ภายใต้แนวคิดแบบบูรณาการ โดยร่วมมือกับ 
ทกุภาคส่วนทั้งภาครฐั ภาคเอกชน และประชาชน

การแก้ไขปัญหาน�้าท่วมแบบบูรณการ

น�้าท่วมใหญ่อ�าเภอทุ่งสงในปี 2548 และ 
ปี 2549 ท�าให้เศรษฐกจิเสยีหายไม่น้อยกว่า 250 
ล้านบาท ท�าให้ทุง่สงซึ่งเป็นเมอืงการค้าหลกัของ
ภาคใต้ได้รับความเสียหาย ประชาชนได้รับ
ผลกระทบอย่างหนัก การผลักดันในการแก้ไข
ป ัญหาต ้องได ้รับความร ่วมมือจากหลาย

หน่วยงานและขับเคลื่อนการด�าเนินการแบบ
มีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่อง ในส่วนเทศบาลเมือง
ทุง่สงได้จดัสรรงบประมาณ จ�านวน 42 ล้านบาท 
แก้ไขปัญหาคลองท่าเลา ให้การระบายน�้า
สะดวกยิ่งขึ้น ในส่วนการแก้ไขปัญหาในภาพรวม 
ตอนนี้ชลประทานจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ได้จดัสรรงบประมาณ 30 ล้านบาท เพื่อศกึษา

ร่วมคิด ร่วมท�ำ ร่วมแก้ปัญหำและร่วมบูรณำกำร
สู่ผลส�ำเร็จกู้วิกฤตเมืองทุ่งสง ให้ก้ำวหน้ำอย่ำงยั่งยืน

to the future
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การแก้ปัญหาน�้าท่วมทั้งระบบ เป็นการวางแผน
การแก้ไขปัญหาน�้าท่วมในระยะยาวได้ ส่วนการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่น�าไปสู่การปฏิบัติคือ
เทศบาลเมอืงทุง่สงได้รบัการสนบัสนนุเป็นอย่างดี
จากนายสรุโิย วชิยัดษิฐ์ ผูบ้ญัชาการเรอืนจ�า
อ�าเภอทุ่งสงในการขุดลอกคู คลองระบายน�้า 
ท�าให้การแก้ไขปัญหามคีวามเป็นรปูธรรมมากยิ่งขึ้น

การแก้ไขปัญหาการจราจร

ปัญหาจราจรส่งผลเสียต่อภาพรวมของ
อ�าเภอทุ่งสง ได้มีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น
รูปธรรม มีการจัดระเบียบจราจร การรณรงค์
สร้างจติส�านกึในการแก้ปัญหาจราจร การบงัคบั
ใช้กฎหมายน�าไปสูก่ารปฏบิตั ิภายใต้การน�าของ
พนัต�ารวจเอกธรรมนญู ไฝจ ูผูก้�ากบัการสถานี
ต�ารวจภธูรทุง่สง การแก้ปัญหาจราจรนอกจาก
การบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นรูปธรรม สิ่งที่
ส�าคัญคือจิตส�านึกของพี่น้องประชาชนในการ
เคารพกฎจราจร นอกจากนี้อ�าเภอทุ่งสงได้ร่วม

กบัเทศบาลเมอืงทุ่งสง สถานตี�ารวจทุ่งสง และ
ส่วนราชการในอ�าเภอทุ่งสงได้รณรงค์โครงการ
สวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อรณรงค์การขับขี่
จราจรอย่างปลอดภัย พร้อมเดินหน้าปลูกจิต
ส�านกึต่อไป

โครงการก่อสร้างสถานีขนส่งย่อย

เพื่อรวบรวมคิวรถทั้งหมดภายในเขต
เทศบาลเมืองทุ ่ งสงมารวมไว ้จุดเดียวกัน 
เพื่อความสะดวกในการเดินทางของพี่น้อง
ประชาชนและบรหิารจดัการควิรถ ซึ่งอยูร่ะหว่าง
การด�าเนนิการ ต้องขอขอบคณุบรษิทัไปรษณย์ี
ไทย จ�ากดั (มหาชน) และส�านกังานสรรพสามติ
อ�าเภอทุง่สง ที่ได้เสียสละพื้นที่ในการก่อสร้าง
สถานขีนส่งย่อยอ�าเภอทุ่งสง 

สถานีขนส่งอ�าเภอทุ่งสง

กรมขนส่งทางบกได้มกีารต่อยอดแนวคดิ
ของเทศบาลเมืองทุ่งสงด้วยการก่อสร้างสถานี
ขนส่งอ�าเภอทุ่งสง ซึ่งเป็นสถานีส�าหรับการ
เดินทางไประหว่างจังหวัด อยู่ในระหว่างการ
ด�าเนินการ ซึ่งได ้รับการสนับสนุนจาก
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครศรธีรรมราช
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ระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 

(โลจิสติกส์) และ โครงการศูนย์กระจาย

สินค้าภาคใต้(Cargo Distribution 

Center-Thungsong)

ด้วยศักยภาพด้านการขนส่งของอ�าเภอ
ทุ่งสง เป็นทั้งชุมทางรถไฟ มีถนนสายเอเชีย
ตดัผ่าน เป็นเมอืงกึ่งกลางคาบสมทุร การประชมุ

จังหวัดส่วนหน้าอ�าเภอทุ่งสงได้มีการผลักดัน
โครงการพฒันาศนูย์กระจายสนิค้าภาคใต้-ทุง่สง 
ให้อ�าเภอทุ่งสงเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า
ของภาคใต้ เพิ่มขดีความสามารถในการแข่งขนั 
ศักยภาพการค้าขายได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการ
อยู ่ ในระหว ่ างการผลักดันของท่านธีระ 
มนิทราศกัดิ ์ผูว่้าราชการจงัหวดันครศรธีรรมราช
ได้เสนอโครงการและได้รับการบรรจุในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง
อ่าวไทย (ชมุพร สรุาษฎร์ฯ นครศรฯี และพทัลงุ) 
และจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการเสนอ
โครงการก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-
ทุง่สง เข้าอยูใ่นโครงการตามกรอบความร่วมมอื 

IMT -GT  ซึ่ ง จะ เป ็ นการสร ้ า งศั กยภาพ
ด้านการขนส่งของอ�าเภอทุง่สงให้เป็นศนูย์กลาง
ของภมูภิาคและระดบันานาชาตใินอนาคต ขณะนี้
อยูใ่นระหว่างการพจิารณาของรฐับาลในเบื้องต้น
ได้มกีารเสนอของบประมาณในการก่อสร้างถนน
จ�านวน 42 ล้านบาท ในปีงบประมาณ 2554 
และเสนอโครงการก ่อสร ้างรางรถไฟและ
โครงการศูนย์กระจายสินค้า ตลอดจนเสนอ
สนบัสนนุงบประมาณก่อสร้างศูนย์ฯ ต่อไป

พื้นที่ประมาณ 85 ไร่ 
หรือ 136,000 ตรม.

ระยะห่างสถานีรถไฟ
ทุ่งสง ประมาณ 3 
km

อยู่ใกล้กับทางหลวง 
403 ประมาณ 0.825 
km

อยู่ใกล้กับทางหลวง
หมายเลข 41 
ประมาณ 1.2 km
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การขบัเคลื่อนการพฒันาเมอืงทุง่สงยงัคง
ขบัเคลื่อนเดนิหน้าต่อไป ด้วยการสนบัสนนุของ
ท่านธีระ มินทราศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครศรีธรรมราช ท่านธัชพงศ์ แผ่ความดี 
นายอ�าเภอทุง่สง และการผลกัดนัของสมาชกิ
สภาผู้แทนราษฎรทั้ง 10 ท่านของจังหวัด
นครศรธีรรมราช ประกอบด้วย นายชินวรณ์ 
บุณย เกี ย รติ  นายสั มพั นธ ์  ทองสมั ค ร 
นางสาวนริศา อดิเทพวรพันธุ ์ นายอภิชาต 
ศกัดเิศรษฐ์ นายเทพไท เสนพงศ์ นายประกอบ 
รตันพนัธ์ นายวทิยา แก้วภราดยั นายอภชิาต 
การิ ก าญจน ์  นายสุ ร เชษฐ ์  มาศดิ ตถ ์ 
นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล ในการผลักดัน
ยทุธศาสตร์จงัหวดัในระดบัประเทศ 

ทั้ งนี้ ในกา รด� า เนิ นกา ร ในรู ปแบบ
บูรณาการได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการระดบั
อ�าเภอ จังหวัด ระดับภูมิภาค ส่วนกลาง 
ภาคเอกชน องค์กรเอกชน พลังมวลชน และ
พี่น้องชาวทุ่งสง ได้ร่วมกนัขบัเคลื่อนการพฒันา
เมืองทุ่งสงอย่างต่อเนื่อง ผ่านปัญหาอุปสรรค 
ร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูล 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
ใช้การประชุมปรึกษาหารือ ขับเคลื่อนพลัง
ความคดิน�าไปสู่การปฏบิตัทิี่เป็นรูปธรรม ท�าให้
การท�างานในหลายโครงการมีความก้าวหน้า
อย่างชดัเจน และจะน�าไปสูก่ารแก้ไขปัญหาอื่นๆ 
เช่นปัญหาขยะ หรือการพัฒนาเมืองทุ ่งสง
ในอนาคตข้างหน้า เพื่อให้ทุง่สงเป็นเมอืงที่น่าอยู่
อย่างยั่งยนื ความส�าเรจ็ทกุสิ่งทกุอย่างถอืได้ว่า
เป็นความส�าเรจ็ของทกุคน

กระผมขอขอบคณุทกุท่าน ทกุหน่วยงาน
ทุกองค์กร ที่ได้ร่วมกันขับเคลื่อนให้การพัฒนา
เมืองทุ ่งสงได้มีความก้าวหน้ามาโดยตลอด 
ขอให้ความตั้งใจเหล่านี้ได้พฒันาเมอืงทุง่สงอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้ทุง่สงเป็นเมอืงน่าอยูอ่ย่างยั่งยนื
ตลอดไป ขอบคณุครบั

นายทรงชัย วงษ์วัชรด�ารง
นายกเทศมนตรเีมอืงทุ่งสง
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พัฒนาเมืองทุ่งสง

ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน

ผลงานตามนโยบายของนายทรงชัย วงษ์วัชรด�ารง

นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง
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1 ด้านการพฒันาการศกึษา 
ศาสนา ศลิปวฒันธรรม และการกฬีา 
สูค่ณุภาพมาตรฐานทีเ่หนอืกว่า 

คณะผู ้บริหารเทศบาลเมืองทุ ่งสงโดย
นายทรงชัย วงษ์วัชรด�ารงได้วางนโยบายการ
จดัการศกึษาที่ต้องการแบ่งการจดัการศกึษาของ
เทศบาลออกเป็น 3 ส่วน คอื การจดัการศกึษาระดบั
ก่อนวยัเรยีน การจดัการศกึษาระดบัประถมศกึษา
และการจดัการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา

การบริหารจัดการโรงเรียนส�าหรับเด็กก่อน
วัยเรียนแยกเป็นเอกเทศชื่อ “โรงเรียนรีสอร์ท
อนุบาลทุ่งสง” เพื่อให้การบริหารและจัดการ

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง
แนวคิดใหม่ “เรียนรู้รอบด้าน” พัฒนารากฐาน ก้าวย่างอย่างมั่นคง
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ด้านการพฒันาการศกึษา 
ศาสนา ศลิปวฒันธรรม และการกฬีา 
สูค่ณุภาพมาตรฐานทีเ่หนอืกว่า 

เป็นไปตามหลักการพัฒนาของนักเรียนในระดับนี้อย่าง
แท้จริง โดยได้สังเคราะห์งานวิจัยและผลการศึกษาที่
ด�าเนนิการมาและสามารถก�าหนดโมเดลที่ส�าคญั 4 โมเดล 
คอื

1. โมเดลด้านการบรหิารจดัการ
2. โมเดลด้านอาคารสถานที่และ

สภาพแวดล้อม 
3. โมเดลด้านหลกัสูตร
4. โมเดลด้านการสอน

โรงเรยีนรสีอร์ทอนบุาลทุง่สง ถอืเป็นการ
วางรากฐานที่ส�าคัญในการพัฒนาคนโดยใช้
การเรยีนการสอนในรปูแบบที่ตอบสนองความ
ต้องการของเด็กที่เหมาะสม เพื่อเติบโตเป็น
นกัเรยีนที่มคีณุภาพต่อไป

23รายงานผลการปฎิบัติงานประจ�าปี

เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง ทุ่ ง ส ง



โรงเรียนรีสอร ์ทอนุบาล แบ่งพื้นที่
จ�านวน 45 ไร่ ออกเป็นส่วนของทะเลเทียม 
น�้ า ต ก จ� า ล อ ง  ส ว นนก  ส ว น ผี เ สื้ อ 
สวนดอกไม้ เครื่องเล่นสนาม สวนป่า สวนไร่นา 
สวนเกษตรเป็นต้น ซึ่งแต่ละส่วนสามารถใช้
ในการจดัประสบการณ์เพื่อพฒันาศกัยภาพทั้ง 
4 ด้านของนกัเรยีน

ด้านอาคารนอกจากส่วนที่เป็นห้องเรยีน
แล้ว ยังมีส่วนที่ก�าหนดเป็นศูนย์เรียนรู้หรือ
ศูนย์การจัดประสบการณ์ ประกอบด้วย 11 
ศนูย์ คอื ศนูย์นทิานและภาพยนตร์ ศนูย์ดนตร ี
ศนูย์ศลิปะ ศนูย์วทิยาศาสตร์ ศนูย์คณติศาสตร์ 
ศูนย์ภาษา ศูนย์คอมพวิเตอร์ ศูนย์สงัคมและ
ศาสนา ศูนย์พละ ศูนย์ผจญภัย และศูนย์
สมาธ ิ

สรปุการด�าเนนิการโครงการโรงเรยีน
รีสอร์ทอนุบาล

1. ยกร่างหลักสูตรอนุบาลรีสอร์ทเสร็จ
เรียบร้อยก�าลังด�าเนินการวิจัยอยู่ ณ ศูนย์
สาธติ

2. โครงการจดัท�าระบบบรหิารจดัการ Balata Score 
Card เพื่อก�าหนดรูปแบบตัวชี้วัดเกณฑ์การประเมินตาม
รูปแบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM) ได้
จดัท�าเอกสารกรอบการประเมนิเสรจ็และทดลองใช้แล้ว 2 ปี

3. โครงการเที่ยวบ้านเรา น�านักเรียนทุกคนไปใน
สถานที่ต่างๆ ในเขตเทศบาลเมอืงทุ่งสงจ�านวน 1,125 คน

4. โครงการวิจัยชั้นเรียน ครูด�าเนินการวิจัยชั้นเรียน
ร้อยละ 95

5. ครูจดัท�าแผนจดัประสบการณ์ 100%
6. โครงการปรบัสมดุประจ�าตวันกัเรยีนให้สอดคล้อง

กับการประเมินคุณภาพ สมศ., กรมส่งเสริมฯ และ
ยทุธศาสตร์ของโรงเรยีนทั้ง 100% และทดลองใช้แล้ว

7. นกัเรยีนอนบุาล 3 ทกุคนได้ทศันศกึษานอกสถานที่ 
100%

8. ครูเข้ารบัการอบรม กจิกรรมอบรมทฤษฏกีารสอน
แบบแนวทาง Neo-humanist 100%

9. โครงการอบรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับปฐมวัยตามรูปแบบ สมศ.และกรมส ่ง เสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการเข้ารับการอบรม 
100%

10. โครงการอบรมทฤษฎีสมอง (BBL) ครูได้เข้ารับ
การอบรม 100%

11. โครงการเยี่ยมบ้านนักเรียน ครูได้เยี่ยมบ้าน
นกัเรยีน ปีการศกึษา 2552 90%

12. โครงการจัดท�ารูปแบบการสอนแบบ “รีสอร์ท” 
ทดลองประสทิธภิาพอยู่ ณ ศูนย์สาธติ

13. โครงการประชมุผู้ปกครองปีการศกึษาละ 2 ครั้ง
14. โครงการทัศนศึกษาดูงาน ครูระดับอนุบาล

ปีการศกึษาละ 1 ครั้ง
15. จดัตั้งศนูย์สาธติเพื่อเป็นศนูย์วจิยัทดลองหลกัการ

การสอนและการพัฒนาการศักยภาพ เชิงสร้างสรรค์ของ
นกัเรยีนระดบัอนบุาล 1 ศูนย์

16. จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตลาดสดเทศบาล 
(งบประมาณไทยเข้มแขง็)

17. ก่อสร้างโรงเรยีนรสีอร์ทอนบุาล (เฟสที่ 1)
18. จดัตั้งศูนย์ย่อยโรงพยาบาลทุ่งสง ระดบัอนบุาล 

1-3  จ�านวน 4 ห้องเรยีน ณ โรงพยาบาลเก่า จ�านวน 1 ศนูย์ 
(แก้ปัญหานกัเรยีนแออดั ณ ศูนย์ชยัชมุพล)
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โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง (ม.ทส.) 
จดัตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 ภายใต้ยทุธศาสตร์การจดัการศกึษาของ
เทศบาลเมืองทุ่งสง เป็นโรงเรียนน�าร่องการบริหารจัดการ
โดยใช้โรงเรยีนเป็นฐาน SBM ( School Base Management) 
มุ ่ ง เน ้ นการมี ส ่ วนร ่ วมของผู ้ บ ริ หา รสถานศึ กษา 
คณะกรรมการสถานศกึษา ตวัแทน ผูป้กครอง ตวัแทนชมุชน
และนักเรียน ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรียนมัธยม
สองภาษา โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้นให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ 
เป็นโรงเรยีนมธัยมแถวหน้าของจงัหวดันครศรธีรรมราชและ
เป็นโรงเรยีนที่ดทีี่สดุโรงหนึ่งของประเทศไทย

การจัดการเรียนการสอนได ้จัดท� า
หลักสูตรที่ได ้มาตรฐานและทันสมัย โดย
นักเรียนสามารถเลือกเรียนโปรแกรมที่พัฒนา
ความเป็นเลศิด้านต่างๆ ได้โดยเน้นการเรยีนการ
สอนรูปแบบ 2 ภาษา มีโปรแกรมการสอน
ซึ่งมุ่งเน้นความเป็นเลศิ 4 โปรแกรมคอื

1. โปรแกรมวชิาวทิย์ - คณติ
2. โปรแกรมวชิาคอมพวิเตอร์ เพื่อการ

ออกแบบ (กราฟฟิกดไีซด์)
3. โปรแกรมวชิาการ
4. โปรแกรมความสามารถทั่วไป เช่น ด้าน

กฬีา หรอืตามความถนดัของนกัเรยีน 
โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมือง

ทุ่งสง ถือเป็นก้าวส�าคัญของการพัฒนาการ
เรยีนการสอน ในการสร้างนกัเรยีนที่มศีกัยภาพ
ในการเรยีนการสอนที่ส�าคญัในอนาคต

โรงเรียนมัธยมศึกษาเทศบาลเมืองทุ่งสง
Thungsong Municipality High School

เรียนฟรี ด้วยรูปแบบการเรียนการสอน 2 ภาษา
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เทศบาลเมอืงทุง่สงได้จดัตั้งโรงเรยีนกฬีา
เทศบาลเมืองทุ่งสง เพื่อพัฒนานักเรียนให้มี
ความเป็นเลิศทางด้านการกีฬาและลงนาม
ความร่วมมือกับโรงเรียนวัดส�าโรง เพื่อพัฒนา
ศกัยภาพของนกักฬีาร่วมกนั 

ผลงาน เด ่ นขอ งกา รแข ่ ง ขั นกี ฬ า 
ทพันกักฬีา-กรฑีา ทมีเทศบาลเมอืงทุง่สง คว้า 
4 เหรยีญทอง 4 เหรยีญเงนิ 7 เหรยีญทองแดง 
เป็นทมีอนัดบั 3 ของภาคใต้ และอนัดบัที ่11 
ของประเทศ  ในการแข่งขนักฬีานกัเรยีนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่แห่งประเทศไทย รอบ
ชงิชนะเลศิระดบัประเทศ ครั้งที่ 27 “กรงุเทพ
เกมส์” ระหว่างวนัที่ 10 – 20 มกราคม 2553 
และผลงานของทัพนักกีฬาของเทศบาลเมือง
ทุ่งสง ประสบผลส�าเรจ็ในการแข่งขนัในปี 2551 
และ 2552 ดงันี้

ปีการศึกษา 2551
ฟุตบอล
รุน่อาย ุ12 ปี รางวลัชนะเลศิ การแข่งขนั

กฬีาวนัเดก็แห่งชาต ิจงัหวดันครศรธีรรมราช
วอลเลย์บอล
รุน่อาย ุ12 ปี รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1
รุน่อาย ุ16 ปี รางวลัชนะเลศิ การแข่งขนั

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบ
คดัเลอืกระดบัภาคใต้ ณ เทศบาลนครหาดใหญ่

กรีฑา
รุ่นอาย ุ 14 ปี ประเภทวิ่ง 4x400 เมตร 

และ 4x100 เมตร รางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 การ

แข่งขนักฬีานกัเรยีนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคดัเลอืก
ระดบัภาคใต้ ณ เทศบาลนครหาดใหญ่

ปีการศึกษา 2552
ฟุตบอล
รุ่นอาย ุ12 ปี รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1
รุ่นอาย ุ 14 ปี รางวลัชนะเลศิอนัดบั 3 การแข่งขนั

กีฬานักเรียนองค์กรส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือกระดับภาคใต้ 
ณ เทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี

โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง 
Thungsong Municipality Sport School
พัฒนาคนด้วยโรงเรียนกีฬา เพาะต้นกล้าสู่ความเป็นเลิศ

วอลเลย์บอล
รุ่นอาย ุ12 ปี รางวลัชนะเลศิ
รุ่นอาย ุ16 ปี รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 2 
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

รอบคดัเลอืกระดบัภาคใต้ ณ เทศบาลนครสรุาษฎร์ธาน ี
รุ่นอาย ุ 12 ปี รางวลัชนะเลศิอนัดบั 1 การแข่งขนั

กีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รอบชิงชนะเลิศ
ระดบัประเทศ ณ กรงุเทพมหานคร

กรีฑา
ชนะเลศิวิ่งผลดั 4x400 เมตร รุ่นอาย ุ14 ปีหญงิ 
การแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรส่วนท้องถิ่นรอบ

คดัเลอืกระดบัภาคใต้ ณ เทศบาลนครสรุาษฎร์ธานี
รุ่นอาย ุ14 ปีหญงิ ชนะเลศิ เดนิ 2,000 เมตร
รุ่นอาย ุ14 ปีชาย ชนะเลศิ เดนิ 2,000 เมตร 
การแข่งขนักฬีาโรงเรยีนกฬีาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 

“12 นกัษตัรเกมส์” โรงเรยีนกฬีาจงัหวดันครศรธีรรมราช
รุ่นอาย ุ14 ปีหญงิ ชนะเลศิ เดนิ 5,000 เมตร การ

แข่งขนักฬีาเยาวชนแห่งชาตคิรั้งที่ 26 รอบคดัเลอืกภาค 4 
ณ จงัหวดัสตูล
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โครงการการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้
ทุกกลุ่มสาระในโรงเรียน

เทศบาลเมอืงทุง่สงได้สนบัสนนุให้โรงเรยีนจดัตั้งและ
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระในโรงเรียน เพื่อพัฒนา
กระบวนการเรียนให้กับนักเรียนและเพื่อเสริมสร้างทักษะ
ทางวชิาการ

พัฒนาครูต้นแบบ
ถอืเป็นการพฒันาครรูปูแบบใหม่ เพื่อพฒันาศกัยภาพ

ของครูให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนการสอน 
การผลิตสื่อการสอนเชิงนวัตกรรมในรูปแบบ E-Learning  
การพฒันาเทคนคิการสอน การออกแบบและสร้างกจิกรรม
การเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ ทักษะการสอนและ
การวจิยัชั้นเรยีน

พัฒนาห้องเรียนต้นแบบส�าหรับ
เด็กที่มีความบกพร่องในการ
เรยีนรู ้(ศนูย์ LD)

โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล ได้พัฒนา
ห้องเรียนต้นแบบส�าหรับเด็กที่มีความบกพร่อง
ในการเรยีนรู้ (LD : Learning disabilities) เพื่อให้
เดก็เหล่านี้ เตบิโตและสามารถอยูใ่นสงัคมได้ และ
พร้อมส�าหรบัการเรยีนรู้ต่อไป

โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการศึกษา (E-Education 
Management System : 
EEMS)

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาอันทัน
สมัย ได้พัฒนาการเรียนการสอน โดยน�าเอา
กระบวนการเรียนรู้ การท�าแบบฝึกหัดทั้งในและ
นอกห้องเรียนเข้าสู ่ระบบออนไลน์โดยพัฒนา
ซอฟแวร์ เพื่อเป็นสื่อกลาง เป็นเครื่องมือในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างนักเรียนกับครูผู้สอนทั้งใน
และนอกห้องเรยีนผ่านระบบออนไลน์

แข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคใต้
เทศบาลเมืองทุ ่งสงขอแสดงความยินดีและเป็น

ก�าลงัใจให้กบันกัเรยีนในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง คว้า 82 
เหรยีญ ประกอบด้วย 38 เหรยีญทอง 24 เหรยีญเงนิ 20 
เหรียญทองแดง ในการแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับ
ภาคใต้ ประจ�าปี 2553 ระหว่างวนัที่ 23-25 มถินุายน 2553 
ณ เทศบาลนครสงขลา และในปี 2554 พบกบัการแข่งขนั
ทกัษะทางวชิาการระดบัภาคใต้ ณ เทศบาลเมอืงทุ่งสง
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1 โรงเรียน 1 ศิลปะการแสดง
ภาคใต้ (มโนราห์ ลิเกป่า 
ดนตรีไทย)

ศลิปะการแสดงทางภาคใต้มหีลากหลาย
สะท้อนให้เหน็ถงึประเพณวีฒันธรรมที่สบืทอด
กันมา เทศบาลเมืองทุ ่งสงได้สนับสนุนให้
โรงเรยีนในสงักดัอนรุกัษ์ศลิปะการแสดงพื้นบ้าน 
เช่น มโนราห์ ลเิกป่า ดนตรไีทย ได้จดัแสดง
ในงานประจ�าปีต่างๆ และได้รบัรางวลัมากมาย

หนงัสือเล่มแรก book start
โครงการที่รเิริ่มใหม่ ให้บรกิารทกุวนัพธุ

ตอนเช้า ณ ศูนย์บรกิารสาธารณสขุ เป้าหมาย
คอืเดก็ที่มอีายใุนขวบแรก จะให้หนงัสอืเล่มแรก
และมีการให้ความรู ้และวิธีการปฏิบัติกับ
คณุแม่ 

ห้องสมุดยามเย็น
เป็นโครงการที่ส่งเสริมการเรียนรู ้ให้

ประชาชนทกุเพศ วยั และทกุระดบัการศกึษา 
เป็นการปลูกฝังการรักการอ่าน รักการเรียนรู้ 
และการท�ากิจกรรมร่วมกัน เช่น กิจกรรม
ระบายส ี

โครงการก่อสร้างอาคาร ห้องเรียน 
ห้องน�้า

เทศบาลเมอืงทุง่สงได้รบังบประมาณจากกรมส่งเสรมิ
การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสรมิการเรยีนการสอน อาทิ
เช่น 

สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ประจ�าปี 2551
• โครงการก่อสร้างอาคารเรยีน 4 ชั้น 12 ห้องเรยีน

โรงเรยีนเทศบาลวดัชยัชมุพล
• โครงการก่อสร้างส้วม โรงเรยีนเทศบาลวดัชยัชมุพล
• โครงการก่อสร้างอาคารเรยีนอนบุาล 8 ห้องเรยีน 

โรงเรยีนเทศบาลวดัโคกสะท้อน
• โครงการก่อสร้างอาคารเรยีน 

โรงเรยีนมธัยมศกึษาเทศบาลเมอืงทุ่งสง
• โครงการปรบัปรงุซ่อมแซมอาคารเรยีน 5 โรงเรยีน
• ครภุณัฑ์ห้องปฏบิตักิารคอมพวิเตอร์
• ครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์ชนดิพกพา
• ครภุณัฑ์ห้องปฏบิตักิารทางภาษา
• ครภุณัฑ์ประกอบทางวทิยาศาสตร์
• อปุกรณ์วทิยาศาสตร์
• ครภุณัฑ์ห้องโสตทศันูปกรณ์

สิ่งก่อสร้างและครุภัณฑ์ ประจ�าปี 2552
• โครงการก่อสร้างอาคารเรยีน 4 ชั้น 12 ห้องเรยีน 

โรงเรยีนเทศบาลบ้านนาเหนอื
• โครงการก่อสร้างส้วม โรงเรยีนเทศบาลบ้านนาเหนอื
• ครภุณัฑ์ส�าหรบัศูนย์พฒันาเดก็เลก็ชยัชมุพล 
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ศักยภาพการจัดการแข่งขันกีฬา

ด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง 
เทศบาลเมอืงทุ่งสงได้รบัเกยีรตจิากหน่วยงานต่างๆ ในการ
เป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนักฬีาในระดบัต่างๆ หลายรายการ
สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพด้านการจัดการแข่งขันของ
เทศบาล เช่นโครงการเป็นเจ้าภาพจดัการแข่งขนัแบดมนิตนั
มืออาชีพแห่งประเทศไทย, การแข่งขันกีฬาโรงเรียนกีฬา
ระดบัประเทศ 12 นกัษตัรเกมส์, การจดัส่งนกักฬีาเข้าร่วม
แข่งขนักฬีานกัเรยีนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคดัเลอืก
ระดบัภาคใต้และรอบชงิชนะเลศิระดบัประเทศ

เทศบาลเมอืงทุง่สงได้รบัเกยีรตจิากกรมส่งเสรมิ
การปกครองท้องถิ่นให้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬา
นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรอบคัดเลือก
ระดับภาคใต้ "เมืองทุ่งสงเกมส์" ระหว่างวันที่ 25 
ตุลาคม-3 พฤศจิกายน 2553

ชาวทุง่สงร่วมใจเป็นเจ้าภาพ ด้วยมติรภาพและรอยยิม้
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การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม 
และการสร้างคุณธรรม 
และจริยธรรม

การส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม และการสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในโรงเรียน ถือเป็นการอนุรักษ์
ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ทั้งเป็นการสร้างคุณธรรม 
จรยิธรรมให้เกดิขึ้นแก่เยาวชนและประชาชน เป็นการสร้าง
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในชุมชนให้เข้มแข็งมาก
ยิ่งขึ้น เช่น โครงการจัดงานประเพณีต่างๆ ประเพณี
สงกรานต์ ประเพณลีอยกระทง เทศกาลเดอืนสบิ โครงการ
พี่จูงน้องไปวดั กจิกรรมเข้าค่ายเยาวชน บรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร้อน กจิกรรมเข้าวดัปฏบิตัธิรรม
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โครงการการจัดท�าผังเมืองรวม 
เมืองทุ่งสง 

การจัดท�าผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง เป็นความร่วมมือ
ของ 7 อปท. ได้แก่ เทศบาลเมอืงทุง่สง, เทศบาลต�าบลที่วงั, 
อบต.ชะมาย, อบต.ถ�้าใหญ่, อบต.นาหลวงเสน, อบต.
หนองหงส์ และ อบต.ควนกรด ร่วมกันจัดประชุมภาครัฐ 
เอกชน ประชาสังคม เพื่อจัดท�าผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง 
นบัได้ว่าเป็น “ผงัเมอืงรวมเมอืงทุ่งสง” ที่เกดิจากการรเิริ่ม
และการบูรณาการระหว่างอปท.ในพื้นที่และหน่วยงาน
ภาครัฐ สถาบันวิชาการ และมาจากการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอย่างแท้จรงิ

2
โครงการจัดท�าผังชุมชนอย่าง
มีส่วนร่วมและแผนแม่บทการ
พัฒนาพื้นที่และจัดภูมิทัศน์เมือง
อย่างมีส่วนร่วม 

โครงการผังชุมชนแบบมีส่วนร่วม เริ่มต้น
จากชุมชนบ้านในหวัง ซึ่งได้ร่วมคิด ร่วมแลก
เปลี่ยนเรยีนรู้ ร่วมวางแผนแม่บทชมุชน

เทศบาลเมืองทุ ่ งสงร ่ วมกับสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทยขยายผลสู่ชุมชนรอบนอกได้แก่ 
ชุมชนเขาปรีดี และชุมชนท่าแพใต้ และ พื้นที่
ย่านการค้า (ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนตลาดสด, 
ชมุชนทุง่สง-นาบอนบางส่วน, ชมุชนหวัสะพานเหลก็ 
และชุมชนบ้านพักรถไฟ) ได้ใช้กระบวนการ
มส่ีวนร่วมของชมุชนเช่นเดยีวกบัชมุชนบ้านในหวงั 
เป้าหมายให้ชุมชนได้เรียนรู ้ และปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ จาก “พึ่งเทศบาล” เป็น “พึ่งตนเอง” 
โดยใช้นวตักรรมที่ได้ คอื การใช้ “ผงั” เป็นสือ่แทน 
“แผน” นับเป ็นก ้าวแรกของความส�าเร็จ
ในการสร้างชมุชนให้เข้มแขง็

ด้านการพฒันาผงัเมอืง
โครงสร้างพืน้ฐาน 
และสิง่แวดล้อมสูเ่มอืงน่าอยู่

31รายงานผลการปฎิบัติงานประจ�าปี

เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง ทุ่ ง ส ง



โครงการแก้ไขปัญหา
จราจรเมืองทุ่งสง 
แบบบูรณาการ

อ�าเภอทุ่งสงเป็นศูนย์กลางการค้าขาย 
การคมนาคม การศึกษา ศูนย์กลางราชการ 
ท�าให ้เกิดการสัญจรไปมาของประชาชน
จ�านวนมาก ปัญหาการจราจรในเขตพื้นที่
เทศบาลและใกล้เคียงก็จะตามมา เนื่องจาก
การขาดการจดัระบบจราจรที่ด ีการกระท�าผดิ
กฎจราจร ขาดระเบียบวินัยจราจร ส่งผลให้
กระทบการด�าเนินชีวิตของประชาชนโดย
ส่วนรวม ผลจากการแก้ไขปัญหาในรูปแบบ
ของการบรูณาการ อ�าเภอทุง่สงได้มกีารแต่งตั้ง
คณะกรรมการอ�านวยการแก้ไขปัญหาการ
จราจรเมอืงทุง่สงแบบบรูาณาการ โดยมคีวาม
คืบหน้าการแก้ปัญหา เช่น การด�าเนินการ

แก้ไขปัญหาจราจรโซนวกิฤต 5 โซน การจดัระเบยีบเดนิรถ
ทางเดียว (One Way) กิจกรรมเดินรณรงค์การจัดระเบียบ
วินัยจราจร การด�าเนินการประชุมแก้ไขปัญหาจราจร 
กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน อาสาสมัครจราจร 
การจัดระเบียบถนนคนเดินตลาดโต้รุ่ง ตลาดสด ตลาด
แผงลอย ฯลฯ 

สิ่งส�าคัญที่สุดในการแก้ปัญหาจราจรเมืองทุ่งสงให้
ประสบผลส�าเรจ็ ทกุฝ่ายจะต้องร่วมกนัปฏบิตัติามกฎจราจร
อย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างเมืองทุ่งสงให้เป็นเมืองมีระเบียบ
วนิยัจราจร 

“ กฎจราจรมีไว้ให้ปฏิบัติ ไม่ใช่มีไว้ให้ขัดขืน”
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จดัท�าแผนยทุธศาสตร์การพฒันาเมอืงทุง่สงและร่วม
ลงนามบนัทกึข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถาบนัสิ่งแวดล้อมไทย สถาบนัพระปกเกล้า 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน

เทศบาลเมืองทุ่งสงทุ่มงบ 42 ล้าน ปี 2552-2553 
ด�าเนินการก่อสร้างอุโมงค์ร่วมคลองท่าเลาตลอดแนวถนน
ชนปรีดาและถนนทุ ่งสง-นาบอน แก้ไขปัญหาน�้าท่วม 
ระยะยาวแบบเป็นระบบ

โครงการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ
สรุปผลการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ (ด้านกายภาพ) 
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ร่วมกับเรือนจ�าอ�าเภอทุ่งสงปรับปรุงภูมิทัศน์
และบ�ารุงรักษาคูระบายน�้า ล�าคลอง และล�าเหมือง
สาธารณะต่างๆ การขุดลอกคูคลอง ในเขตเทศบาล
เมอืงทุ่งสงทกุปี

ซ ้อมแผนน�้าท ่วมเมืองทุ ่งสงแบบ
บูรณาการทกุปี เตรยีมพร้อมรบัสถานการณ์
อุทกภัย และมีการจัดตั้งศูนย์อ�านวยการ
แก้ไขปัญหาอทุกภยั วาตภยั ดนิถล่ม

โครงการก ่อสร ้างฝายชะลอน�้า 
(CHECK DAM) เพื่อลดความแรงของน�้าและ
กักเก็บน�้าไว้หน้าแล้ง ในล�าคลองสายหลัก 
3 สาย จ�านวน 44 จดุ โดยร่วมกบัเรอืนจ�า
อ� า เภอทุ ่ งสง ค ่ าย เทพสตรีศรีสุนทร 
กองก�ากบัการต�ารวจตระเวณชายแดนที่ 42 

ร่วมกบัเรอืนจ�าอ�าเภอทุง่สง ท�าพนงักั้นดนิด้วย
ไม ้ ไผ ่  บริ เวณริมคลองท ่า เลาหน ้าห ้องสมุด 
ป้องกันตลิ่งพัง โดยใช้ไม้ไผ่และปลูกหญ้าแฝกตาม
แนวพระราชด�าริ
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โครงการลดเมืองร้อน 
ด้วยมือเรา (รักษ์คลอง
ท่าแพ)

โรงเรยีนมธัยมศกึษาเทศบาลเมอืงทุง่สง 
ได ้ปลูกต้นไม้รอบๆ บริเวณคลองท่าแพ 
เดอืนละ 1 ครั้ง (ทกุวนัเสาร์แรกของแต่ละเดอืน) 
โดยมีภาคีร่วม คือ ประชาชนชุมชนบริเวณ
คลองท่าแพ ชุมชนท่าแพเหนือ ท่าแพใต้ 
ตัวแทนองค์กรชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ผู้บริหาร 
พนกังานเทศบาลเมอืงทุ่งสง

โครงการรณรงค์รักษาสภาพ
ภูมิอากาศลดโลกร้อน  
เพื่อเมืองน่าอยู่

ใช้กิจกรรมปั่นจักรยาน เป็นสื่อกลางในการรณรงค์ 
การปลกูต้นไม้ ปลกูหญ้าแฝก เพื่อลดโลกร้อน โดยในปี 2551 
มกีารจดักจิกรรม 7 ครั้ง ปี 2552 มกีารจดักจิกรรม 2 ครั้ง 
มีจ�านวนผู ้ เข ้าร ่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 6,200 คน 
ปลูกหญ้าแฝก จ�านวน 191,309 ต้น ปลูกพนัธุ์ไม้พื้นเมอืง 
4,700 ต้น

สรุปผลการแก้ไขปัญหาน�้าท่วมเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ (ด้านสังคม)
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โครงการนกัสืบสายน�้า
ร่วมกับอุทยานแห่งชาติน�้าตกโยงจัดกิจกรรมสร้าง

เยาวชนกลุม่แกนน�าตดิตามเฝ้าระวงัและตรวจสอบคณุภาพน�้า 
และตรวจสอบคณุภาพแหล่งน�้า ให้เยาวชนมจีติส�านกึรกัษ์
หวงแหนและร่วมกันอนุรักษ์ปกป้องคลองท่าแพและคลอง
ต่างๆ ในเขตเทศบาล

การจัดการสิ่งแวดล้อม
ด้วยจุลินทรีย์ (EM) 
ลงในล�าคลองต่างๆ 
ของเทศบาล

ร่วมกับค่ายเทพสตรีศรีสุนทรในการ
ด�าเนินโครงการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมด้วย
จุลินทรีย ์ EM เฉลิมพระเกียรติฯ ท�าให้
ล�าคลองสะอาดมสีภาพแวดล้อมที่ดขีึ้น

“คลองสวย น�้าใส บรรเทาปัญหาน�้าท่วม และมีน�้าใช้ในหน้าแล้ง”
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โครงการจดัตัง้ศนูย์การเรยีนรูก้ารจดัการขยะ
มลูฝอยแบบผสมผสาน ตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง

• โครงการบรหิารจดัการและสร้างจติส�านกึในการ
จดัการขยะมูลฝอย

• โครงการต้นแบบระบบก�าจัดสิ่งปฏิกูลอย่าง
ถูกหลกัสขุาภบิาล 

• โครงการถงัข้าวหมูสู่พลงังาน
• โครงการจดัท�าปุ๋ยหมกัชวีภาพ
• โครงการแปรรูปกระดาษรีไซเคิลจากการน�า

กระดาษเหลอืใช้ในส�านกังาน
• โครงการคดัแยกก่อนทิ้ง “แปลงขยะเป็นเงนิ”
• โครงการจัดการคัดแยกของเสียอันตรายจาก

ครวัเรอืน
• โครงการจดัท�าน�้าส้มควนัไม้ 
• โครงการผลติถ่านอดัแท่งจากเตาอวิาเตะ 
• การวิจัยและพัฒนาขยะเชื้อเพลิงเพื่อประหยัด

พลงังาน (ในโรงฆ่าสตัว์)

เทศบาลเมืองทุ่งสงบริหารจัดการ
ขยะอย่างรู้คุณค่า ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ร่วมรณรงค์การจัดการขยะ ลดโลกร้อน 
เป็นแหล่งเรียนรู้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น นักเรียน หน่วยงานต่างๆ สร้าง
เครือข่ายการเรียนรู ้ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมและสนับสนนุการประหยัดพลังงานโดยใช้พลังงานธรรมชาติ 
ส่งเสริมให้ประชาชนลด แยกขยะ เพื่อให้สามารถน�ากลับมาใช้ใหม่ 
และแปรสภาพเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน 
สนองพระราชด�าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ "ขยะคือทอง"
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โลกก� าลั งถู กภั ยคุมคามจากการ

เปลี่ยนแปลงภาวะโลกร้อน การเตรียมความ
พร้อม ปรับการใช้ชีวิตประจ�าวันของมนุษย์ 
เทศบาลเมอืงทุง่สงได้ตระหนกัถงึภาวะโลกร้อน
ที่มีผลกระทบต่อมนุษย์จึงได้ร่วมกับสถาบัน
สิ่งแวดล้อมไทย (สสท.) และบริษัทโตโยต้า 
มอเตอร์ (ประเทศไทย) จ�ากดั ได้ร่วมกนัจดัตั้ง
ศูนย์เรียนรู ้โลกร้อน “ชุมทางลดโลกร้อน
ทุ่งสง” เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับโลกร้อน
และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่จะลดภาวะโลกร้อน 
เพื่อเผยแพร่ให้กบัเดก็ เยาวชน หน่วยงาน และ
สถาบนัการศกึษาและประชาชนที่สนใจ

ชุมทางลดโลกร้อนทุ่งสง
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ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ
และสงัคม สูค่ณุภาพชวีติทีด่กีว่า

โครงการสนับสนนุส่งเสริมอาชีพ
แก่ชุมชน

เทศบาลเมอืงทุง่สงได้สนบัสนนุให้มกีารจดัตั้ง
กลุ ่มอาชีพต่างๆ อาทิ กลุ ่มแพทย์แผนไทย 
กลุม่น�้ายาล้างจาน กลุม่เพาะเหด็ กลุม่ผลติดอกไม้
จนัทน์และกลุม่ผลติข้าวเกรยีบ เป็นต้น ซึ่งจะท�าให้
ประชาชนในท้องถิ่นมีรายได้ต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น 
เป็นการส่งเสริมความมั่นคงการมีรายได้และ
การมงีานท�า

โครงการบริหารจัดการ
เศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อยกระดับชุมชน

เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการสร้างงาน
สร้างรายได้ ลดต้นทนุและปัจจยัการผลติและเพื่อ
พฒันาทรพัยากรธรรมชาตใิห้มมีลูค่าเพิ่มขึ้น สร้าง
โอกาสในการพัฒนาเพิ่มขีดความสามารถในการ
เสรมิสร้างศกัยภาพทางเศรษฐกจิในระดบัฐานราก

โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ชุมชน
จดัอบรมเพื่อให้ความรู ้สามารถน�าไปประกอบอาชพี

ได้ต่อไป อาท ิกจิกรรมการจดัท�าดอกไม้ประดษิฐ์ กจิกรรม
การจดัการดอกไม้สด และกจิกรรมผกูผ้าเพื่อประดบัในงาน
พธิตี่างๆ

3
ส่งเสริมและสนับสนนุการพัฒนาการประกอบ
อาชพีเดมิ และอาชพีใหม่ โดยศกึษาความต้องการ 
จดัท�าหลกัสตูร และด�าเนนิการจดัฝึกอบรม 
ทักษะงานอาชีพ สนับสนนุเศรษฐกิจพอเพียง 
ในชมุชน โดยการส่งเสรมิให้ความรูท้างวชิาการ
ที่ก่อให้เกิดรายได้และการอาชีพ ตลอดจน
สร้างชุมชนให้เป็นชุมชนเศรษฐกิจ
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เทศกาลอาหารเมืองทุ่งสง
อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์

เทศบาลเมอืงทุ่งสง ร่วมกบั ส�านกังาน
กองทนุสนบัสนนุการสร้างเสรมิสขุภาพ (สสส.) 
ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช 
สมาคมภตัตาคารไทย และชมรมผูป้ระกอบการ
ร้านอาหารอ�าเภอทุ่งสง จัดมหกรรมอาหาร
และส่งเสริมการท่องเที่ยว “เทศกาลอาหาร
เมืองทุ ่งสงอร ่อยได้ไร ้แอลกอฮอล์” เพื่อ
ประชาสมัพนัธ์ร้านอาหารต่างๆ ในอ�าเภอทุง่สง
ให ้ เป ็ นที่ รู ้ จั ก ของนั กท ่ อ ง เที่ ย ว  และ
ได้รับประทานอาหารรสชาดอร่อย สะอาด 
ปลอดภยั ไร้แอลกอฮอล์ 

ส่งเสริมธุรกิจขนาดย่อมและ
ร้านค้าปลีกให้สามารถท�าธุรกิจ
การค้าปลีกเพื่อให้มีรายได้ที่ดีขึ้น
และมีฐานะที่มั่นคง ส่งเสริมและ
สนับสนนุการท่องเที่ยวเพื่อให้เมือง
ทุ่งสงเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ และสร้างรายได้แก่
ประชาชน

เทศกาลขนมจีนหม้อยักษ์ 26 มีนาคม
กินฟรีตลอดงาน

ขนมจีนเป็นอาหารพื้นเมืองที่มีการกินทุกเพศทุกวัย 
ทุกเวลา การจัดงานเทศกาลขนมจีนหม ้อยักษ ์ขึ้น 
เพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กบัพ่อค้า แม่ค้า ในท้องถิ่น และ
ส่งเสรมิการท่องเที่ยว การจดังานมร้ีานขนมจนีเข้าประชนัฝีมอื
ด ้วยรสชาดน�้าแกงที่เข ้มข ้น การแข ่งขันกินขนมจีน 
นิทรรศการเล่าเรื่องขนมจีน ฯลฯ ซึ่งกิจกรรมต่างๆ ได้รับ
ความสนใจจากพี่น้องประชาชนชาวทุ่งสงและนักท่องเที่ยว
จ�านวนมากและการท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช
ได ้บรรจุ เทศกาลขนมจีนหม ้อยักษ ์ ในปฏิทิน 
การท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชทุกวันที่ 26 
มีนาคม ของทุกปี
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พัฒนาเมืองทุ่งสงด้วยเครือข่าย
การพฒันาจะต้องได้รบัความร่วมมอืจากทกุภาคส่วน 

ผลจากความร่วมมือในหลายโครงการ อาทิเช่น เครือข่าย
พฒันาเมอืงทุง่สงแบบบรูณาการ เครอืข่ายสขุภาพเทศบาล
เมืองทุ่งสง เครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
ท�าให้เทศบาลเมอืงทุง่สงได้รบัรางวลัพระปกเกล้า ส�าหรบั
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่คีวามเป็นเลศิ ด้านการ
เสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชน และประชาสังคม 
จากสถาบนัพระปกเกล้าปี 2552

“ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วมแก้ปัญหา และร่วมบูรณาการ”

ส่งเสริม สนับสนนุ และศึกษาเพื่อสร้าง
ต้นแบบการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในชุมชนในการร่วมพัฒนาเทศบาล
ในรูปแบบต่างๆ ในหลากหลายมิติ
อย่างเป็นระบบ รวมทั้งสร้างเครือข่าย
ประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนา
ท้องถิ่นและการเมืองภาคประชาชน
อย่างต่อเนื่อง สนับสนนุความเข้มแข็ง 

ในการบริหารจัดการแก่
องค์การบรหิารชมุชน 18 ชมุชน

ชุมชนถือเป็นส่วนที่มีความส�าคัญของ
การพัฒนา เมื อ ง  เทศบาล เมื อ งทุ ่ งสง
ได้สนบัสนนุงบประมาณเพื่อให้ชมุชนสามารถ
น�างบประมาณไปบริหารจัดการงานตาม
ความเหมาะสมของแต่ละชุมชน ในด้าน
การกีฬาและการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม
อันดีงามสร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่ร่วมคิด 
ร่วมท�า ร่วมแก้ปัญหา เกดิความเข้มแขง็ให้กบั
ชมุชนได้เป็นอย่างดี

การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการประเมินผล

เทศบาลเมืองทุ่งสงได้มีการประเมินผล
การด�าเนินงาน โดยใช้กระบวนการมีส่วนของ
ประชาชน เปิดโอกาสให้ประชาชน หน่วยงาน
ราชการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้ามาร่วมเป็นคณะ
กรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลและโครงการต่างๆ ของเทศบาล

ประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง
การระดมความคิดเห็นจากประชาชนทั้ง 18 ชุมชน 

สถานประกอบการ พ่อค้า แม่ค้า หน่วยงานทั้งภาครฐั ภาค
เอกชน รัฐวิสาหกิจ รวมถึงสื่อมวลชน ตลอดจนผู้สนใจ 
ซึ่งเป็นบทสรุปแห่งการประชาคมน�ามาซึ่งการพัฒนาเมือง
ให้เกดิความยั่งยนื
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โครงการฝึกซ้อม
แผนการปฏิบัติการช่วยเหลือ 
ผู้ประสบภัย

 อ�าเภอทุง่สงร่วมกบัเทศบาลเมอืงทุง่สง
และหน่วยงานต่างๆ ภายในเขตอ�าเภอทุ่งสง
ได้มีการฝึกซ้อมแผนปฏิบัติการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภยั เป็นประจ�าทกุปี เพื่อเตรยีมความ
พร้อมของเจ้าหน้าที่ในการรับมือกับภาวะ
น�้าท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงหน้าฝน
ให้สามารถช่วยเหลอืประชาชนได้ทนัท่วงที

จัดระบบการป้องกัน
อาชญากรรม สาธารณภัย 
ภัยพิบัติ อบายมุข ยาเสพติด 
เพื่อปฏิบัติการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน

การจัดตั้งศูนย์แก้ไขปัญหาอุทกภัย 
วาตภัย และดินถล่ม 

 โดยจัดตั้งศูนย์อ�านวยการป้องกันและบรรเทา
อุทกภัยเทศบาลเมืองทุ่งสง และศูนย์ย่อย 3 ศูนย์ ได้แก่ 
โรงเรยีนเทศบาลวดัชยัชมุพล โรงเรยีนเทศบาลบ้านนาเหนอื 
โรงเรยีนมธัยมเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

โครงการบริการประชาชนเพื่อรักษา
ความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัย 
ในชีวิตและทรัพย์สินในเขตเทศบาล
เมืองทุ่งสง (เทศกิจ)  

คณะผู้บริหาร ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส�าคัญ
ของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ในการช่วยเหลือ
ประชาชนรกัษาความสงบเรยีบร้อย ความปลอดภยัในชวีติ
และทรพัย์สนิในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง เช่น ตั้งจดุตรวจยาม
ค�่าคนืในเมอืง ปฏบิตังิานช่วยเหลอืต�ารวจในการจดัระเบยีบ
จราจร ทาสตีเีส้นจราจร ดูแลความสงบเรยีบร้อยของเมอืง 
ท�าให้เกดิความมั่นใจแก่ประชาชนมากยิ่งขึ้น
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โครงการสงเคราะห์เพื่อจัดการงานศพ
ตามประเพณี

การส่งเสริมสวัสดิการสังคมให้กับครอบครัวของ
ผู้สูงอายุที่ถึงแก่กรรมให้ได้รับการช่วยเหลือด้านการจัดการ
ศพตามวิถีชีวิตแบบครอบครัวไทย เทศบาลเมืองทุ่งสงได้
สนบัสนนุงบประมาณ เพื่อช่วยเหลอืครอบครวัของผูส้งูอายุ
ที่ถึงแก่กรรมในการจัดการศพ และพิธีกรรมทางศาสนา 
ครอบครัวละ 2,000 บาท เพื่อสร้างขวัญและก�าลังใจ
แก่ครอบครวัผู้สูงอายทุี่ถงึแก่กรรม

โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา 
คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์

เพื่อให้ความช่วยเหลอืค่าครองชพีแก่คนชรา คนพกิาร 
และผูป่้วยโรคเอดส์ ให้มคีณุภาพชวีติที่ดขีึ้นและพึ่งตนเองได้ 
สร้างความภาคภมูใิจในการด�ารงชวีติ สามารถด�ารงชวีติอยูไ่ด้
ในปัจจบุนั

โครงการบ้านมั่นคง
การสร้างความมั่นคงในที่อยู ่อาศัย

ให้กบัประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงทุง่สง เพื่อ
แก้ไขปัญหาและสร้างการพัฒนาที่อยู่อาศัย
ของคนในชุมชนแออัด และพัฒนาระบบการ
ออมและระบบการเงินของชุมชนให้เป็นฐาน
ทรัพยากรที่สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
สามารถพึ่งตนเองได้ในระยะยาว

การจัดสวัสดิการ
แก่ประชาชนในชุมชน
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โครงการบูรณาการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ระหว่างเทศบาลเมอืงทุง่สงกบัเครอืข่าย
ป ้องกันและแก ้ไขป ัญหายาเสพติดภาค
ประชาชนเมืองทุ่งสง เพื่อรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด ให้ความรู้ความเข้าใจ
ถึงพิษภัยของยาเสพติด และลดจ�านวนผู้ที่
เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและได้มีการจัดตั้ง
ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู ้เพื่อเอาชนะยาเสพติด  
ณ โรงเรยีนมธัยมเทศบาลเมอืงทุ่งสง

โครงการฝึกอบรมนกัเรยีน
แกนน�าเฝ้าระวงัการแพร่ระบาด
ของยาเสพตดิในโรงเรยีน

นักเรียนถือได้ว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่ส�าคัญ
ที่จะน�าพาตนเองเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
มากกว่ากลุ ่มอื่นๆ ทั้งนี้มีผลมาจากความ
อยากรู ้อยากลอง หรอือาจพบเหน็ตวัอย่างจาก
ผูอ้ยูร่อบข้าง พบเหน็จากสื่อต่างๆ และที่ส�าคญั 
คอื การคบเพื่อน ซึ่งสิ่งเหล่านี้โรงเรยีนจะต้อง
คอยสอดส่องดูแลและเฝ้าระวงัอย่างใกล้ชดิ

 

การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด

โครงการจัดตั้งเครือข่ายป้องกัน 
และเฝ้าระวังยาเสพติด

เพื่อให้แกนน�าชมุชน ร่วมพลงัสร้างเครอืข่ายรณรงค์
ป้องกันต่อต้านยาเสพติด โดยจัดให้มีการอบรมเพิ่มพูนให้
ความรูเ้กี่ยวกบัยาเสพตดิทกุรปูแบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี
จิตส�านึกในการตื่นตัวที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระเบียบ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและเป็นแกนน�า
ชมุชนในการเฝ้าระวงัยาเสพตดิในชมุชนต่อไป

โครงการเข้าค่ายคณุธรรมต้านยาเสพตดิ
เพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีเป็นก�าลังส�าคัญของชาติ

ห่างไกลยาเสพติด จ�าเป็นที่จะต้องฝึกอบรมและให้ความรู้
เกี่ยวกบัการรกัษาระเบยีบวนิยั ความกตญัญูกตเวท ีความ
ประพฤต ิจรรยามารยาท คณุธรรม จรยิธรรม การอนรุกัษ์
ขนบธรรมเนยีม ประเพณ ีและวฒันธรรมที่ดงีาม รวมตลอด
ถึงความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับยาเสพติดเพื่อได้ตระหนักและ
ทราบถงึพษิภยัของยาเสพตดิ
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โครงการตลาดสดน่าซื้อ
การพัฒนาปรับปรุงตลาดสดให ้ได ้มาตรฐาน  

ถูกสขุลกัษณะ เพื่อสขุภาพอนามยัที่ด ีการจดักจิกรรมล้าง
ตลาดสดอย่างถูกหลกัสขุาภบิาลเดอืนละ 1 ครั้ง จดัอบรม
สขุาภบิาลอาหารแผงลอย จดักจิกรรมรณรงค์ก�าจดัหนแูลก
เงินรางวัล ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากพ่อค้าแม่ค้า 
จากการด�าเนินงานอย่างต่อเนื่องภายใต้ความร่วมมือของ
ผูป้ระกอบการตลาดสด ชมุชนตลาดสด เทศบาลเมอืงทุง่สง
ส่งผลให้ได้รับรางวัลจากการประกวดโครงการตลาดดี
มมีาตรฐานระดบัจงัหวดั ประเภทตลาดขนาดใหญ่ 2 ปีซ้อน
คอืในปี2551และ2552 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุข 

อสม.ถือเป็นแกนน�าส�าคัญที่เป ็นผู ้น�าทางด้าน
สุขอนามัยในชุมชน การพัฒนาศักยภาพของอสม. 
ให้สามารถน�าความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาและแก้ไขปัญหา
ในชุมชนได้ไม่ว่าในส่วนของการป้องกัน หรือระวังภัยจาก
โรคระบาดที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน การรักษา และการฟื้นฟู 
เพื่อให้ประชาชนมสีขุภาพที่สมบรูณ์และมคีณุภาพชวีติที่ดขีึ้น 
จากการพัฒนาของ อสม.ได้พัฒนาเป็นเครือข่ายสุขภาพ
เทศบาลเมอืงทุง่สง และร่วมมอืช่วยเหลอืงานคลนิกิอนามยั
แม่และเดก็ในศูนย์บรกิารสขุภาพชมุชน ผลจากการท�างาน

ส่งเสริมและสนับสนนุบริการสาธารณสุข
เพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนอย่างทั่วถึง
และมีคุณภาพสูง ทั้งในการป้องกัน 
การรักษา และการฟื้นฟู

สู่ความส�าเรจ็ เทศบาลเมอืงทุ่งสง ได้ส่ง อสม. 
เข้ารับการคัดเลือกอสม.ดีเด่น ผลปรากฏว่า 
“คณุประไพพมิพ์ ประมขุ” ได้รบัการคดัเลอืก
เป็น อสม.ดเีด่น ระดบัจงัหวดั สาขาอนามยัแม่
และเดก็ ประจ�าปี 2552

ระบบส่งต่อและการบริการ
แพทย์ฉกุเฉนิ EMS

เครอืข่าย EMSประกอบด้วย โรงพยาบาล
มหาราช โรงพยาบาลทุง่สง เทศบาลเมอืงทุง่สง 
มลูนธิ ิEMS ประชาร่วมใจ สยามร่วมใจปอูนิทร์ 
ช้างเผอืก ศนูย์นเรนทร โดยเทศบาลเมอืงทุง่สง
ให้การสนบัสนนุด้านการอบรมฟ้ืนฟ ูสนบัสนนุ
วสัด ุอปุกรณ์เวชภณัท์ทางการแพทย์ และเบกิจ่าย
ค่าตอบแทนแก่มูลนิธิต่างๆ การบริการแพทย์
ฉกุเฉนิให้บรกิาร 24 ชั่วโมง สายด่วน 1669
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ชมรมแม่อาสาเทศบาลเมือง
ทุ่งสง

เครือข่ายสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสงได้
ดแูลหญงิตั้งครรภ์และหลงัคลอด และการเลี้ยง
ดบูตุรแรกเกดิด้วยนมแม่ 100% เพื่อบรูณาการ
และเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบบริการงาน
อนามยัแม่และเดก็ในสถานบรกิารสาธารณสขุ
ครอบครวัและชมุชน และจดัตั้งชมรมแม่อาสา
ประดิษฐ์นวัตกรรมชิ้นเอกเต้านมจ�าลองจาก
วัสดุเหลือใช้ 5 รูปแบบและก�าลังขยายผล
ในการผลติรูปแบบที่ 6 คอืมะเรง็เต้านม

เครือข่ายสุขภาพ
อสม. เทศบาลเมอืงทุง่สง ประกอบด้วย 

3 ส่วน คอื ภาครฐั ภาคประชาสงัคมและภาค
เอกชน น�ามาบูรณาการเป ็นเครือข ่าย 
สุขภาพ โดยอาศัยภาคีประชาชนที่เข้มแข็ง 
เชื่อมโยงกนั นอกจากนี้ยงัมเีครอืข่ายด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ เครือข่ายด้านสุขาภิบาล
อาหาร เครือข่ายด้านการรักษาพยาบาล 
เครอืข่ายด้านการบรกิารส่งต่อผูป่้วย เครอืข่าย
กองทนุหลกัประกนัสขุภาพระดบัพื้นที่

เขตปลอดโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 
2009 

เทศบาลเมอืงทุง่สงร่วมกบัวทิยาลยัเทคโนโลยภีาคใต้ 
(เอสเทค) และชมุชนในเทศบาลจดัท�าโครงการเขตปลอดโรค
ไข้หวดัใหญ่สายพนัธุใ์หม่ 2009 เพื่อป้องกนัและควบคมุโรค
อย่างยั่งยืน ด้วยการจัดกิจกรรมโดยการบูรณาการร่วมกัน 
เน้นการรณรงค์ประชาสมัพนัธ์ในทกุรปูแบบ เพื่อสร้างความรู้
ให้กบัประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยน�าร่อง 3 ชมุชน คอื ชมุชน
ยทุธศาสตร์ ชมุชนเขาปรดี ีและชมุชนสะพานเหลก็

แผนปฏิบัติการก�าจัดยุงลาย
เทศบาลเมืองทุ่งสงได้จัดท�าแผนปฏิบัติการฉีดพ่น

ยงุลายตามชมุชนต่างๆ รวมถงึทกุพื้นที่ในเขตเทศบาลเมอืง
ทุ่งสง เพื่อป้องกนัโรคไข้เลอืดออกและก�าจดัลูกน�้ายงุลาย
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ด้านการพฒันาปรบัปรงุ  
การจดัการองค์กรรองรบัการเปลีย่นแปลง 
สูเ่ทศบาลอจัฉรยิะ4

การพัฒนาระบบการบริการประชาชน
ความพงึพอใจของประชาชน คอื ความส�าเรจ็ของเรา 

การปรับปรุงการให้บริการถือเป็นสิ่งส�าคัญ เทศบาลเมือง
ทุง่สงได้ปรบัปรงุคณุภาพการให้บรกิารพี่น้องประชาชน เช่น 
งานทะเบียนราษฎร กองคลัง กองช่าง ฯลฯ การจัดตั้ง 
ศนูย์บรกิารร่วม One Stop Service การลดขั้นตอนการให้บรกิาร
ประชาชน การให้บริการช่วงพักกลางวัน การจัดท�าป้าย
ประชาสมัพนัธ์และผงัการบรกิาร ตลอดจนการอ�านวยความ
สะดวกการให้บรกิาร เช่น ที่นั่งรอรบับรกิาร มมุหนงัสอืพมิพ์ 
น�้าดื่ม โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสุภาพ เต็มใจ
ให้บรกิาร
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เจ้าภาพประชุมสันนิบาต
เทศบาลภาคใต้ ครั้งที่ 1/2553

 เทศบาลเมืองทุ ่งสงได้รับเกียรติจาก
สนันบิาตเทศบาลภาคใต้ ให้เป็นเจ้าภาพจดัการ
ประชมุสนันบิาตภาคใต้ครั้งที่ 1 ประจ�าปี 2553 
ระหว่างวนัที่ 28 – 30 มนีาคม 2553 เพื่อส่งเสรมิ
ให้เกิดความร่วมมือ แลกเปลี่ยนความคิด 
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสร้างความ
เป็นเลิศ ในการบริหารงานและการให้บริการ 
เพื่อประโยชน์สขุของพี่น้องประชาชน

พัฒนาช่องทางในการ
รับเรื่องร้องเรียน

เ ท ศ บ า ล เ มื อ ง ทุ ่ ง ส ง ไ ด ้ จั ด ตั้ ง 
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ตลอด 24 ชั่วโมง  
โทร. 075-412999 สายด่วนนายกเทศมนตร ี
081-5375629 ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ในเขต
เทศบาล และ 18 ชมุชน และ www.tungsong.com 
เพื่ อ อ� า น วยคว ามสะดวก ในกา รแจ ้ ง
เรื่องราวต่างๆ น�าไปสูก่ารแก้ไขต่อไป

การรับเรื่องราวผ่านโครงการเทศบาล
พบสภาชุมชน พี่น้องประชาชนสามารถแจ้ง
เรื่องราวต่างๆ ผ่านสภาองค์การบรหิารชมุชน 
(อบช.เมืองทุ ่งสง) เพื่อประสานกับคณะ
ผู้บรหิารได้รบัทราบ เพื่อน�าไปสู่การแก้ปัญหา
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือน�าเข้าประชุม
ในสภาเทศบาล เพื่อแก้ไขปัญหาต่อไป

ศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ตลอด 24 ชั่วโมง 075-412999
               สายด่วนนายกเทศมนตรี 081-5375629             ตู้รับเรื่องราวร้องทุกข์ในเขตเทศบาลและ18 ชุมชน

www.tungsong.com      
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เสียงสะท้อนจากชุมชน

สภาพทั่วไปของชุมชนก็เรียบร้อยดี ขอให้เน้นเรื่อง
ความปลอดภยัในชมุชน ในการท�างานของผูบ้รหิารกย็อมรบัได้ 
มีวิสัยทัศน์ในการท�างาน วางนโยบายไว้ไกล ในระยะยาว
ชาวบ้านจะได้รับผลประโยชน์ เช่น โครงการบ�าบัดน�้าเสีย
เป็นการดูแลสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ระยะสั้นชาวบ้าน
อาจจะไม่เข้าใจ ในส่วนของการให้บริการของเจ้าหน้าที่
กร็วดเรว็ไม่ต้องรอนาน

สิ่งที่จ�าเป็นต้องดแูลเรื่องการคมนาคมให้ด ีการรกัษา
ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย ความสะอาด ขอให้ทกุคนเหน็
แก่ประโยชน์ของส่วนร่วม พฒันาทุง่สงร่วมกบัเทศบาลและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในส่วนของงบที่ทางเทศบาลให้ชมุชน
ถือว่าเป็นประโยชน์ในระดับหนึ่ง การพัฒนาเมืองทุ่งสง
ขอให้ทกุหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมคีวามต่อเนื่องในการพฒันา 
ชุมชนยินดีให้ความร่วมมือ ให้ค�าแนะน�า ให้ข้อคิดเห็น 
เพื่อประโยชน์ของชาวทุ่งสงทกุคน

ในฐานะประธานสภาองค์การบริหารชุมชนเทศบาล
เมอืงทุ่งสง อยากให้ชมุชนสะท้อนปัญหาของชมุชนน�าไปสู่
การแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหารอย่างเป็นรูปธรรม ในอนาคต
อยากจะให้มกีารผลกัดนักฎหมายเพื่อรองรบัการท�างานของ
ชมุชนให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

ด.ต.สุจริต ทิพาพงศ์

ประธานองค์การชุมชนเปรมประชา-ราชบริพาร,

ประธานสภาองค์การบริหารชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง

การบริหารงานของเทศบาลเมืองทุ ่งสง 
จะประสบความส�าเร็จได้หรือไม่ นอกจาก

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลแล ้ว ชุมชนก็ เป ็นส ่วนส�าคัญในการ
ประสานงานระหว่างพี่น้องประชาชนกับเทศบาล 
มุมมองของการบริหารของเทศบาลเมืองทุ ่งสง 
ในทัศนะของชุมชน วันนี้ได้สะท้อนความเห็นตัวแทน
ของชุมชนทั้ง 18 คน ไว้อย่างน่าสนใจ
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นายปรารถนา แสงมณี ประธานองค์การชุมชนสะพานเหล็ก

นายคล้อง กุกู้มาตร ประธานองค์การชุมชนหลังโรงพยาบาล

ชุมชนอยากให้เน้นด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น คูระบายน�้า น�้าประปา 
ประมาณอกี 4-5 ซอย อยากให้เทศบาลดแูลเรื่องความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิ
ให้ทั่วถึง การแก้ไขปัญหายาเสพติด อยากให้เพิ่มงบด้านประเพณีวัฒนธรรมเป็น 
120,000 บาทเหมอืนเดมิ และอยากจะเหน็ทุง่สงมกีารพฒันาให้มคีวามเจรญิเหมอืน
บ้านเมอืงอื่น 

สภาพของชมุชนโดยทั่วไปค่อนข้างจะสมบูรณ์ อาจจะยงัมอียู่บ้างในเรื่อง
ของไฟฟ้าสาธารณะช่วงปลายซอย ได้น�าเสนอปัญหาเข้าที่ประชุมไว้แล้ว การ
พัฒนาในภาพรวมก็ถือว่าดี อยากให้พัฒนาถนนสายทุ่งสง-กันตัง และพัฒนา
เศรษฐกจิของทุ่งสงให้ดี

เป็นชุมชนดังเดิม ตั้งมาพร้อมกับชุมทางรถไฟทุ่งสง ท�าให้ชุมชนมีสภาพ
ปัญหาคูระบายน�้า และการจราจรในชั่วโมงเร่งด่วน ถ้ามีเจ้าหน้าที่มาอ�านวย
ความสะดวกด้านการจราจรก็ดี ในส่วนการท�างานโดยทั่วไปอยากให้แก้ปัญหา
เฉพาะหน้า เช่น ถนนเป็นหลมุเป็นบ่อ ไฟฟ้าสาธารณะ 

ส่วนของบประมาณที่ทางเทศบาลให้ชุมชนถือว่าเป็นประโยชน์ของ
คนในชุมชนได้จัดท�ากิจกรรมร่วมกัน แต่อยากให้เพิ่มเท่าเดิม ไม่อยากให้ลด
งบประมาณ เพราะว่าด้านประเพณ ีมหีลายกจิกรรมที่จะต้องด�าเนนิการ

นายสมพร วิพลชัย ประธานองค์การชุมชนบ้านพักรถไฟทุ่งสง

นางอนงค์ เกื้อภักดิ์ ประธานองค์การชุมชนตลาดสด

ชุมชนตลาดสดเป็นชุมชนที่เกี่ยวข้องกับตลาด ที่ผ่านมาชุมชนร่วมกับ
เทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พฒันาตลาดสดจนได้รบัรางวลัถงึ 2 ปี ซ้อน 
ขอให้ชุมชนร่วมใจกันพัฒนาตลาดให้ได้อันดับ 1 เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีของ
ชาวทุ่งสง และอยากให้ผู้บรหิารดูแลตลาดอย่างต่อเนื่อง 

ในส่วนของงบที่เทศบาลได้จัดสรรให้ก็ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ของคนในชมุชน ซึ่งชมุชนตลาดสดโชคดทีี่นอกจากมงีบเทศบาลแล้ว ยงัได้รบัการ
สนับสนุนจากพ่อค้าแม่ค้าในการท�ากิจกรรมต่างๆ อยากให้ชุมชนพึ่งตนเองได้ 
ที่เกินก�าลังจะขอสนับสนุนจากเทศบาล หรือถ้าทางเทศบาลมีกิจกรรมต่างๆ 
ชาวชมุชนกย็นิดี
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ผูบ้รหิารได้ท�าตามนโยบายที่ได้ไว้ในตอนหาเสยีงกบัประชาชน ท่านนายกได้
ตดิตามการท�างานเป็นอย่างด ีให้ชาวบ้าน กลุม่ต่าง ๆ  มส่ีวนร่วมในการพฒันา โดย
ยดึถอืปัญหาของชาวบ้านเป็นที่ตั้ง ท�าให้การแก้ปัญหาได้ตรงจดุ ซึ่งการมสี่วนร่วม
จะเป็นประโยชน์ที่เหน็ได้ชดัคอืคนจะรกัชมุชนมากยิ่งขึ้น ชาวบ้านมคีวามรูส้กึว่าการ
พัฒนาต่างๆ เป็นของชาวบ้านไม่ใช่เทศบาลสร้างให้ชาวบ้าน จะเป็นผลดีใน
ระยะยาว เป็นการสร้างความร่วมมอืร่วมใจ

สิ่งที่อยากฝากคืออยากให้มีการจัดสรรงบประมาณให้ชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อจะได้เป็นตวัตั้งต้นในการแก้ไขปัญหาให้กบัชมุชน ให้ชมุชนได้คดิบรกิารจดัการ
งบประมาณที่จ�ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด กระตุ้นให้ชาวชุมชนได้คิดในการแก้
ปัญหาให้กบัชมุชนของตนเองได้เป็นอย่างดี

ในสายตาเทศบาลท�างานได้ดี เมื่อชาวบ้านมีงานหรือมีกิจกรรมได้รับ
ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทางเทศบาล มีทั้งผู้บริหาร เจ้าหน้าที่มาร่วมงานกับ
ชาวบ้านอย่างเป็นกนัเอง ท�าให้ชาวบ้านประทบัใจ สิ่งที่อยากให้เกดิขึ้นในการพฒันา
ชมุชนคอืการพฒันาที่ดนิของยบิอนิซอยให้เป็นของส่วนร่วม พฒันาให้เป็นสถานที่
จดัท�ากจิกรรมร่วมกนัของคนในชมุชน และป้องกนัการบกุรกุ 

ในการพัฒนาอยากให้เห็นเป็นรูปธรรมในการประสานงานระหว่างเทศบาล
กบัชมุชน ทกุสิ่งทกุอย่างขอให้เป็นรูปธรรม ชดัเจน 

การพัฒนาชุมชนอยากให้มีการพัฒนา 3 โครงการส�าคัญ คือ มีที่ท�าการ
ชมุชนถาวร เพื่อสิ่งศนูย์กลางของคนในชมุชน ได้เป็นที่พบปะ ประชมุ ปรกึษา หารอื 
จดักจิกรรมร่วมกนัของคนในชมุชน ปรบัปรงุหนองป่าแก่ให้เป็นปอดของชมุชน เป็น
สถานที่ท่องเที่ยว ออกก�าลงักายหรอืท�ากจิกรรมต่างๆ ของชมุชน ห้ามจบัสตัว์น�้า 
เทศบาลน่าจะส่งเจ้าหน้าที่มาดแูลทั้งในเรื่องความสะอาดและความปลอดภยั และ
อกีโครงการคอืลานออกก�าลงักายของผูส้งูอาย ุได้เป็นสถานที่ออกก�าลงักายร่วมกนั 
เช่น ชมรมแอโรบคิ กระบี่กระบอง 

สิ่งที่อยากฝากถึงประชาชนคือการพัฒนาของเทศบาลต้องใช้เวลา ต้องใช้
งบประมาณ บางสิ่งบางอย่างสามารถท�าได้เลย บางอย่างต้องรอเวลาและ
งบประมาณ แต่ได้น�าเสนอทุกความต้องการของชาวบ้านให้ผู้บริหารได้รับทราบ
ปัญหาแล้ว

นายพิชิต ณ นคร ประธานองค์การชุมชนหมู่บ้านพัฒนา

นายพร้อย เกตุบูรณะ ประธานองค์การชุมชนบ้านนาเหนือ

นางเสาวภา อินทรสุวรรณ ประธานองค์การชุมชนเสริมชาติ
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นางพรรณี ชูช่วย ประธานองค์การชุมชนตลาดใน

นางวันเพ็ญ จันทร์ทิพย์ ประธานองค์การชุนชนท่าแพใต้

นายสุจินต์ สมทรง ประธานองค์การชุมชนบ้านในหวัง

นายกช่วยเหลอืชมุชนดมีาก น่าจะปรบังบให้กบัชมุชนเป็น 120,000 บาท
เหมอืนเดมิ รวมทั้งงบ 500,000 บาท หรอืปรบัปรงุถนนเลยีบคลองของชมุชน และ
อยากให้เทศบาลตั้งกฎการถมที่ดนิให้เป็นมาตรฐาน บางครั้งการถมดนิสูง ไม่มี
คูระบายน�้า ชาวบ้านที่สร้างอยู่ก่อนจะเดอืดร้อนเพราะน�้าท่วม

ในส่วนของการพัฒนาคืออยากให้การอนุรักษ์คลองท่าแพอย่างต่อเนื่อง 
อยากเห็นน�้าในคลองสะอาด นอกจากนี้ในชุมชนจะมีการปลูกสมุนไพรพื้นบ้าน 
ให้เป็นสถานที่เรยีนรู้เกี่ยวกบัพชืสมนุไพรของคนในชมุชน

ที่ผ่านมาการท�างานของผู้บรหิารถอืว่าใช้ได้ ชมุชนตลาดในไม่ค่อยมปีัญหา
อะไร กม็กีารดูแลเรื่องความสะอาดอยู่บ้าง เหน็นายกทุ่มเทการท�างานอย่างเตม็ที่ 
อยากให้พัฒนาเมืองทุ่งสงอย่างต่อเนื่อง อยากเห็นบ้านเมืองสวยงาม ที่แล้วมา
มกีารพฒันาเรื่องถนนและความเจรญิในหลายด้าน

การมส่ีวนร่วมในการพฒันา เทศบาลเปิดโอกาสให้ชมุชนได้มส่ีวนร่วมในการ
ท�างาน ค�าแนะน�า ความคดิเหน็ของชมุชนถูกน�าไปปรบัใช้ ท�าให้การพฒันาได้ตรง
กบัสภาพปัญหา

ชุมชนบ้านในหวังถือเป็นอีกหนึ่งก�าลังที่ให้ความร่วมมือเสมอมา โดยจะให้
ความร่วมมือกับกิจกรรม หรือโครงการที่เทศบาลเมืองทุ่งสงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
อาจจะไม่เตม็ร้อยในบางโครงการซึ่งอาจจะตดิขดัด้านเวลาบ้าง แต่ภาพรวมถอืว่า
ชมุชนให้ความส�าคญักบัการพฒันาเป็นอย่างยิ่ง

การพัฒนาเมืองทุ ่งสงที่ผ่านมาเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง ซึ่งยังต้อง
ขับเคลื่อนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไปข้างหน้า เสียงสะท้อนจากชุมชนบ้านในหวัง
ที่ต้องการให้เทศบาลเข้ามาดแูลคอืเรื่องการเชื่อมต่อถนนจกัรยานเลยีบคลองซึ่งยงั
ไม่ต่อเนื่อง (เว้นว่างอยู่ประมาณ 300 เมตร) ถ้าถนนเส้นนี้ต่อเนื่องตลอดสาย
ชาวบ้านสามารถใช้เพื่อเดนิทางไปยงัสวนพฤกษาสรินิธรได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

นายสมพงษ์ จันร์เพชร กรรมการองค์การชุมชนเขาปรีดี

สภาพปัญหาในชุมชน จะประสบปัญหาเรื่องคูระบายน�้า ในส่วนของ
งบที่เทศบาลให้กบัชมุชนได้ใช้จดังานวนัเดก็ วนัผู้สูงอาย ุลอยกระทง กฬีา วนัพ่อ 
วนัแม่ ซึ่งเป็นประโยชน์กบัชาวชมุชนในระดบัหนึ่ง ในส่วนการท�างานของเทศบาล
อยากให้เจาะถงึปัญหาในชมุชน 

การพัฒนาชุมชนน่าจะพัฒนาพื้นที่หลังประปา ให้เป็นสถานที่ท�ากิจกรรม 
สนามเดก็เล่น หรอืเป็นสถานออกก�าลงักายของคนในชมุชน เนื่องจากเป็นพื้นที่ต�่า
การปรบัภูมทิศัน์จะเป็นประโยชน์ต่อชมุชนได้เป็นอย่างดี
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ด.ต.ไวยวุฒิ จันทร์ส้ม ประธานองค์การชุมชนทุ่งสง-นาบอน 

นายวิรัตน์ บุญช่วย ประธานองค์การชุมชนทุ่งสง-ห้วยยอด

นายสมพร เนื้อเขียว ประธานองค์การชุมชนท่าแพเหนือ

การพัฒนาเมืองทุ ่งสงภายใต้การบริหารงานของคณะผู ้บริหารชุดนี้
ในภาพรวมถือว่าดี แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องความล่าช้าบ้างเมื่อเทียบกับความ
ต้องการในภาพรวมของเมอืงทุ่งสง และด้านความจ�ากดัของงบประมาณ ส�าหรบั
ในชุมชนท่าแพเหนือเองซึ่งที่ต้องการให้เทศบาลเมืองทุ่งสงส่งเสริมคือเรื่องของ
สนามกีฬากลางของชุมชน เพื่อให้เด็กในชุมชนได้มีสถานที่ในการเล่นกีฬาและ
นนัทนาการในชมุชนของตนเอง

ผมในฐานะตัวแทนของชุมชนท่าแพเหนือต้องขอขอบพระคุณทุกความ
ร่วมมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ผ่านมา และชาวชุมชนท่าแพเหนือทุกคน
จะเป็นส่วนร่วมในการเดินหน้าพัฒนาสู่อนาคตเพื่อให้เมืองทุ่งสงเป็นเมืองที่น่าอยู่
ส�าหรบัเราชาวทุ่งสงทกุคน

การพฒันาเมอืงทุ่งสงที่ผ่านมาถอืว่าประสบความส�าเรจ็เป็นที่น่าพอใจ โดย
เฉพาะปัญหาหลักของเมือง เช่นปัญหาน�้าท่วม ซึ่งน่าพอใจมาก ส�าหรับปัญหา
จราจรคงต้องรณรงค์อย่างต่อเนื่อง และค่อยเป็นค่อยไป โดยทุกฝ่ายต้องให้
ความร่วมมอืผลกัดนัให้เกดิเป็นรูปธรรม

อยากฝากถึง 2 เรื่องด้วยกัน เรื่องแรกคือเรื่องเขื่อนกั้นน�้าที่ท�าจากหินซึ่งมี
การหลดุร่วงมาบางส่วน อยากให้เทศบาลเข้าไปซ่อมแซมก่อนจะถงึฤดูฝน เรื่องต่อ
มาคือชาวชุมชนทุ่งสง-นาบอนต้องการศาลาชุมชนเพื่อเป็นสถานที่รวมในการจัด
กจิกรรมต่าง ๆ  ในชมุชน และจะพฒันาให้เป็นสถานที่พกัผ่อนอ่านหนงัสอืของคนใน
ชมุชนได้อกีด้วย

ภาพรวมการพฒันาเมอืงทุ่งสงถอืว่าอยู่ในระดบัที่ด ียกตวัอย่างเช่น การแก้
ปัญหาน�้าท่วมเมืองทุ่งสงถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการที่ส่งผลสะท้อน
ว่าได้ผลที่ด ีส�าหรบัการแก้ไขปัญหาจราจรกถ็อืว่าดขีึ้นเนื่องจากเทศบาลเมอืงทุง่สง
ได้มกีารประชาสมัพนัธ์ให้ชาวบ้านได้ทราบอย่างต่อเนื่อง แต่จะให้สมบรูณ์แบบต้อง
ค่อยเป็นค่อยไป 

ที่ผ่านมาชมุชนทุ่งสง-ห้วยยอด คอื 1 ใน 18 ชมุชนที่ให้ความร่วมมอืในการ
พฒันาเมอืงทุง่สงเสมอมาและจะสนบัสนนุส่งเสรมิต่อไปในอนาคต เทศบาลเมอืงทุง่สง
เองกใ็ห้บรกิารประชาชนด้วยดเีสมอมาเช่นกนั ส�าหรบัความต้องการขั้นพื้นฐานของ
ชาวบ้านในชมุชนถอืว่าอยู่ในระดบัที่ดแีล้วจงึอยากให้มกีารส่งเสรมิ สนบัสนนุการ
พัฒนาในด้านอื่นๆ เพื่อชาวทุ่งสงจะได้พัฒนาไปในทุกๆ ด้านอย่างยั่งยืนมั่นคง
ในอนาคต ให้ลูกหลานชาวทุ่งสงได้ภาคภูมใิจในความร่วมมอืเพื่อพฒันาของเรา
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นายสมเกียรติ บ�ารุงภักดิ์ รองประธานองค์การชุมชนตะวันออกวัดชัยชุมพล

นางวันทนี พุทธชาติ เลขานุการองค์การชุมชนประชาอุทิศ 

นายปลอบ ชูช่วย รองประธานองค์การชุมชนยุทธศาสตร์

ชุมชนกับเทศบาลถือว่ามีความสัมพันธ์และให้ความร่วมมือกันและกันดี
เสมอมา หากเทศบาลเมืองทุ ่งสงจัดกิจกรรมจะมีการประชาสัมพันธ์ผ ่าน
เสียงตามสายและผ่านรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ของเทศบาลให้ชาวบ้านทราบ
อยู่เสมอ ชาวชมุชนยทุธศาสตร์ทกุคนพร้อมสนบัสนนุการพฒันาในทกุๆ โครงการ
ของเทศบาลเพื่อความผาสกุของคนในชมุชนและเมอืงทุ่งสงอย่างยั่งยนื

เสียงสะท้อนที่ต้องการส่งฝากคือเรื่องคูระบายน�้าระหว่างชุมชนยุทธศาสตร์
เมอืงทุ่งสง ไปยงัต�าบลนาหลวงเสนที่ยงัขาดอยู่ระยะ 800 เมตร แม้ว่าในปัจจบุนั
ในชมุชนยทุธศาสตร์จะไม่ประสบกบัปัญหาน�้าท่วมขงัแต่ในอนาคตถ้าผงัเมอืงมกีาร
เปลี่ยนแปลงอาจส่งผลกระทบได้ จงึอยากจะให้มคีูระบายมารองรบักบัการพฒันา
เมอืงในอนาคต

ส�าหรบัชมุชนประชาอทุศิถอืเป็นชมุชนที่เข้มแขง็ชมุชนหนึ่ง ชาวบ้านในชมุชน
จะให้ความร่วมมอืคอยสอดส่องดแูล หากพบปัญหาอะไรจะรบีแจ้งให้เทศบาลทราบ 
และเทศบาลเมอืงทุง่สงเองกเ็ข้ามาให้บรกิารอย่างทนัท่วงท ีถอืเป็นความประทบัใจ
ในคณะผู้บรหิาร สมาชกิสภาเทศบาลชดุนี้

ส�าหรับเรื่องที่ต้องการสะท้อนกลับไปยังเทศบาลเมืองทุ่งสง คือการพัฒนา
ถนนสาย ทุ่งสง-นาบอน โดยบูรณาการความร่วมมอืกบั อบต.ชะมาย เพื่อร่วมกนั
ขับเคลื่อนการพัฒนาถนนสายนี้ให้ดีขึ้น เพื่อความสะดวกยิ่งขึ้นของชาวบ้านที่ใช้
ถนนเส้นนี้สัญจรไปมาในอนาคต และฝากเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง 
ให้สะอาด และสบายตา เพื่อรองรบัแผนการพฒันาเมอืงทุ่งสงในอนาคต

เทศบาลเมืองทุ่งสงกับการให้บริการประชาชนที่ผ่านมาในภาพรวมถือว่าด ี
ชาวชมุชนตะวนัออกวดัชยัชมุพลเองกใ็ห้ความร่วมมอืกบักจิกรรมของเทศบาลเสมอ
มาเช่นกนัถอืเป็นความร่วมมอืซึ่งกนัละกนัที่เหน็เป็นรูปธรรมได้อย่างชดัเจน

เสยีงสะท้อนเพื่อชมุชนตะวนัออกวดัชยัชมุพล คอืการพฒันาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานที่ยังไม่สมบูรณ์ในบางพื้นที่ โดยเฉพาะถนน และคูระบายน�้า ซึ่งยังไม่
ครอบคลุมส่งผลให้ถนนบางเส้นน�้ายังท่วมขังอยู่เมื่อเกิดภาวะฝนตกหนัก เพราะ
น�้าไม่สามารถระบายออกได้ 
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รายรับ
งบประมาณ ( บาท )

2551 2552

หมวดภาษอีากร 122,964,919.47 121,791,979.80

หมวดค่าธรรมเนยีม ค่าปรบั ใบอนญุาต 3,046,964.55 1,729,256.10

หมวดรายได้จากทรพัย์สนิ 3,874,435.28 4,492,919.50

หมวดสาธารณูปโภคและเทศพาณชิย์ 1,384,865.59 1,888,999.34

หมวดรายได้เบด็เตลด็  3,928,880.31 3,411,934.15

หมวดเงนิอดุหนนุ 136,969,890.28 130,941,821.30

หมวดเงนิอดุหนนุด้านการศกึษา 76,624,031.65 228,244,733.26

รวมรายรบัทั้งสิ้น 348,793,987.13 492,501,643.45

รายจ่าย
งบประมาณ ( บาท )

2551 2552

รายจ่ายงบกลาง 10,737,854.68 35,200,847.06

หมวดเงนิเดอืนและค่าจ้างประจ�า 101,014,420.68 109,475,509.12

หมวดค่าจ้างชั่วคราว 28,831,214.42 30,311,231.27

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวสัดุ 96,353,758.86 101,367,259.60

หมวดค่าสาธารณูปโภค 5,624,560.41 5,621,508.35

หมวดรายจ่ายเงนิอดุหนนุ 4,397,512.25 5,255,910.90

หมวดค่าครภุณัฑ์ ที่ดนิ และสิ่งก่อสร้าง 106,634,823.55 208,338,896.48

หมวดรายจ่ายอื่นๆ 4,394,000 1,500,000

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 357,988,144.85 497,071,162.78

สรุปรายรับ ประจ�าปีงบประมาณ 2551-2552 
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

สรุปรายจ่าย ประจ�าปีงบประมาณ 2551-2552 
เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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ประจ�าปีงบประมาณ 2551
• ก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�าบดัน�้าเสยี
• ปรบัปรงุหลงัคาศาลาชมุชนยทุธศาสตร์
• ก่อสร้างท่อระบายน�้า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพกัด้านบน

เป็นรางว ีถนนยทุธศาสตร์ ซอย 12
• ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน�้า พร้อมบ่อพกัและ

รางว ีค.ส.ล. ถนนพฒันาการซอย 4 
• ขยายเขตระบบประปา 4 โครงการ
• ก่อสร้างทางเดนิและผนงักนัดนิ ค.ส.ล. ล�าเหมอืง

สาธารณะประโยชน์ ตั้งแต่โรงเรยีนเทศบาลบ้านนาเหนอืถงึ
สระน�้าหมู่บ้านโดมทองถนนยทุธศาสตร์

• ก่อสร้างท่อระบายน�้า พร้อมบ่อพกัส่วนบนเป็นรางว ีตั้งแต่
ถนนทางเข้าชมุชนบ้านในหวงัถงึบ้านนางจรูญ บญุผดุ

• ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน�้า ค.ส.ล. 
ถนนประชาอทุศิ ซอย 2 (รวมซอยแยก)

• ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน�้าถนนประชาอทุศิ 
ซอยพรานนุ่น (ต่อจากของเดมิ) 

• ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยจ่านองตลาดใน
• ก่อสร้างรางระบายน�้ารางยู บรเิวณวดัโคกสะท้อน
• ก่อสร้างรางระบายน�้ารางยู ชมุชนสะพานเหลก็จาก

สามแยกส�าโรงถงึสะพานข้ามคลองท่าเลา
• ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน�้า ถนนยทุธศาสตร์ 

ซอย 7 
• ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเปรมประชา ซอย 3 
• ก่อสร้างศาลาที่ท�าการชมุชนบ้านพกัรถไฟ
• ก่อสร้างป้ายปิดประกาศชมุชนเสรมิชาตแิละป้ายชื่อ

ซอยถนนเสรมิชาติ
• ก่อสร้างท่อระบายน�้า ค.ส.ล. พร้อมบ่อพกั ด้านบนเป็น

รางว ีถนนท่าแพเหนอื (จากศาลาชมุชน-ถนนสาย 403)
• ปรบัปรงุซ่อมแซมหอสมดุประชาชนเทศบาลเมอืงทุ่งสง
• ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. ข้ามคลองท่าโหลน 

ถนนพฒันาการ ซอย 8 
• ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน�้า ค.ส.ล. ด้านบน

เป็นรางว ี(ต่อจากเดมิ) ถนนเปรมประชา ซอย 1 
(แยกซ้ายมอื)

• ปรบัปรงุอปุกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างอาคารโรงยมิส์เนเซยีม 
• ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนรถไฟ (หน้าตลาดสด) 
• ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.และท่อระบายน�้าถนนทางจกัรยาน 

(ถ�้าทอหูก-สวนพฤกษาสรินิธร)
• ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน�้า ค.ส.ล. ด้านบน

เป็นรางว ีพร้อมบ่อพกั ถนนทุ่งสง-ร่อนพบิูลย์ ซอยสายฝน
• ก่อสร้างสวนสขุภาพสาธารณะชมุชนประชาอทุศิ
• ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. รมิคลองตม ซอยบายใจ 

ถนนทุ่งสง-ห้วยยอด
• ปรบัปรงุซ่อมแซมอาคารศาลาประชาคมเทศบาลเมอืง

ทุ่งสง

ประจ�าปีงบประมาณ 2552
• ปรบัปรงุยกระดบัปรบัปรงุผวิจราจรถนนเปรมประชา

ตลอดสาย
• ปรบัปรงุโรงเรยีนรสีอร์ทอนบุาล (โรงพยาบาลทุ่งสงเก่า)
• ก่อสร้างลาน ค.ส.ล. หน้าเสาธงโรงเรยีนเทศบาลวดัท่าแพ
• รื้อถอนอาคารเรยีน ค.ส.ล. 2 ชั้น โรงเรยีนมธัยมศกึษา

เทศบาลเมอืงทุ่งสง
• ก่อสร้างอาคารเรยีน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรยีนเทศบาล

วดัโคกสะท้อน
• ก่อสร้างอาคารเรยีน ค.ส.ล. 4 ชั้น โรงเรยีนเทศบาล

วดัท่าแพ
• ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โรงเรยีนเทศบาลวดัท่าแพ
• ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. โรงเรยีนเทศบาลวดัท่าแพ
• ก่อสร้างอาคารเรยีน ค.ส.ล. 5 ชั้น โรงเรยีนเทศบาล

วดัชยัชมุพล
• ก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานโรงเรยีนเทศบาลวดัท่าแพ
• ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์โรงเรยีนเทศบาลวดัท่าแพ
• ก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. คลองท่าเลา (หลงัส�านกังาน

เทศบาลเมอืงทุ่งสง) 
• ก่อสร้างอาคารเรยีนเดก็เลก็ โรงเรยีนเทศบาล

วดัโคกสะท้อน
• ก่อสร้างส้วมนกัเรยีน โรงเรยีนเทศบาลบ้านนาเหนอื
• ก่อสร้างทางเท้าและจดัสวนโดยรอบลานคอนกรตี

หน้าเสาธงโรงเรยีนเทศบาลวดัท่าแพ
• ก่อสร้างถนนและท่อระบายน�้าถนนภราดร (ซอยบ้านจ่าตกิ) 
• ปรบัปรงุห้องเรยีนโรงเรยีนเทศบาลวดัชยัชมุพล
• ปรบัปรงุห้องเรยีนโรงเรยีนเทศบาลวดัท่าแพ
• ปรบัปรงุซ่อมแซมอาคารตลาดสดเทศบาลเมอืงทุ่งสง
• ก่อสร้างห้องน�้า-ห้องส้วม โรงเรยีนเทศบาลวดัชยัชมุพล
• ก่อสร้างสนามเทนนสิบรเิวณข้างอาคารป้องกนัและบรรเทา

สาธารณภยั
• ซ่อมแซมอาคารเรยีนโรงเรยีนเทศบาลวดัโคกสะท้อน 

อาคารเรยีน 3
• ก่อสร้างรางระบายน�้า ค.ส.ล. โรงเรยีนเทศบาลวดัท่าแพ
• ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และท่อระบายน�้า พร้อมบ่อพกัและ

รางว ีค.ส.ล. ถนนเวชพฤกษ์พทิกัษ์ (บ้านเลขที่ 98-ทางตนั)
• ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. และเอนกนัดนิ ค.ส.ล. 

ถนนยทุธศาสตร์ ซอย 7 (ส่วนที่เพิ่มเตมิ)
• ก่อสร้างปรบัปรงุโรงหมกัสิ่งปฏกิูลบ้านลุ่มพ้อ
• ปรบัปรงุซ่อมแซมอาคารเรยีนโรงเรยีนเทศบาลวดัชยัชมุพล
• ซ่อมแซมปรบัปรงุหลงัคาอาคารอฒัจนัทร์ 

โรงเรยีนเทศบาลบ้านนาเหนอื
• ขยายเขตไฟฟ้าซอยโรงสโีกไล้ ถนนเปรมประชา ถนนท่าแพ

เหนอื ถนนทุ่งสง-นครศรธีรรมราช ถนนพฒันาการ ซอย 6 
ซอย 12 ถนนหลงัวดัท่าแพ ถนนประชาอทุศิ

พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สร้างเมืองน่าอยู่

56 annual RepoRT

ThUNGSONG MUNicipaliTy



รางวัลแห่งความส�าเร็จ
และความภาคภูมิใจ

รางวัลพระปกเกล้า ประจ�าปี 2552 
ส�าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความเป็นเลิศ ด้านการส่งเสริม 
เครือข่าย รัฐ เอกชน 
และประชาสังคม 

ชุมชนท่าแพใต้ รับรางวัลกองทุนแม่ของแผ่นดิน
ที่มีผลงานดีเด่นของจังหวัด ประจ�าปี2551

รางวัลผู้บริหารองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการส่งเสริม

พัฒนากิจกรรมเด็กและเยาชน 
ประจ�าปี 2552 จาก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รางวัลศูนยป์ฏบิตัิการตอ่สูเ้พือ่เอาชนะ
ยาเสพติดดีเด่นระดับจังหวัด 
ประจ�าปี 2552

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  
ตลาดดีมีมาตรฐาน ตลาดขนาดใหญ่ 

ในการประกวดตลาดดีมีมาตรฐาน  
จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

รางวัลต้นแบบการจัดการสิ่งปฏิกูล
ตามหลักสุขาภิบาล กรมอนามัย 
กระทรวงสาธารณสุข และ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
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ทุ่งสง เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน

เทศบาลเมืองทุ่งสง

ถนนชนปรีดา ต�าบลปากแพรก อ�าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โทรศัพท์ : 075-411342-3

www.tungsong.com
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