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เมอืงทุง่สงคว้ารางวลัเทศบาลน่าอยูอ่ย่างยัง่ยนื
“รางวลัแห่งความภาคภมูิใจรางวลัของชาวทุง่สง”

การที่ได้รับรางวัลให้เป็นเทศบาลน่าอยู่อย่าง

ยั่งยืนนั้นเกิดจากการพัฒนาที่ครอบคลุมทุกมิติไป

พร้อมๆ กันตั้งแต่ด้านโครงสร้างพื้นฐาน การศึกษา 

คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยยึดหลักการบริหาร

จัดการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งต้องยอมรับว่า

เทศบาลเมืองทุ ่งสงมีจุดเด่นคือความเข้มแข็งของ 

ภาคประชาสังคม ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

ขับเคลื่อนการพัฒนา ร่วมก้าวเดินไปข้างหน้าพร้อม

กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงส่วนประกอบ 

ดังกล่าวนี้ท�าให้เกิดผลส�าเร็จจนท�าให้เมืองทุ ่งสง 

ได้รับรางวัลต่างๆ มากมาย

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560 นายทรงชัย  

วงษ์วัชรด�ารง นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งสง ได้ข้ึนรับ

รางวัล “รองชนะเลิศอันดับ 2 เทศบาลน่าอยู่

อย่างย่ังยืน” ประเภทเทศบาลขนาดใหญ่ ในการ

ประกวดเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน ประจ�าปี 2559 จาก

นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ รอยัล พารากอน 

ศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ซึ่ง 

จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ

ส�านักนายกรัฐมนตรี สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่ง

ประเทศไทย และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

เพ่ือส่งเสริมให้เทศบาลได้น�ากรอบแนวคิด 

การพัฒนาเมืองไปใช้ในพื้นที่ให้บรรลุตามเป้าหมาย

การพฒันาทีย่ัง่ยนืต่อไปภายใต้แนวคดิ “เมอืงน่าอยู”่  

ส่งเสริมให้ประชาชนเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย 

มแีนวทางการด�าเนนิงานคอื การเสรมิสร้างศกัยภาพ

และผลักดันให ้ชุมชนและภาคประชาสังคมได  ้

มส่ีวนร่วมพฒันาส่ิงแวดล้อมชุมชนเมอืง และส่งเสรมิ

สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีวาระและ

ด�าเนินการพัฒนาส่ิงแวดล้อมในพ้ืนที่ของตนภายใต้

การมีส่วนร่วมของชุมชน ทั้งนี้ส่วนหนึ่งเพื่อเป็น 

การปฏิบัติตาม Local Agenda 21 จากเวที 

การประชุมสุดยอดของสหประชาชาติว ่าด ้วย 

การพัฒนา และสอดรับกับนโยบายกระจายอ�านาจ

การปกครองประเทศ 

เทศบาลเมืองทุ่งสง จะมุ่งมั่นพัฒนาต่อยอด

นวัตกรรมความน่าอยู่ด้านต่างๆ ของเมืองทุ่งสงบน

ฐานการพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพยีง เพือ่ให้ชาวทุง่สงมคีณุภาพชวีติทีด่ ีอกีทัง้เพ่ือ

เป็นตวัอย่างท่ีดใีห้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่อืน่

ให้ตืน่ตวัในการพัฒนาตนเองสู่เมอืงน่าอยูอ่ย่างยัง่ยนื

ต่อไป
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การพัฒนาเมืองทุ่งสง เทศบาลเมืองทุ่งสงได้

ร่วมกับประชาคมเมืองทุ่งสง คณะกรรมการพัฒนา

เทศบาลเมืองทุ่งสง คณะกรรมการสนับสนุนการ 

จัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลเมืองทุ ่งสง จัดท�าแผน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา แผนพัฒนาเทศบาลเมือง

ทุ่งสงสามปี (2560-2562) ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ได้ร่วม

ก�าหนด คือ “ทุ่งสงเมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองชุมทาง

น่าอยู ่สู่ชุมชนเข้มแขง็ ผาสกุอย่างยัง่ยนื” โดยยดึหลกั 

“การศึกษาน�าการพัฒนา ปวงประชามีส่วนร่วม” ไป

สู ่การปฏิบัติก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลเมืองทุ่งสง โดยด�าเนินงานตามนโยบาย 

ผู้บรหิารทีไ่ด้แถลงต่อสภาไว้ ซ่ึงประกอบด้วยนโยบาย

เร่งด่วน 5 เรื่อง และนโยบายการพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้

:: 5 นโยบายเร่งด่วน (วาระท้องถิ่น
เมืองทุ่งสง) ประกอบด้วย

1. จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้าน

เมือง ปรับปรุงถนน ทางเท้า ปรับภูมิทัศน์เมือง และ

ยกระดับมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ จัดท�าฐานข้อมูล

และจัดระเบียบการขายสินค้าหาบเร่ แผงลอยในเขต

เทศบาลให้ส�าเร็จ

2. สานต่อแผนป้องกันและแก ้ไขป ัญหา 

ภัยพิบัติอุทกภัย วาตภัย และดินโคลนถล่ม ควบคู ่

กับการป้องกันภัยแล้งที่ส่งผลกระทบต่อชีวิต ความ

เป็นอยู่และอาชีพของคนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

 สรุปภาพรวมผลการพัฒนาเมืองทุ่งสง 

5 นโยบายเร่งด่วน 5 นโยบายการพัฒนา ดึงทุกภาคส่วนร่วม
ขับเคล่ือนการพฒันาสู ่“ทุ่งสงเมอืงแห่งการเรยีนรู ้เมอืงชมุทาง
น่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง ผาสุกอย่างยั่งยืน”

3. พัฒนารายได้ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ 

งบประมาณ และการบริหารทรัพย์สินของเทศบาล  

ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์กระจายสินค้าระบบราง

ภาคใต้-ทุ่งสงให้ส�าเร็จ โดยประสานงานเชิงรุกกับ

กลไกภาครัฐ เอกชน และประชาสังคมทั้งในประเทศ

และต่างประเทศ และขับเคลื่อนโครงการสถานีขนส่ง

ย่อยให้เสร็จสมบูรณ์ เชื่อมโยงการใช้งานกับสถานี

ขนส่งอ�าเภอทุ่งสง เพื่อน�ามาซึ่งรายได้ในการพัฒนา

เมืองในอนาคต

4. สนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และ

จงัหวดันครศรธีรรมราชในเรือ่งยาเสพติด โดยป้องกัน

กลุ ่มเสี่ยงและประชาชนในท้องถิ่นไม่ให้เข ้าไป

เกี่ยวข้องกับยาเสพติด และส่งเสริมให้ผู้ติดยาเสพติด

ได้รับการบ�าบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดีของสังคม 

ตามแนวทาง “เมืองสีขาว หัวใจสีเขียว”

5. ก�าหนดมาตรการ “เมืองสีขาว หัวใจ 

สีเขียว” และปฏิบัติการขั้นเด็ดขาดในการขจัด

อบายมุขและยาเสพติด รวมทั้งบังคับใช้มาตรการ

ปฏิบัติตามวินัยจราจร และมาตรการประหยัด

พลังงานภายในองค์กรเทศบาลเมืองทุ่งสง

:: 5 นโยบายการพัฒนา ประกอบ
ด้วย

1. ด้านการพัฒนาการศึกษา ส่งเสริม 

การกีฬา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และ

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน เพ่ือสร้างทุ่งสงเป็น “เมือง

แห่งการเรยีนรู”้ โดยขบัเคลือ่นการปฏริปูการศกึษา 

ให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 

(พ.ศ.2552-2561) เพ่ือรองรับการเข ้าสู ่ สังคม 

การเรียนรู้ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและไร้พรมแดน 

เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต เด็กและเยาวชนในท้องถิ่น 

ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกาย อารมณ์ สังคม และ

สติปัญญา เกิดความใฝ่รู้ รักการอ่าน ใฝ่ดีและมี

คุณธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม มีจิตสาธารณะ

และสร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตย
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2. ด้านการพฒันาเศรษฐกจิ เพิม่ศกัยภาพ

การพฒันาและส่งเสรมิการค้าขาย ของผูป้ระกอบการ 

ทกุประเภท ทกุระดบั และชมุชน ให้สามารถเพ่ิมรายได้ 

ลดรายจ่าย และมขีดีความสามารถในการแข่งขนั โดย

ส่งเสริมการลงทุนและพัฒนาให้เมืองทุ่งสงเป็นศูนย์

รวบรวมและกระจายสินค้าระบบรางของภาคใต้ เพื่อ

พัฒนารายได้ของเทศบาลและรองรับการเชื่อมโยง

โครงการพฒันาของรฐับาล โครงการพัฒนาเศรษฐกจิ

สามฝ่ายอินโดนีเซีย–มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) และ

รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3. ด้านการพฒันาคณุภาพชวีติ ดแูลความ

เป็นอยู่ของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี บ้านเมือง

สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย มีความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน ปลอดอาชญากรรม มีสุขภาวะ 

สุขอนามัยที่ดี มีความสุข มีความอบอุ่นในครอบครัว 

ชุมชนเข้มแข็ง และมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ด�าเนินชีวิต 

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติแก่

เทศบาล โรงเรียนและชุมชน 

4. ด ้านการพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการ เพิ่มประสิทธิภาพในบริหารงานเทศบาล

เมอืงทุง่สงโดยยดึหลกัธรรมาภบิาล ด้วยความโปร่งใส 

เป็นธรรม ตรวจสอบได้ มุง่ผลประโยชน์ของประชาชน

เป็นหลกั บรูณาการทกุภาคส่วน ให้มส่ีวนร่วม ร่วมคดิ 

ร่วมวางแผน ร่วมท�า ร่วมตรวจสอบ ร่วมประเมินผล 

ร่วมรบัผดิชอบ ร่วมรบัผลการพัฒนา และร่วมภาคภมูใิจ 

กับความส�าเร็จจากผลของพัฒนาเมืองทุ ่งสงที่ได ้

ร่วมกันท�าอย่างต่อเนื่องด้วยความรู ้สึกรวมเป็น 

หนึ่งเดียวว่า “ทุกคนเป็นเจ้าของเมืองทุ่งสงร่วมกัน”

5. ด้านการวางผังเมืองและผังชุมชน 

พัฒนา โคร งสร ้ า ง พ้ื นฐาน  สาธารณู ป โภค 

สาธารณูปการ เพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคม การจัดการความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 

บ้านเมือง การจัดการจราจร และภูมิทัศน์ของเมือง 

การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

และท่ีส�าคัญอย่างยิ่งคือการจัดการภัยพิบัติอุทกภัย 

วาตภัย ดินถล่ม ภัยแล้ง และอัคคีภัย

ผลจากความร่วมมอืร่วมใจของทกุภาคส่วนใน

ปีงบประมาณ 2560 ท�าให้เทศบาลเมอืงทุง่สงสามารถ

ด�าเนินโครงการต่างๆ ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

อย่างเป็นที่น่าพอใจครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์การ

พัฒนา โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen 

Centered) เ พ่ือแก ้ ไขป ัญหาและตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนได้ทันท่วงที ยึดหลัก 

ธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส ร่วมคิด ร่วมท�า ร่วม

ตรวจสอบ ร่วมประเมินผล ร่วมรับผิดชอบ ร่วมรับ 

ผลการพัฒนา และร่วมภาคภูมิใจกับความส�าเร็จจาก

ผลของการพัฒนาเมืองทุ่งสงที่ได้ร่วมกันท�าอย่าง 

ต่อเนื่องด้วยความรู้สึกรวมเป็นหนึ่งเดียวว่า “ทุกคน

เป็นเจ้าของเมืองทุ่งสงร่วมกัน” เพื่อให้เกิดประโยชน์

สุขของประชาชนชาวทุ่งสงอย่างแท้จริง  
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เทศบาลเมืองทุ่งสงได้ด�าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการต่างๆในปีงบประมาณ 2560 เป็นจ�านวนเงินงบประมาณรวมทั้งสิ้น 556,828,355.11 บาท  

โดยแยกเป็นรายรับจริงตามงบประมาณ 456,476,791.56 บาท ประกอบด้วย ภาษีอากร 220,144,598.43 บาท ค่าธรรมเนียมฯ 5,825,617.65 บาท รายได้จาก

ทรพัย์สนิ 4,062,511.29 บาท สาธารณปูโภคฯ 6,994,024.33 บาท รายได้เบด็เตลด็ 1,944,372.86 บาท เงนิอดุหนนุ 217,505,667 บาท และรายรบันอกงบประมาณ 

100,351,563.55 บาท ประกอบด้วย เงินอุดหนุนทั่วไป/เฉพาะกิจ 34,057,483.55 บาท จ่ายขาดเงินสะสม 1,500,000 บาท เงินกู้ กสท. 64,794,080 บาท โดยน�า

งบประมาณมาพัฒนาเมืองทุ่งสงครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์ เพื่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งได้ด�าเนินโครงการทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ สรุปโดยสังเขป ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาแบบ
บูรณาการสู่คุณภาพ มาตรฐานที่เหนือกว่า

 รายงานผลการด�าเนินงานประจ�าปี 2560 

1. โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ  

งบประมาณ 1,417,692.42 บาท

2. โครงการอาหารกลางวัน งบประมาณ 15,986,130 บาท

3. โครงการอาหารเสริม (นม) งบประมาณ 6,199,686.62 บาท

4. โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพตดิในสถานศกึษา งบประมาณ 190,000 บาท

5. โครงการจัดสอนโดยครูภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) งบประมาณ 

983,547.42 บาท

6. โครงการจ้างครอูาสาสอนเดก็เร่ร่อนในเขตเมอืง งบประมาณ 198,720 บาท

7. โครงการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน งบประมาณ 1,100,000 บาท

8.  โครงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง งบประมาณ 105,600 บาท

9.  โครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่นักเรียนด้านภาษาอังกฤษห้องเรียนพิเศษ

หลกัสตูรสองภาษา (English Program) EP งบประมาณ 924,451.62 บาท

10.  โครงการหนังสือเล่มแรก ไม่ได้ใช้งบประมาณ 

11.  โครงการ 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา งบประมาณ 152,200 บาท

12. โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  

งบประมาณ 10,000 บาท

13. โครงการระบบเสริมทักษะภาษาอังกฤษ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  

งบประมาณ 10,000 บาท

14. โครงการเข้าค่ายลกูเสอื-เนตรนาร ีโรงเรียนเทศบาลวัดชยัชมุพล งบประมาณ 

43,860 บาท

15. โครงการรายงานผลการจัดการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  

งบประมาณ 43,265 บาท

16. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล 

งบประมาณ 84,328 บาท

17. โครงการเข้าค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล งบประมาณ 

26,500 บาท

18. โครงการบูรณาการนอกสถานที่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1-6  

งบประมาณ 148,475 บาท

19. โครงการออมทรัพย์ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ไม่ได้ใช้งบประมาณ

20. โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน ไม่ได้ใช้

งบประมาณ

21. โครงการหนนู้อย ICT โรงเรยีนเทศบาลวดัโคกสะท้อน งบประมาณ 10,000 

บาท

22. โครงการวันอาเซียน โรงเรียนเทศบาลวัดโคกสะท้อน งบประมาณ 15,000 

บาท

23. โครงการสอนซ่อมทักษะการอ่าน เขียน (ภาษาไทย) ป.1-ป.6 โรงเรียน

เทศบาลวัดโคกสะท้อน งบประมาณ 19,920 บาท

24. โครงการรู้รักษ์ภาษาไทย โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ งบประมาณ 

10,000 บาท

25. โครงการส่งเสรมิประชาธปิไตยในโรงเรียน โรงเรยีนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพ 

งบประมาณ 3,953 บาท

26. โครงการ To Be Number One โรงเรยีนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพ งบประมาณ 

7,050 บาท

27. โครงการออมทรัพย์ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ งบประมาณ 5,000 

บาท

28. โครงการปรับปรุงหลักสูตร โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ งบประมาณ 

20,000 บาท

29.  โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ  

งบประมาณ 49,800 บาท

30. โครงการส่งเสริมอาชีพขั้นพื้นฐานโรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ  

งบประมาณ 20,000 บาท

31. โครงการวินัยดี มีมารยาท โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ งบประมาณ 

39,786 บาท

32.  โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน ไม่ได้ใช้งบประมาณ

33. โครงการยกระดบัผลสมัฤทธิท์างการเรยีน โรงเรยีนมธัยมเทศบาลวดัท่าแพ 

งบประมาณ 45,000 บาท

34.  โครงการคนรักษ์วิทย์ โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ งบประมาณ 19,500 

บาท

35. โครงการส่งเสรมิภมูปัิญญาท้องถิน่ ศลิปะ วัฒนธรรมและประเพณ ีโรงเรยีน

เทศบาลบ้านนาเหนือ งบประมาณ 10,000 บาท

36. โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ 

งบประมาณ 4,000 บาท

37.  โครงการวดัในโรงเรยีน โรงเรยีนเทศบาลบ้านนาเหนอื ไม่ได้ใช้งบประมาณ

38. โครงการส่งเสริมทักษะทางวิชาการโรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ ่งสง  

งบประมาณ 5,000 บาท

39.  โครงการส่งเสรมิประชาธปิไตยในโรงเรยีน โรงเรยีนกฬีาเทศบาลเมอืงทุง่สง 

ไม่ได้ใช้งบประมาณ

40.  โครงการวัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ งบประมาณ 44,065 บาท

41.  โครงการลด ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติกส่งเสริมการมีโภชนาการที่ดี ไม่ได้ใช ้

งบประมาณ

42. โครงการพัฒนาระบบโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาภายในโรงเรียน โรงเรียน

เทศบาลวัดชัยชุมพล งบประมาณ 85,000 บาท

43.  โครงการพัฒนาวีดีทัศน์แนะน�าโรงเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล  

ไม่ได้ใช้งบประมาณ
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44. โครงการสายใยสัมพันธ์ โรงเรียนมัธยมเทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ 

97,796 บาท

45. โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา งบประมาณ 120,000 

บาท

46. โครงการพัฒนาทักษะวิชาการ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง งบประมาณ 

39,364 บาท

47. โครงการวันส�าคัญ โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง งบประมาณ 1,500 บาท

48. โครงการประเมินผลพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง  

งบประมาณ 48,600 บาท

49. โครงการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษาโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง  

งบประมาณ 20,000 บาท

50. โครงการจดัประสบการณ์การเรยีนรูแ้บบบรูณาการนอกสถานทีข่องนกัเรยีน

ระดับปฐมวัย โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง งบประมาณ 68,770 บาท

51. โครงการชุมชนสัมพันธ์สร้างสรรค์การศึกษา โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง 

งบประมาณ 27,997 บาท

52. โครงการพัฒนาข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัด อปท. งบประมาณ  

51,039.70 บาท

53. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงาน งบประมาณ 261,345 

บาท

54. โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคคลากรทางการศึกษาสังกัดกลุ ่ม 

จังหวัดการศึกษาที่ 6 (ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย) งบประมาณ 191,460 บาท

55. โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนเทศบาลวัดชัยชุมพล งบประมาณ  

175,000 บาท

56. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน งบประมาณ 300,000 บาท 

57. โครงการส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น งบประมาณ 

17,540 บาท

58. โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย งบประมาณ 1,402,746 บาท

59.  โครงการจัดการแข่งขันกีฬา เด็ก และเยาวชนและประชาชน งบประมาณ 

301,450 บาท

60.  โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านกีฬา งบประมาณ 3,597,385.40 บาท 

61.  โครงการฝึกทักษะกีฬาขั้นพื้นฐานภาคฤดูร้อน งบประมาณ 6,050 บาท

62. โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนเพื่อความเป็นเลิศด้านกีฬา โรงเรียน

เทศบาลวัดชัยชุมพล งบประมาณ 60,000 บาท

63.  โครงการกิจกรรมท่าแพเกมส์ งบประมาณ 99,970 บาท

64. โครงการส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ 

10,000 บาท

65. โครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล งบประมาณ 

66,110บาท

66. โครงการประกวดสื่อการเรียนการสอนของครูในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง 

งบประมาณ 99,000 บาท

67. โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล  

งบประมาณ 30,000 บาท 

68. โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBMLD)  

งบประมาณ 1,525,000 บาท

69. โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล งบประมาณ 21,000 

บาท

70. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายบริหารสถานศึกษา งบประมาณ 20,163,552 

บาท

71. โครงการเรียนรู้สู่ความเข้มแข็งร่วมแรงพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณ 45,000 

บาท

72. โครงการพลังเครือข่ายผู้ปกครอง ไม่ได้ใช้งบประมาณ

73. โครงการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ งบประมาณ 

5,000 บาท

74. โครงการส่งเสริมศักยภาพและความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษา 

โรงเรียนเทศบาลบ้านนาเหนือ งบประมาณ 45,000 บาท

75. โครงการประชุมผู้ปกครอง โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ 

5,000 บาท

76. โครงการสอนภาษาไทยระดับมัธยม โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ  

งบประมาณ 95,040 บาท

77. โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิชาชีพ 

งบประมาณ 273,078 บาท

78. โครงการด�าเนนิงานศนูย์เรยีนรูช้มุทางประวติัศาสตร์เมอืงทุง่สง งบประมาณ 

270,027 บาท 

79. โครงการปลูกกล้ายุวพุทธ โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ งบประมาณ 

69,580 บาท

80.  โครงการกิจกรรมสืบสวนวัฒนธรรม โรงเรียนมัธยมเทศบาลวัดท่าแพ  

งบประมาณ 15,550 บาท

81.  โครงการวันส�าคัญเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โรงเรียนเทศบาล

บ้านนาเหนือ งบประมาณ 5,000 บาท

82.  โครงการส่งเสริมวันส�าคัญทางศาสนา โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองทุ่งสง  

ไม่ได้ใช้งบประมาณ

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ร่วมกันจัดวางผังเมือง พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐาน รักษาสิ่งแวดล้อม 
ป้องกันน�้าท่วม สู่เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน

1. โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ 

งบประมาณ 2,064,178.40 บาท 

2. โครงการจัดท�าผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม งบประมาณ 19,125 บาท

3. โครงการขยายเขตประปา งบประมาณ 206,367 บาท ประกอบด้วย

 3.1 ขยายเขตประปาศาลาชุมชนท่าแพใต้ (ถนนไดโนเสาร์) งบประมาณ  

 14,187 บาท

 3.2 ติดตั้งและวางท่อประปาบริเวณถนนชัยชุมพล (ศาลาชุมชนหลัง 

 โรงพยาบาลทุ่งสง) งบประมาณ 41,222 บาท

 3.3 ติดตั้งและวางท่อประปาชุมชนหัวสะพานเหล็ก งบประมาณ 35,870  

 บาท

 3.4 ติดตั้งและวางท่อประปาบริเวณถนนยุทธศาสตร์ ซอย 4 งบประมาณ  

 115,088 บาท 

4. โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ งบประมาณ 1,544,283.89 บาท ประกอบ

ด้วย

 4.1 ขยายเขตไฟฟ้าโรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ งบประมาณ 414,478.87  

 บาท
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 4.2 ขยายเขตไฟฟ้าบรเิวณอาคารส�านักงาน งบประมาณ 810,435.91 บาท

 4.3 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณโรงแยกขยะเชื้อเพลิง (RDF) งบประมาณ  

 170,382.92 บาท

 4.4  ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณอาคารส�านักงาน, โรงเรียนเทศบาลวัดท่าแพ  

 (เพิ่มเติม) งบประมาณ 27,676.72 บาท

 4.5 ขยายเขตไฟฟ้าบรเิวณตลาดสดเทศบาล ชัน้ 2 งบประมาณ 86,086.09  

 บาท

 4.6 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณส�านักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง (เพิ่มเติม)  

 งบประมาณ 4,730.04 บาท

 4.7 ขยายเขตไฟฟ้าถนนเสริมชาติ ซอยแยกหมู่บ้านอุมาภรณ์ งบประมาณ  

 24,665.64 บาท

 4.8 ขยายเขตไฟฟ้าบริเวณหน้าศาลาชุมชนยุทธศาสตร์ งบประมาณ  

 5,827.70 บาท

5.  โครงการก่อสร้างเขื่อน เขื่อนกั้นน�้าล้น ฝายกั้นน�้า งบประมาณ 280,000 

บาท ประกอบด้วย

 5.1 ก่อสร้างทางเดินและผนังกันดิน คสล.ล�าเหมืองสาธารณะประโยชน์  

 (ตัง้แต่ถนนยทุธศาสตร์ ซอย 12 ไปทางทศิเหนือ) งบประมาณ 280,000  

 บาท

6. โครงการก่อสร้างถนน/และท่อระบายน�้า/ปรับปรุงผิวจราจร งบประมาณ 

2,644,400 บาท ประกอบด้วย

 6.1 ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน�้า คสล.พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็น 

 รางวี) ถนนพัฒนาการ ซอย 8 (ครัวมัลลิกา) งบประมาณ 1,287,000  

 บาท

 6.2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน�้าขนาดเส้นผ่า 

 ศูนย์กลาง 0.60 เมตร (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนทางเข้า 

 มูลนิธิซ�าปอกง งบประมาณ 300,000 บาท

 6.3  ก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน�้า คสล.พร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็น 

 รางวี) ถนนส�าโรง (โคกทราย ซอย 6) งบประมาณ 441,400 บาท

 6.4  ก่อสร้างท่อลอดถนนยุทธศาสตร์ ซอย 2 เชื่อมประชาอุทิศ ซอย 4  

 และปรับปรุงผิวจราจรทางเชื่อม งบประมาณ 107,000 บาท

 6.5  ก่อสร้างท่อระบายน�้า คสล.พร้อมบ่อพัก (ด้านบนรางวี) ถนน 

 ยุทธศาสตร์ ซอย 12 ส่วนที่เหลือ ช่วงที่ 1, 2, 3 งบประมาณ 839,000  

 บาท

7. โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงอาคารสถานที่ งบประมาณ 43,770,459 บาท 

ประกอบด้วย

 7.1 ก่อสร้างอาคารที่ท�าการอเนกประสงค์ชั้นเดียว งบประมาณ 567,000  

 บาท

 7.2 ก่อสร้างห้องน�้า – ห้องส้วม สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ร.9  

 งบประมาณ 353,000 บาท

 7.3 ปรับปรุงอาคารตลาดสดชั้น 2 งบประมาณ 7,279,600 บาท

 7.4 ก่อสร้างศาลาประชาคม งบประมาณ 3,114,000 บาท

 7.5 ก่อสร้างอาคารส�านักงาน งบประมาณ 25,149,000 บาท

 7.6 ก่อสร้างสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองทุ่งสง (โรงรับจ�าน�า สาขาที่ 2)  

 งบประมาณ 5,068,000 บาท

 7.7  ก่อสร้างรัว้โรงเรยีนกฬีาเทศบาลเมอืงทุ่งสง งบประมาณ 2,239,859.40  

 บาท

8. โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณถนนพัฒนาการ ซอย 8 งบประมาณ 195,300 

บาท

9. โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตและระบบระบายน�้าภายในวัดชัยชุมพล  

งบประมาณ 426,000 บาท

10. โครงการสุขาภิบาลส�าหรับผู ้ประกอบการค้าในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง  

งบประมาณ 216,000 บาท

11. โครงการตลาดสด/ร้านค้าน่าซื้อประจ�าปีงบประมาณ 2560 งบประมาณ 

144,000 บาท

12. โครงการการจัดระเบียบจราจรและแก้ไขปัญหาจราจรเมืองทุ่งสงแบบ

บูรณาการ งบประมาณ 51,800 บาท

13. โครงการจ้างท่ีปรึกษาการศึกษาการมีส่วนร่วมช่วยของประชาชนและ

ประชาสมัพันธ์ ในการออกแบบการจดัต้ังศนูย์ก�าจดัขยะมลูฝอย งบประมาณ 

990,000 บาท

14. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยของเมือง งบประมาณ 8,907,350 บาท 

15. โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตส�านึกในการจัดการน�้าเสียชุมชน  

งบประมาณ 461,700 บาท

16. โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียระยะที่ 2 งบประมาณ 

58,786,699.10 บาท

17. โครงการรณรงค์รักษาสภาพภูมิอากาศ ลดโลกร้อน ภายใต้แผนปฏิบัติการ 

LA 21 เพื่อเมืองน่าอยู่ งบประมาณ 160,074 บาท

18. โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตส�านึกในการจัดการขยะมูลฝอย  

งบประมาณ 1,140,900 บาท

19. โครงการพลิกถุงพลิกโลก งบประมาณ 64,800บาท

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม สู่คุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

1. โครงการส่งเสริมการลงทุน (พัฒนาศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง)  

(In Land Container Depot) งบประมาณ 8,631,210 บาท

2. โครงการสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน งบประมาณ 

51,900 บาท

3. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ�าเภอทุ่งสง งบประมาณ 

187,513.86 บาท 

4.  โครงการจัดเทศกาลขนมจนีหม้อยกัษ์เมอืงทุง่สง “อร่อยได้ ไร้แอลกอฮอล์” 

งบประมาณ 62,900 บาท

5. โครงการระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ ่งสง งบประมาณ 

1,581,961.50บาท

6. โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 76,090 บาท

7. โครงการส่งเสริมโภชนาการประชากร (จ้างเหมาเอกชนผลิตนมถ่ัวเหลือง

บรรจุถุง พร้อมจัดส่ง) งบประมาณ 265,265 บาท

8. โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน งบประมาณ 600,000 บาท

9. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานอนามัยโรงเรียน งบประมาณ 108,000 บาท

10. โครงการรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง งบประมาณ 40,110 บาท

11.  โครงการขบัเคลือ่นสมชัชาชมุชนพลงัแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด งบประมาณ 

249,300บาท

12.  โครงการล้อมรักให้ครอบครัวล้อมรั้วให้ชุมชน งบประมาณ 50,000 บาท 

13.  โครงการฝึกอบรมอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรอืน (อปพร.) และมสิเตอร์

เตือนภัย งบประมาณ 50,000 บาท
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14. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ�าปี งบประมาณ 

20,000 บาท 

15. โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้กับเยาวชนในโรงเรียนใน 

เขตเทศบาล (ยุว อปพร.) งบประมาณ 20,000 บาท

16.  โครงการจ้างเหมาจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในเขต

เทศบาลเมืองทุ่งสง เอกชน (รายบุคคล) งบประมาณ 3,098,700 บาท 

17. โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั งบประมาณ 

488,100 บาท

18. โครงการจัดซื้อถังดับเพลิงเคมี งบประมาณ 97,500 บาท

19. โครงการสงเคราะห์เบีย้ยงัชพี คนชรา คนพกิาร ผูป่้วยโรคเอดส์ งบประมาณ 

15,768,700 บาท

20. โครงการทัศนะศึกษาของผู้สูงอายุ งบประมาณ 584,862 บาท

21. โครงการจ้างเหมาท�าความสะอาดอาคารด�ารงธรรมาภิบาลเทศบาลเมือง

ทุ่งสง งบประมาณ 27,300 บาท 

22. โครงการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลผู ้สูงอายุ คนพิการและผู ้ด ้อยโอกาส  

งบประมาณ 188,400 บาท 

23. โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยสถานภาพความตระหนักและบริการส�าหรับ 

ผู้สูงอายุ กรณีศึกษา : เทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ 360,000 บาท 

24. โครงการการจ้างที่ปรึกษาการวิจัย “จัดท�าหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาวะ

คนสูงวัย” งบประมาณ 140,000 บาท

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการ องค์กรเทศบาลและ 
องค์กรชุมชนสู่การบริหารจัดการที่ดี โดยทุกภาคีมีส่วนร่วมแบบบูรณาการรองรับ  
ความเปลี่ยนแปลงสู่เทศบาลอัจฉริยะ

1. โครงการจ้างเหมาเอกชนบันทกึข้อมลูโปรแกรมระบบบัญชคีอมพวิเตอร์ของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas) งบประมาณ 355,354.84 บาท 

2. โครงการพฒันาศกัยภาพบคุลากรและหน่วยงานในสงักดัเทศบาลเมอืงทุ่งสง 

งบประมาณ 333,440 บาท

3.  โครงการฝึกอบรมและทศันศกึษาดูงานของผูน้�าชมุชนและสมาชกิสภาองค์กร

ชุมชนที่เกี่ยวข้อง งบประมาณ 1,110,349 บาท 

4. โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อพัฒนาการติดตามประเมินผลแผน

พัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ 34,510 บาท

5. โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรแม่บ้านเทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ 

50,000 บาท

6. โครงการจ้างเหมาจัดเก็บข้อมูล ส�ารวจข้อมูลภาคสนามโครงการ/กิจกรรม

ส�าคัญของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ�าปีงบประมาณ 2560 งบประมาณ 

108,000 บาท

7. โครงการเพ่ิมประสิทธภิาพการบรกิารประชาชน งบประมาณ 469,800 บาท

8.  โครงการจ้างเหมาดูแลระบบเครื่องเสียงประชุมเทศบาลเมืองทุ ่งสง  

งบประมาณ 93,900 บาท

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ 

งบประมาณ 59,719 บาท

10. โครงการจ้างท่ีปรึกษาพัฒนาระบบให้บริการประชาชนของเทศบาลเมือง

ทุ่งสง งบประมาณ 250,000 บาท

11. โครงการจ้างท่ีปรึกษา การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการสื่อสาร

องค์กร งบประมาณ 500,000 บาท

12.  โครงการศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. ระดับอ�าเภอ

ทุ่งสง ประจ�าปีงบประมาณ 2560 งบประมาณ 20,000 บาท

13.  โครงการเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา งบประมาณ 8,000 

บาท

14.  โครงการเทศบาลพบสภาชุมชนเมืองเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  

งบประมาณ 21,000 บาท

15. โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  

งบประมาณ 140,000 บาท

16.  โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้ งบประมาณ 

460,000 บาท

17.  โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน (LTAX3000) งบประมาณ 90,000 บาท

18.  โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

งบประมาณ 78,000 บาท

19. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาดสถานที่ราชการสถานีขนส่ง

ย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ 187,800 บาท

20. โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าท่ีรักษาความสะอาดสถานที่ราชการสถานีขนส่ง

ย่อยเทศบาลเมืองทุ่งสง งบประมาณ 324,000 บาท

21.  โครงการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง งบประมาณ 229,870 บาท

22.  โครงการจัดงานวันเทศบาล งบประมาณ 35,740 บาท

23.  โครงการประชุมประชาคมชุมชน งบประมาณ 126,418 บาท

24.  โครงการสรรหาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ของเทศบาลเมืองทุ่งสง  

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน งบประมาณ 3,525,970 บาท

25. โครงการปรบัปรงุ ซ่อมแซม อาคาร สถานที ่วสัด ุครภัุณฑ์ของเทศบาลเมือง

ทุง่สง เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิาน งบประมาณ 6,716,170 บาท

26.  โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. งบประมาณ 13,104 บาท

27 โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน ไม่ได้ใช้งบประมาณ
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   หมวดรายรับ รายรับจริง (บาท) หมวดรายจ่าย รายจ่ายจริง (บาท)

หมวดภาษีอากร 220,144,598.43 รายจ่ายงบกลาง 61,539,005.88

หมวดค่าธรรมเนียมฯ 5,825,617.65 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 6,208,560.00

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 4,062,511.29 เงินเดือน (ฝ่ายประจ�า) 197,829,151.65

หมวดสาธารณูปโภคฯ 6,994,024.33 ค่าตอบแทน 1,942,191.00

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 1,944,372.86 ค่าใช้สอย 113,820,009.45

หมวดรายได้จากทุน 0.00 ค่าวัสดุ 23,673,095.87

หมวดเงินอุดหนุน 217,505,667.00 ค่าสาธารณูปโภค 5,787,674.92

  เงินอุดหนุน 2,469,331.24

  รายจ่ายอื่น 3,258,595.00

  ค่าครุภัณฑ์ 16,597,421.15

  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 22,538,149.04

รวมรายรับจริงตามงบประมาณ 456,476,791.56 รวมจ่ายจริงตามงบประมาณ 455,663,185.20

รายรับนอกงบประมาณ  รายจ่ายนอกงบประมาณ

เงินอุดหนุนทั่วไป/เฉพาะกิจ 34,057,483.55 - เงินอุดหนุนทั่วไป/เฉพาะกิจ 34,057,483.55

จ่ายขาดเงินสะสม 1,500,000.00 - จ่ายขาดเงินสะสม 1,500,000.00

เงินกู้ กสท. 64,794,080.00 - เงินกู้ กสท. 64,794,080.00

รวมรายรับทั้งสิ้น 556,828,355.11 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 556,014,748.75

สรุปรายรับ – รายจ่าย
ประจ�าปีงบประมาณ 2560

เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
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การเปิดเผยข้อมูลของเทศบาลเมืองทุ่งสง
ตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ประกาศใช้ 
แผนพฒันาสีป่ ี(พ.ศ. 2561 - 2564) เทศบาลเมอืง

ทุ่งสง ด้วยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองทุ่งสง ได้พิจารณาร่างแผน

พัฒนาสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท�า

แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 (3) เมื่อวันที่ 

28 ธันวาคม 2559 อาศัยอ�านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท�าแผน

พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ข้อ 7 (4) จึงขอประกาศ

ใชแ้ผนพฒันาสีป่ ี(พ.ศ. 2561 – 2564) เทศบาลเมอืงทุ่งสง ประกาศ ณ วันที ่28 ธนัวาคม 

2559 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tungsong.com

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เร่ือง ประกาศใช้แผนการ
ดำาเนินงานประจำาปี 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ 

จัดท�าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2559 ข้อ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พิจารณาร่างแผนการด�าเนินงานแล้ว 

เสนอผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้เป็นแผนด�าเนินงานประจ�าปี ประกาศ ณ วันที่ 9 ตุลาคม  

พ.ศ. 2560 สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tungsong.com

ประกาศเทศบาลเมืองทุ่งสง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติ 
งบประมาณรายจ่าย ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2561 อาศัยอ�านาจ

ตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ประกาศใช้เทศบัญญัติ 

งบประมาณรายจา่ยประจ�าป ี2561 โดยมีผลบงัคับใช้วนัที ่1 ตุลาคม 2560 เป็นตน้ไป ประกาศ 

ณ วันที่ 11 กันยายน 2560  สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.tungsong.com
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โครงการตามแผนการด�าเนินงานในปีงบประมาณ 2561
 โครงการค่าจ้างที่ปรึกษา ศึกษานิเวศวิทยาและความหลากหลายของปลาและสัตว์ไม่มี

กระดูกสันหลังขนาดใหญ่ คลองท่าโหลน คลองท่าเลา และคลองตม

  โครงการจ้างทีป่รกึษาศึกษานเิวศวทิยาและความหลากหลายของสาหร่ายน�า้จดืขนาดใหญ่

ในคลองท่าแพ คลองตม คลองท่าโหลนและ คลองท่าเลา

  โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาการส�ารวจและประเมินศักยภาพของไม้ยืนต้นและพื้นริมคลอง

  โครงการจ้างเหมาเอกชนบันทึกข้อมูลโปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานแก่บุคลากรเทศบาลเมืองทุ่งสง”

  โครงการการเพิม่ศกัยภาพบคุลากรเพือ่พฒันาการตดิตามประเมนิผลแผนพฒันาเทศบาล

เมืองทุ่งสง

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและจัดท�าค�ารับรองการปฏิบัติราชการ

  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการ

  โครงการอบรมให้ความรู้ระเบยีบปฏิบตังิานอย่างโปร่งใสเพ่ือเสริมสร้างหลกัธรรมาภบิาลท่ีดี

  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการประชาชน/กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บ

ข้อมูลสารสนเทศของกองวิชาการและแผนงาน

  โครงการเพิม่ประสิทธภิาพจดัเกบ็ข้อมลู ส�ารวจข้อมลู ภาคสนาม โครงการ/กจิกรรมส�าคญั

ของเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ�าปี 2561

  โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของเทศบาล

  โครงการจ้างที่ปรึกษา “การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาเครือข่ายการสื่อสารองค์กร”

  โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน

  โครงการจ้างเหมาเอกชนเพื่อปฏิบัติงานในการจัดเก็บรายได้

  โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าทีร่กัษาความปลอดภยัสถานทีร่าชการสถานขีนส่งย่อยเทศบาล

เมืองทุ่งสง

  โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่บริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน

  โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าทีบ่นัทกึข้อมลูแผนทีภ่าษแีละทะเบยีนทรพัย์สนิ (LTAX๓๐๐๐)

  โครงการจ้างเหมาเจ้าหน้าทีร่กัษาความสะอาดบรเิวณสถานขีนส่งย่อยเทศบาลเมอืงทุง่สง

  โครงการจัดงานวันเทศบาล

  โครงการด�าเนินการเลือกตั้ง

  โครงการจัดประชุมประชาคมเมืองทุ่งสง

  โครงการจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์ส�านักงานเทศบาล

  โครงการจ้างเหมาดูและระบบสื่อโสตทัศนนูปกรณ์ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริการประชาชน

  โครงการจัดระเบียบจราจรและแก้ไขปัญหาจราจรเมืองทุ่งสงแบบบูรณาการ

  โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุบนถนน

  โครงการบริหารจัดการน�้าแบบบูรณาการ

  โครงการจ้างเหมาดูแลระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด

  โครงการจ้างเหมาติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)

  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจ�าปี/กิจกรรมฝึกซ้อมแผน

ป้องกันและระงับอัคคีภัย/กิจกรรมฝึกซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย

  โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

  โครงการอบรมป้องกันและบรรเทาอัคคีภัยให้กับเยาวชนในโรงเรียนในเขตเทศบาล  

(ยุว อปพร.) 

  โครงการการกวาดขยะและและรักษาความสะอาด อาคารงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

  โครงการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองภายในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

  โครงการส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมด้านประชาธิปไตย

  จัดซื้อรถดับเพลิง ชนิดมีถึงน�้าในตัว

  โครงการติดตั้งเสาทาวเวอร์แบบเซลล์ซัพพอร์ท

  ค่าบ�ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

 โครงการจัดท�าโครงการเพิ่มศักยภาพให้แก่นักเรียนด้านภาษอังกฤษห้องเรียนพิเศษ

หลักสูตรสองภาษา (English Program) EP

  โครงการจัดท�าศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติสถานศึกษาในสังกัด อปท.

  โครงการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 (งานระดับก่อนวัยเรียน)

  โครงการพัฒนา/ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน (งานระดับก่อนวัยเรียน)

 โครงการพฒันการจดัการศกึษาโดยใช้โรงเรยีนเป็นฐานในการพฒันาท้องถิน่ (SBMLD) 

(งานระดับก่อนวัยเรียน)

  โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน)

 โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมจัดนิทรรศการและแข่งขันทักษะทางวิชาการท้ังภายในและ

ภายนอกหน่วยงาน

 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (งานระดับก่อนวัยเรียน)

 โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 โครงการอาหารกลางวัน

 โครงการอินเตอร์เน็ตโรงเรียน

 โครงการจัดแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบล

  โครงการจ้างพัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 (งานระดับมัธยมศึกษา)

  โครงการพัฒนาปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน (งานระดับมัธยมศึกษา)

  โครงการรณรงค์การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา (งานระดับมัธยมศึกษา)

 โครงการส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนการสอนการบริหารตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง สถานศึกษาพอเพียงสู่ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง (งานระดับมัธยมศึกษา)

  โครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (งาน

ระดับมัธยมศึกษา)

  โครงการค่าใช้จ่ายอินเตอร์เน็ตโรงเรียน (งานระดับมัธยมศึกษา)

  โครงการค่าใช้จ่ายกิจกรรมสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในสถานศึกษา

  โครงการส่งเสริมการรักการอ่าน

  โครงการจ้างเหมาครูสอนเพิ่มประสิทธิภาพครูปฏิบัติ

 โครงการจ้างเหมาเพิม่ประสทิธภิาพ จ้างเหมาขบัรถบสั หมายเลขทะเบยีน 40-0308 นศ 

โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาล

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานกองการศึกษา

 โครงการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน)

 โครงการปรับปรุงหลักสูตรของสถานศึกษา (งานระดับมัธยมศึกษา)

  โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (งาน

ระดับก่อนวัยเรียน)

  กิจกรรมอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน

  โครงการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีจัดท�าแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น (งาน

ระดับมัธยมศึกษา)

  โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

  โครงการประกวดสื่อการสอนของครูโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

  โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

  โครงการเข้าค่ายวิชาการของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)

  โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศกึษา (ค่าปัจจยัพืน้ฐานส�าหรบัเด็กยากจน)

  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)

  โครงการนิเทศการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

  โครงการสนับสนุนการบริหารสถานศึกษา (ค่าพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)

  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)

  โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการบรหิารสถานศกึษา (ค่าปัจจยัพืน้ฐานส�าหรบัเด็กยากจน)

  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)

  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จัดการเรียนการสอน)

  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (อุปกรณ์การเรียน)

  โครงการพัฒนจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLID)

  โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (จัดการเรียนการสอน)

  โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาล

  โครงการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ชุมทางประวัติศาสตร์เมืองทุ่งสง

 โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัย พัฒนาทางการจัดการศึกษา(สู่คาร์บอนต�่า)

 โครงการด�าเนินงานศูนย์เรียนรู้ชุมทางลดโลกร้อน



11เทศบาลเมืองทุ่งสง

 จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ นักเรียน

 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบโรงเรียน

  โครงการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

  โครงการป้องกันและควบคุมพาหนะน�าโรค (จ้างเหมาเอกชนก�าจัดหนูและแมสงสาป)

  โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงานอนามัยโรงเรียนจ้างเหมาเอกชน (รายบุคคล)

  โครงการระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองทุ่งสง

  โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉินเทศบาลเมืองทุ่งสง ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ.2561

  โครงการจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมผู้สูงอายุ

  โครงการทัศนะธรรมศึกษาของผู้สูงอายุ

  โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัย สถานภาพความตระหนักและบริการส�าหรับผู้สูงอายุ

  โครงการจ้างที่ปรึกษาวิจัยโครงการจัดตั้งศูนย์สร้างเสริมสภาวะคนสูงวัย

  อุดหนุนส่วนราชการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและรักษาความสะอาด

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความสะอาดและเก็บขนขยะมูลฝอย

  โครงการจ้างเหมาบรรทุกขยะและฝังกลบขยะมูลฝอย

  โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตส�านึกในการจัดการน�้าเสียชุมชน

  โครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�าบัดน�้าเสีย ระยะที่ 2

  โครงการออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อ

ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง

  โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตส�านึกในการจัดการขยะมูลฝอย

  โครงการพลิกถุงพลิกโลก

  โครงการจ้างเหมาบริการยามรักษาการณ์

  ค่าบ�ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

  โครงการจัดท�าผังและแผนชุมชนแบบมีส่วนร่วม

  โครงการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน

  โครงการกิจกรรมรวมพลคนรักกีฬาเมืองทุ่งสง

  โครงการล้อมรักให้ครอบครัวล้อมรั้วให้ชุมชน

  โครงการขับเคลื่อนสมัชชาชุมชนพลังแผ่นดินและเอาชนะยาเสพติด

  เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

  เบี้ยยังชีพคนพิการ

  เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

  จ้างเหมาจัดเก็บข้อมูลผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

  โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานของผู้น�าชุมชนและสมาชิกองค์กรชุมชนและท่ี

เกี่ยวข้อง

  โครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรแม่บ้านเทศบาลเมืองทุ่งสง

  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการด�าเนินงานพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองทุ่งสง

  โครงการจ้างเหมาดูแลระบบข้อมูลของกองสวัสดิการสังคม

  โครงการจัดกิจกรรมเทศบาลพบประชาชนเพื่อบริการและพัฒนา

  โครงการจัดกิจกรรมเทศบาลพบสภาชุมชนเมือง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

  โครงการประชุมประชาคมชุมชน

  โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.

  โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน

  โครงการจัดกิจกรรม 1 นักเรียน 1 ดนตรี 1 กีฬา

  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชนและประชาชน

  โครงการจัดการแข่งขันกีฬาร่วมกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น

  โครงการจัดส่งนักกีฬา-กรีฑา เข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แห่งประเทศไทย

  โครงการจัดสอนหลักสูตรพิเศษด้านกีฬา

  โครงการส่งนักกีฬา-กรีฑาเข้าร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่น

  โครงการจัดงาน 5 ธันวามหาราช

  โครงการจัดงานประเพณีชักพระ

  โครงการจัดงานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน

  โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ

  โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง

  โครงการจัดงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่

  โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์เมืองทุ่งสง

  โครงการจัดงานวันเข้าพรรษา

  โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ

  โครงการจัดงานวันแม่แห่งชาติ

  โครงการจัดงานวันส�าคัญทางศาสนา

  โครงการจัดอบรมศาสนพิธีกร

  โครงการจ้างเหมาเพื่อปฏิบัติงานบริการเพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง

  โครงการจัดการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวในอ�าเภอทุ่งสง

  โครงการดนตรีในสวน ดนตรีดี เยาวชนเด่น เล่นในสวน

  โครงการถนนคนเดิน

  โครงการนครศรีธรรมราชเสือภูเขาทางเรียบครั้งที่ 1

 โครงการพัฒนาและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์การบริการการ 

ท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยว/สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง

  โครงการสร้างสงัคมจกัรยานให้เบกิบานทัง้เมอืงทุง่สง กจิกรรมป่ันจกัรยานเพือ่โลกสเีขยีว

ท่องเที่ยวเมืองทุ่งสง

  โครงการจดัเทศกาลขนมจนีหม้อยักษ์เมอืงทุง่สง อร่อยได้ไร้แอลกอฮอล์สายใจวฒันธรรม

สู่อาเซียน

  โครงการจ้างวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในอ�าเภอทุ่งสง

  โครงการจัดซื้อที่ดินบริเวณถนนสายเอเชีย หมายเลข 41

  โครงการก่อสร้างทะเลเทียม โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

  โครงการงานติดตั้งถังน�้าบนดินโรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลเมืองทุ่งสง

  โครงการก่อสร้างงานก่อสร้างทางเดินผนังกันดิน คสล. ล�าเหมืองสาธารณประโยชน์ 

ถนนส�าโรง (โคกทราย ซอย6)

  โครงการก่อสร้างถนน คสล. และท่อระบายน�้าพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนน 

บ้านในหวัง ซอย 2

  โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน�้า คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) และบ่อพัก 

ถนนเสริมชาติ ซอย 3

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

ถนนพัฒนาการ ซอย 3

 โครงการก่อสร้งถนน คสล. และท่อระบายน�้าพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนน

ประชาอุทิศ ซอย 6 (ติดกับโรงเรียนเจริญวัย)

  โครงการก่อสร้างถนน คสล.และท่อระบายน�้าพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนน

ยุทธศาสตร์ ซอย 11

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน�้า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  

0.60 เมตร (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพัก ถนนทางเข้ามูลนิธิซ�าปอกง

  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและท่อระบายน�้า คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) 

พร้อมบ่อพักและสะพาน คสล. ซอยร่วมใจ

  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าแพใต้ (จากทางรถไฟสายใต้ - 

ทางหลวงหมายเลข 41)

  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนท่าแพเหนือ ซอย 8

  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรตีพร้อมท่อระบายน�า้ (ด้านบนเป็นรางว)ี พร้อม

บ่อพัก ถนนรถไฟ (ถนนชนปรีดาถึงคลองตมตรงข้ามอาคารเก่ารถไฟ)

  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรตีพร้อมท่อระบายน�า้ (ด้านบนเป็นรางว)ี พร้อม

บ่อพักถนนท่าแพเหนือ (ต่อจากของเดิม - สุดเขตเทศบาล)

  โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมท่อระบายน�้า คสล. (ด้านบนเป็น 

รางวี) พร้อมบ่อพัก(ภายในหมู่บ้านแม่ถาวร)

  โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้า คสล. (ด้านบนเป็นรางวี) พร้อมบ่อพักและพื้นทาง คสล.

ซอยอุทิศเทศบาล แยกถนนศิลปนุสรณ์

  โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้าพร้อมบ่อพัก (ด้านบนเป็นรางวี) ถนนประชาอุทิศ ซอย

ร่วมใจพัฒนา 2 เชื่อมถนนยุทธศาสตร์ ซอย 21

  โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมระบายน�้าถนนยุทธศาสตร์

  โครงการก่อสร้างทางเดนิและผนงักนัดนิ คสล. ล�าเหมอืงสาธารณะประโยชน์ (ตัง้แต่ถนน

ยุทธศาสตร์ ซอย 12 ไปทางทิศเหนือ)

  โครงการก่อสร้างน�้าตกจ�าลอง โรงเรียนรีสอร์ทอนุบาลทุ่งสง

  โครงก่อสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนยุทธศาสตร์ ซอย 12

  โครงการก่อสร้างระบบระบายน�้าภายในวัดชัยชุมพล

  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตและระบบระบายน�้าภายในวัดชัยชุมพล

  โครงการก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน�้าถ�้าตลอด

  โครงการก่อสร้างปรับปรุงทางขึ้นถ�้าตลอด

  โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องพักสวนพฤกษาสิรินธร

  โครงการปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองทุ่งสง

  โครงการปรับปรุงห้องประชุมเล็ก สวนพฤกษาสิรินธร

  โครงการปรับปรุงพื้นที่สนามบาสเก็ตบอล

  ค่าบ�ารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์   



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

ถนนคนเดิน ตลาดวัฒนธรรม “หลาดชุมทางทุ่งสง” จัดข้ึนทุก 

วันอาทิตย์ เวลา 14.00-21.00 น. ณ บริเวณถนนชัยชุมพล ตั้งแต่สี่แยกชนปรีดา

ถึงหอนาฬิกาทุ่งสง เปิดจ�าหน่ายสินค้าหัตถกรรม อาหารพื้นถิ่นและเครื่องดื่ม 

การแสดงพื้นบ้านและการแสดงร่วมสมัย เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจการค้าและ 

การท่องเท่ียวของเมืองทุ่งสงให้มีความเจริญมากยิ่งข้ึน ประชาชนมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาตลาดให้มีสินค้าที่มีคุณภาพปลอดภัย ร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นและร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม 

“หลาดชมุทางทุง่สง” ถนนคนเดิน ตลาดวฒันธรรม
ชมการแสดงพืน้บ้าน ล้ิมลองอาหารพ้ืนถ่ิน หลากหลายสินค้าชมุชน

โดยได้ใช้พื้นท่ีบริเวณ “หลาดชุมทางทุ่งสง” เป็นพ้ืนที่การแสดง 

ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิดผู้ประกอบการและ

ทุกภาคส่วนร่วมขับเคลื่อนสร้างสรรค์และจัดการให้เกิดการพัฒนาพื้นที่ทาง 

ศิลปวัฒนธรรม สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้เด็กเยาวชนและประชาชนใน 

ท้องถ่ินได้มีโอกาสแสดงผลงานงานผลผลติทางวฒันธรรมปรบัเปลีย่นการค้าขาย

ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น นับเป็นการปลุกเมืองให้มีชีวิตชีวาท�าให้คน 

ในเมืองนี้มีความสุข เกิดการสร้างงานและสร้างรายได้ในชุมชน และเป็นการ

สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้ยั่งยืนอีกต่อไป


