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2 รายงานประจำ�ปี 2563

บทบรรณาธิการ

สำ�หรับการทำ�งานตลอดปีงบประมาณ 2563 ที่ผ่านมา
เทศบาลตำ�บลทีว่ งั มีความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจ    ในการปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนชาวตำ�บลที่วัง ให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านนโยบายโครงการและกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้
ได้ดำ�เนินการามยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ด้าน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้ โดยทั้งหมดนี้ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้ง
ความร่วมมือด้วยดีจากพี่น้องประชาชน ทำ�ให้ทุกการขับเคลื่อน
โครงการของเทศบาลตำ�บลที่วังประสบความสำ�เร็จ และนำ�พา
เทศบาลตำ�บลที่วังไปสู่การเป็นองค์กรที่เข้มแข็งและพร้อมทำ�งาน
เพื่อประชาชน
ผมในฐานะปลัดเทศบาลตำ�บลที่วัง พร้อมปฏิบัติหน้าที่
ในการบริหารส่วนราชการตามแนวทางการพัฒนาของผู้บริหาร
ที่มุ่งม่นตั้งใจจริง เพื่อชาวตำ�บลที่วัง เพื่อผลักดันการพัฒนาและ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ของประชาชน เพื่อให้ผ่านพ้นทุกวิกฤตไป
ได้ร่วมกัน   และกระผมยังมีความคาดหวังว่าการพัฒนาต่อไปใน
อนาคต จะได้เห็นประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมเสนอแนะ และ
ร่วมกันตรวจสอบเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นของเราเป็นไปตามที่
เราคาดหวังที่จะให้ตำ�บลที่วังมีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆ ด้าน
ต่อไป         
นายกัญช์ อินทนู
ปลัดเทศบาล

สารนายก

ทศมนตรี
MUNICIPALITY
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รายงานประจำ�ปี 2563 ของเทศบาลตำ�บลที่วังจัดทำ�ขึ้น เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตำ�บล
ที่วังตลอดปีที่ผ่านมา นำ�เสนอผลงานและการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำ�บลที่วัง
รวมทั้งเป็นช่องทางในการเผยแพร่ภารกิจ หน้าที่ รวมถึงนโยบายและแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำ�บลที่วังให้เห็น
เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
ตลอดปีงบประมาณที่ผ่านมา เทศบาลตำ�บลที่วังได้ดำ�เนินการตามนโยบาย ซึ่งได้ร่วมกันกำ�หนดขึ้น เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการของพี่น้องประชาชน เดินหน้าไปสู่ความสำ�เร็จ อันมาจากความร่วมมือ ร่วมใจจาก
ทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน และยังคงมุ่งมั่น พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดี
มากยิ่งขึ้น พร้อมร่วมกันส่งเสริมให้ตำ�บลที่วัง เป็นตำ�บลที่น่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็งและมีความสุขอย่างยั่งยืน
สุดท้ายนี้ ทุกอย่างจะสำ�เร็จไม่ได้หากปราศจากการร่วมมือจากพี่น้องประชาชน ในการเข้ามามีส่วนร่วมใน
กิจกรรม โครงการต่างๆ ของเทศบาลตำ�บลที่วัง โดยกระผมฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ตลอดจน
เจ้าหน้าที่เทศบาลตำ�บลที่วัง ยินดีรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ ที่เป็นประโยชน์จากทุกท่านเพื่อนำ�มาเป็นข้อมูลใน
การพัฒนาท้องถิ่น จะยังคงเดินหน้าพัฒนาตำ�บลที่วังอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถเพื่อให้สร้างสังคมที่เข้มแข็ง
อย่างยั่งยืนต่อไป
นายเชาวลิต เจริญพงศ์
นายกเทศมนตรีตำ�บลที่วัง
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สารประธานสภา

ทศบาล
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การดำ�เนินงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นนั้นเป็นงานยาก และมีความสำ�คัญ แต่หากได้รับความร่วมมือร่วมใจจาก
ทุกฝ่าย ทั้งฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติข้าราชการในสังกัด ลูกจ้าง รวมถึงประชาชน ก็จะสามารถบริหารจัดการ
ได้อย่างมีคุณภาพ และสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
สภาเทศบาลตำ�บลที่วัง มีหน้าที่พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติเทศบาล ร่างเทศบัญญัติงบ
ประมาณรายจ่ายประจำ�ปี และร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม อีกทั้งควบคุมการปฏิบัติงานของ
นายกเทศมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมายการกำ�หนดนโยบาย แผนพัฒนาเทศบาล เทศบัญญัติ ระเบียบและข้อบังคับ
ของทางราชการ รับทราบนโยบายของนายกเทศมนตรีก่อนเข้ารับหน้าที่ อีกทั้งรับทราบรายงานการแสดงผลการ
ปฏิบัติงานประจำ�ทุกปีงบประมาณ รวมถึงการเสนอแนะแนวทางการดำ�เนินโครงการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน
ในนามประธานสภาเทศบาลตำ�บลที่วัง ขอขอบคุณทุกภาคส่วน รวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ ให้ความร่วมมือ
ด้วยดีตลอดมาและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการทำ�งานของเทศบาลให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ อันนำ�ไปสู่การพัฒนา
และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในตำ�บลที่วังให้ดียิ่งขึ้น
กระผมและสมาชิกสภาเทศบาลตำ�บลที่วัง ให้คำ�มั่นสัญญาว่า จะมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับประชาชนในตำ�บลที่วังต่อไป
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นายบุญสม วังบัวทอง
ประธานสภาเทศบาลตำ�บลที่วัง

คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาล

แถวนั่งจากซ้ายไปขวา

แถวยืนจากซ้ายไปขวา

1. นายธีรศักดิ์  คำ�แหง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำ�บลที่วัง
2. นายสมชาย  แป้นสุข
รองนายกเทศมนตรีตำ�บลที่วัง
3. นายเชาวลิต เจริญพงศ์
นายกเทศมนตรีตำ�บลที่วัง
4. นายราเชษ  เอียดเสน
รองนายกเทศมนตรีตำ�บลที่วัง
5. นางสาววัชรี  นุ่นสังข์
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำ�บลที่วัง

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายระแบบ  มัคจิตร         
นายนิทน  สระบัว           
นายบุญยืน  จันทร์สุวรรณ  
นายบุญสม วังบัวทอง
นายสัญญา  เทวภักดิ์      
นางอุไรวรรณ  แสงเงิน     
นายมงคล  ไชยฤกษ์        
นายวิชิต  ทับทอง             
นายสมบูรณ์  แป้นสุข

รองประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
ประธานสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
เลขานุการสภาเทศบาล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

เทศบาลตำ�บลที่วัง
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นางสาววิศัลยา เหมือนจันทร์
หัวหน้าฝ่ายอำ�นวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำ�นักปลัด

งานทะเบียนและบัตร

1 นางสาวจิราวรรณ  แป้นสุข
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานทะเบียน
2 นายภูมิพัฒน์  เจนเจริญปีติภัทร นักจัดการงานทะเบียนและบัตร
3 นางสุฑาพร  กรุงแก้ว
เจ้าพนักงานทะเบียน

สำ�นักปลัด

แถวบนซ้ายไปขวา
1 นางปัทมา  บุญชู
2 นางปรีดาภรณ์    รักษาศรี
3 นางสาวปาณิสรา  เชี่ยวชาญ
4 นางศิริวรรณ  ดวงวิชัย
5 นางสาวศจี ศรัทธาพิทักษ์
6 นางโสภิตา  วรรณสถิตย์
7 นางวราภรณ์  ชูแก้ว
แถวล่างซ้ายไปขวา
1 นางสุพิศ  หนูชัยแก้ว
2 นายทวีรัตน์ เพชรที่วัง
3 นางสาววิศัลยา    เหมือนจันทร์

ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
พนักงานจ้าง
นักจัดการงานทั่วไป
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นักจัดการงานทั่วไป
นักทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นักพัฒนาชุมชน
หัวหน้าฝ่ายอำ�นวยการ
รักษาราชการแทน หัวหน้าสำ�นักปลัด
4 นายสุรพงษ์  ศรีนวล
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
5 นางนันทินา    เหล่าพิทักษ์พงศ์ นักพัฒนาชุมชน

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1
2
3
4
5
6
7
8
9

นายสนธยา  ณ สุวรรณ
นายประสิทธิ์  วังบัวทอง
นายชัยวัฒน์  ผิวผ่อง
นายอุเทน  ทองเนื้อเก้า
นายจีระพงษ์  ผิวผ่อง
จ.อ.สมชาย  กัปปา  
นายสุรกิจ  เกตุแก้ว  
นายอภิชาติ  ณ สุวรรณ
นายนฤทธิ์  มูสิกะ

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานจ้าง
พนักงานดับเพลิง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานดับเพลิง
พนักงานจ้าง

เทศบาลตำ�บลที่วัง
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นางสาวพรรณี สุกใส

กองคลัง

ผู้อำ�นวยการกองคลัง
แถวบนซ้ายไปขวา
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

นางวิลาลักษณ์  ทองเนื้อเก้า
นางณัฑธนาฏ    สังข์ชุม
นางจิรัญชา  เพชรโชติ
นายวิษณุ เพชรฤทธิ์
นายประภาส  อุดม
นายสรรเพชญ  คงแสง
นางธันย์ชนก  ท่วงที
นางชิดชนก  หอมเกตุ
นางเชียงสาย ส่งแสงรัตน์
นางสาวอภัสรี  สังข์ขาว

แถวล่างซ้ายไปขวา
1
2
3
4
5
6
7
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นางสาวดวงใจ  ชอบทำ�กิจ
นางพรพิมล  พุกงาม
นางสาวศิริรัตน์ เกิดขุมทอง
นางสาวพรรณี  สุกใส
นางสาวเรณู  แสงจันทร์แก้ว
นางเจตนิพิฐ  เกตุแก้ว
นางสาวอมรรัตน์  จินดาจันทร์

ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานพัสดุ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
พนักงานจ้าง
ลูกมือช่างช่างแผนที่ภาษีฯ
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
พนักงานจ้าง
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
พนักงานจ้าง
ผู้อำ�นวยการกองคลัง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการ
นักวิชาการพัสดุุ

MUNICIPALITY TIWANG
9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

4

1

2

3

4

นายอุดร รัตนพันธ์

5

6

7

8

กองช่าง

ผู้อำ�นวยการกองช่าง
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

นายธีรยุทธ  ชอบทำ�กิจ
นายธรรมพร  รายระยับ
นางสาวอินทิรา  อินทนี
นางสาวกฤธมลวรรณ เดชอรัญ
นางปารณีย์  เทวภักดิ์
นางหนึ่งฤทัย ยิ้มหยู
นางสาวสมฤทัย  เกตุแก้ว
นายณัฐพงษ์  อักษรนำ� 
นายถนอมพงศ์  แก้วสว่าง
นายสุนทร  ชัยทอง
นายยุทธนา  สุริยผล
นายเสกสรร  ธารเนตร
นายสันติ  อุระจร
ส.อ.เฉลิมภพ  หนูในน้ำ� 
นายอุดร  รัตนพันธ์
นายวิระพงษ์  สุขดำ� 
นายศุภชัย  อักษร
นายวินัย  ชูภัคดี
นายธีระพงศ์  เกิดขุมทอง
นายสุธรรม  เทพราช
นายสุทธิพงศ์  อุมารังสี

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา
วิศวกรโยธา
พนักงานจ้าง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
นายช่างไฟฟ้า
นายช่างโยธา
พนักงานจ้าง
พนักงานขับรถ
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
ผู้อำ�นวยการกองช่าง
นายช่างโยธา
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
พนักงานจ้าง
นายช่างโยธา

เทศบาลตำ�บลที่วัง
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นางสาวสุวิภา เหมาะสมสกุล
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการกองการศึกษา

กองการศึกษา

ซ้ายไปขวา

1 นางสุนันทา    ผิวผ่อง
ผู้ช่วยสันทนาการ
2 นางสาวโสภาภรณ์  ไชยขรรค์ ผู้ชว่ ยเจ้าพนักงานธุรการ
3 นางสาวสุวิภา  เหมาะสมสกุล หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา
รักษาราชการแทนผู้อำ�นวยการกองการศึกษา
4 นางกวิสา  ชอบประกอบกิจ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
5 นางสาวงามฤดี   สุขธร
นักวิชาการศึกษา

ขวา
ซ้ายไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน
1
2
3
4

นางจารุณี  บรรจงเกลี้ยง
นางสาวรัตนาภรณ์  พลศร
นางเกษรา เอียดเสน
นางสุกัญญา  รัตนพันธ์

ข้าราชการครู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ขวา
ซ้ายไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง
1
2
3
4

ขวา
ซ้ายไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม
10 รายงานประจำ�ปี 2563

1
2
3
4
5

นางสาวธารทิพย์  แป้นสุข
นางนงลักษณ์  จินดาพงศ์
นางวรรณี  โชคคล่อง
นางจันติมาภรณ์  ศิริสุข

นางจิราพร  รักษาศรี
นางวัลภา  โฉมอุทัย
นางจิราวรรณ  เกิดเมืองเล็ก
นางจิรารัตน์    แสงเงิน
นางสุจิฬา  สังข์แก้ว

ผู้ดูแลเด็ก
ข้าราชการครู
ข้าราชการครู
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ข้าราชการครู
ผู้ดูแลเด็ก
ข้าราชการครู

MUNICIPALITY TIWANG

นางมาริสา เพ็ชรทอง
ผู้อำ�นวยการกองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน

แถวยืนซ้ายไปขวา
1.
2.
3.
4.

นายพงศธร  หนูพลิบตา
นางสาวลัดดาวัล  บุญศรี
นางสาวธนัญญา  กลมเกลี้ยง
นางสาวหทัยกาญจน์  อ๋องยิ้ว

ผู้ช่วยนิติกร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

แถวนั่งซ้ายไปขวา
1. นางสาวฐิณิดา  ส่งเสริม
2. นางมาริสา เพ็ชรทอง
3. นางสาวนภัสกรณ์  การะกรณ์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ผู้อำ�นวยการกองวิชาการและแผนงาน
นิติกร
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นายวรวุฒิ บุญชู
ผู้อำ�นวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ซ้ายไปขวา
1 นางสาวสุชาฎา  ประพฤติชอบ    พนักงานจ้าง
2 นางสาวนิตยา  วงศ์ลา
นักวิชาการสาธารณสุข
3 นายวรวุฒิ  บุญชู
ผู้อำ�นวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
4 นางทัดดาว  ชาตรีทัพ
เจ้าพนักงานสาธารณสุข
5 นาวสาวศิริรัตน์  เพชรที่วัง
พนักงานจ้าง
6 นางสาวปานริศา  เอ้งฉ้วน
เจ้าพนักงานธุรการ

ซ้ายไปขวา
1
2
3
4
5
6
7

นายประมินทร์  ทองเนื้อเก้า
นายธรรมราช  กลิ่นหอม
นายชวลิต  สมัยสงค์
นายกันตินันท์  ชอบทำ�กิจ
นายวิสุทธิ์ คีรีวงศ์
นายวรวุฒิ บุญชู
นายเชาวลิต  เจริญพงศ์

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
ผู้อำ�นวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
นายกเทศมนตรีตำ�บลที่วัง

12 รายงานประจำ�ปี 2563

8
9
10
11
12
13
14
15

นายสุชาติ  หนูแดง
นายอนันตศักดิ์  สีมาพันธ์
นายศรชัย  รัตนวิค
นายบรรจบ  จันทร์เมืองไทย
นายชาตรี  ศิริจันทร์
นายวิชัย  ศิริจันทร์
นายประภาส  เกตุแก้ว
นายสมชาย  สุวรรณ

พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง
พนักงานจ้าง

วิธีทำ�บ่อขยะเปียกรักษ์โลกด้วยตัวเอง ไว้กำ�จัดเศษอาหารที่เหลือจาก
การกินและทำ�อาหาร ช่วยลดปริมาณขยะ แถมยังได้ปุ๋ยหมักไว้บำ�รุงดินและต้นไม้ไว้ ใช้

ทำ�บ่อ 2 บ่อ จะใช้เป็นบ่อซีเมนต์
หรือถังดำ�ก็ได้แล้วแต่สะดวกและแล้ว
แต่ขนาดที่ต้องการ เจาะให้มีรูหรือช่อง
ด้านล่าง และมีฝาปิดด้านบน โดยสาเหตุ
ที่ทำ�2 บ่อ เพื่อจะได้ใส่สลับกันตอนอีก
บ่อเต็มและรอการย่อยสลาย

หลังจากใส่ขยะลงไปแล้ว ให้ใส่ EM และกากน้ำ�ตาลตาม
ลงไปด้วย เพื่อช่วยให้ย่อยสลายและไม่ทำ�ให้ส่งกลิ่นเหม็น ซึ่งประโยชน์
ของ EM คือ ช่วยปรับสภาพดิน น้ำ�  อากาศให้ดีขึ้น สามารถเปลี่ยน
สภาพความเป็นกรด - ด่างให้สมดุล เพิ่มประสิทธิภาพในการหมักและ
การย่อยสลาย ทำ�ให้เกิดสารอาหารเป็นปุ๋ย ลดการใช้สารพิษและสาร
เคมีเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า สามารถป้องกันเชื้อโรค และสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้กับพืชและสัตว์ได้ ส่วนประโยชน์ของกากน้ำ�ตาล คือ มีธาตุอาหารที่
ครบถ้วน ใช้เป็นส่วนผสมของน้ำ�หมักชีวภาพ เป็นแหล่งอาหารสำ�คัญ
เพื่อให้จุลินทรีย์ผลิตกรดเติบโต ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทางธาตุอาหาร
และกลิ่นของน้ำ�หมักไม่ทำ�ให้เกิดกลิ่นเหม็น

โดยจะทำ�การใส่ในบ่อแรกก่อน เมื่อบ่อแรกเต็มแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้ย่อยสลาย ระหว่างนั้นเราก็ใส่ขยะ
ในบ่อที่ 2 ไปเรื่อยๆ เมื่อบ่อที่ 2 เต็มแล้ว บ่อแรกก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยพอดี สามารถนำ�ไปใช้งาน ตักปุ๋ยออกมาใช้ได้
แล้วพักบ่อที่ 2 ต่อ สลับกันไป นอกจากจะช่วยลดขยะในครัวเรือนแล้ว ยังทำ�ให้มีปุ๋ยหมักชั้นดีเอาไว้บำ�รุงดินด้วยค่ะ
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ยุทธศาสตร์ที่ 1

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

14 รายงานประจำ�ปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 2

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

MUNICIPALITY
TIWANG
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MUNICIPALITY
TIWANG
ยุทธศาสตร์ที่ 3

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา
ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม

16 รายงานประจำ�ปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 4

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิตและสังคม

เทศบาลตำ�บลที่วัง 17

ยุทธศาสตร์ที่ 5

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม
และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

18 รายงานประจำ�ปี 2563

ยุทธศาสตร์ที่ 6

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารและข้อมูลข่าวสาร

เทศบาลตำ�บลที่วัง 19

20 รายงานประจำ�ปี 2563

25,461,762.00
3,671,230.00

27,473,222.00
3,984,300.00

8,911,400.00
7,838,930.00
956,000.00
1,541,100.00
23,175,125.00
7,481,564.00

105,830,000.00

ค่าใช้สอย
ค่าวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เงินอุดหนุน

รวมจ่าย

105,830,000.00

รวมรับ

รายรับสูงกว่าหรือ
ต่ำ�กว่ารายจ่าย

-

600,000.00
600,000.00
51,370,000.00
45,500,000.00

รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้เบ็ดเตล็ด
ภาษีจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไป

เงินอุดหนุนระบุ
วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

1,560,000.00

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ
และใบอนุญาต

รายรับ
ภาษีอากร

6,200,000.00

2,946,000.00

3,072,000.00

94,954,694.48

-

620,808.24
512,520.00
46,781,414.54
44,696,655.00

1,330,035.06

1,013,261.64

89,584,030.10

4,506,863.26
6,112,852.14
730,282.92
1,246,800.00
17,958,063.00
6,799,328.30

20,150,848.48

21,396,359.00

งบกลาง
เงินเดือน (ฝ่าย
การเมือง)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ�)
ค่าตอบแทน

รายจ่าย

ประมาณการ

รายการ/หมวด

รวมจ่ายจาก
เงินงบ
ประมาณ

5,473,025.00

5,473,025.00

-

-

-

5,473,025.00

50,625.00
61,400.00
5,361,000.00
-

-

-

-

รวมจ่ายจาก
เงินอุดหนุน
ระบุ
วัตถุประสงค์/
เฉพาะกิจ

-

-

-

-

-

208,592.75

-

-

-

208,592.75

ปรับปรุง
โดย
ใบผ่าน

5,162,071.63

100,427,719.48

5,473,025.00

620,808.24
512,520.00
46,781,414.54
44,696,655.00

1,330,035.06

1,013,261.64

95,265,647.85

4,506,863.26
6,163,477.14
730,282.92
1,308,200.00
23,319,063.00
6,799,328.30

25,461,762.00
3,671,230.00

2,946,000.00

20,359,441.23

รวม

-

-

-

-

-

-

18,272,888.06

661,025.86
402,883.00
570,008.20
244,400.00
-

10,881,561.00
2,567,010.00

2,946,000.00

แผนงาน
บริหารงาน
ทั่วไป
00110

-

-

-

-

-

1,728,231.20

230,609.00
302,185.20
7,500.00
-

1,145,097.00
42,840.00

-

-

แผนงานการ
รักษาความ
สงบภายใน
00120

-

-

-

-

-

-

-

15,584,201.29

1,462,400.40
3,135,814.43
115,463.12
113,700.00
849,622.00
6,066,431.34

3,772,470.00
68,300.00

แผนงานการ
ศึกษา
00210

-

-

-

-

-

6,139,655.00

397,022.00
980,178.00
804,500.00
-

3,820,875.00
137,080.00

-

-

แผนงาน
สาธารณสุข
00220

-

-

-

-

-

10,207,179.07

1,403,631.00
1,326,316.51
44,811.60
109,700.00
945,000.00
648,896.96

4,935,523.00
793,300.00

-

-

แผนงานเคหะ
และชุมชน
00240

-

-

-

-

-

979,567.00

166,050.00
16,100.00
28,400.00
-

706,317.00
62,700.00

-

-

แผนงาน
สร้างความ
เข้มแข็งของ
ชุมชน
00250

-

-

-

-

-

446,401.00

161,761.00
84,000.00

200,640.00
-

-

-

แผน
งานการ
ศาสนา
วัฒนธรรม
และ
นันทนาการ
00260

-

-

-

-

-

31,338,178.00

31,338,178.00
-

-

-

-

แผนงาน
อุตสาหกรรม
และการโยธา
00310

งบแสดงผลการดำ�เนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำ�รองเงินสะสมและเงินกู้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

-

-

-

-

-

-

-

-

68,100.00

68,100.00
-

แผน
งานการ
เกษตร
00320

-

-

-

-

-

20,150,848.48

-

-

-

20,150,848.48

แผนงานงบ
กลาง
00410

สรุปผลการปฏิบัติงาน

ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำ�นวน 46 โครงการ
โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

งบตามเทศบัญญัติ/เงินสะสม/
เงินทุนสำ�รองเงินสะสม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายบ้าน รอ.ภราดา - บ้านนายเจียม ส่งสุข หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนางจำ�ปี ปอจง หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทวนทอง หมู่ที่ 4
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย นายเยื้อง แซ่ลิ้ม หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนายสาคร รักษ์วงศ์ หมู่ที่ 2
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านครูรัตน์ เชื่อมระหว่าง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 11
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยายเจียน ซอย 1 หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสุขสม หมู่ที่ 9
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ่อหรั่ง - โคกกฐิน  เขตต่อ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย ล่างควน หมู่ที่ 10
โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหนองฉีด หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านช่องหมี (ถ้ำ�ประดู่) หมู่ที่ 10
โครงการบุกเบิกถนนสายซอยโพรงงู - โคกเมา หมู่ที่ 2
โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายกระจ่าง หมู่ที่ 8
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสาย สี่แยกเภาลาย - บ้านคลองทราย หมู่ที่ 11
โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค ถนนสายบ้านนายคล้อย หมุนวัง หมู่ที่ 1
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายถ้ำ�ประดู่ หมู่ที่ 10
โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสี่แยกเภาลาย - บ้านคลองทราย หมู่ที่ 11
โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายบ้านนายคล้อย หมุนวัง หมู่ที่ 1
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถ้ำ�ประดู่ หมู่ที่ 10
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังไทร หมู่ที่ 8
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองผักตบ หมู่ที่ 9
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายไสใหญ่ - ที่วัง หมู่ที่ 9
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายถ้ำ�
พระกรุ – บ้านนายสุรินทร์รหัสสายทาง นศ.ถ.19-003  หมู่ที่ 5
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางหลวง 403 (สายเก่า)  หมู่ที่ 1
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายควนอิฐ - คลองทราย หมู่ที่ 1
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านฉาง ซอย 3 หมู่ที่ 4
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายสามแยกบ้านหัวนา – แยกควนพล หมู่ที่ 2
โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สาย 50 ซอย 1 ตอน 2  หมู่ที่ 9
โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บ้านถ้ำ�ประดู่  หมู่ที่ 10
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังขวัญ หมู่ที่ 8
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนางพริ้ม - ควนกรด หมู่ที่ 7
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายนางพริ้ม - ควนกรด ซอย 1 หมู่ที่ 7
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายคู่ขนานทางหลวงสาย 403 หมู่ที่ 7
โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างถนนสายครัวภูผา - บ้านจ่าวิทย์ หมู่ที่ 2
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายช่องประ - บ่อสองลูก หมู่ที่ 9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย บ้านลุงรินทร์ หมู่ที่  1
โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายคลองทราย ช่วงสามแยกหลุมพอบ้านคลองทราย หมู่ที่ 11
โครงการวางท่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายคลองฝาก และถนนสายนายทวีกุล รักษ์ยศ หมู่ที่ 4
โครงการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาคถนนสายควนหลวงนาย หมู่ที่ 11
โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายนายปิ่น หมู่ที่ 8
โครงการท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนน ถ้ำ�พระกรุ – บ้านนายสุรินทร์ รหัสสายทาง นศ.ถ.19-003 หมู่ที่ 5
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายห้วยบ่อจันทร์ - บ้านนายดับ หมู่ที่ 9
โครงการท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายที่วัง - ถ้ำ�ใหญ่ หมู่ที่ 1

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

1,940,000
636,000
302,000
932,000
485,000
1,695,000
1,044,000
2,950,000
3,929,000
4,643,000
533,522
447,600
239,000
449,000
738,000
200,000
190,000
738,000
200,000
190,000
276,000
390,000
247,000
345,000

1,111,000
540,000
280,600
932,000
420,514
870,000
688,888
1,909,000
3,929,000
3,600,000
530,000
447,600
227,600
275,039
499,200
120,000
190,000
499,200
120,000
190,000
276,000
390,000
247,000
342,000

322,000
234,000
298,000
156,000
410,000
238,000
163,000
489,000
341,000
337,000
496,000
240,000
353,000
500,000
450,000
500,000
420,000
512,918
2,916,000
1,165,335

319,000
227,000
289,000
150,000
374,000
218,000
157,000
481,000
334,000
327,000
484,000
222,000
266,218
483,000
264,000
437,000
412,000
445,000
2,180,519
1,165,335
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สรุปผลการปฏิบัติงาน

ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำ�นวน 46 โครงการ
โครงการ

งบตามเทศบัญญัติ/เงินสะสม/
เงินทุนสำ�รองเงินสะสม

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย

297,000
945,000
2,894,000

290,000
945,000
2,894,000

2,020,000
447,000

2,020,000
447,000

20,000
30,000
100,000

-

20,000

-

42. โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านลุงวิน  หมู่ที่ 8
43. โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างถนนสาย 403 (สายเก่า) ช่วงสามแยกชายคลอง – บ้านในทอน หมู่ที่ 1
44. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลทิ์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 19-001
ทางหลวง 403 (สายเก่า) 3 ช่วง หมู่ที่ 1 บ้านชายคลอง
45. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.19-004 สาย 50 หมู่ที่ 9
46. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
นศ.ถ.19-005 สายควนยา หมู่ที่ 9

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จำ�นวน 4 โครงการ
1. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีบัตรสวัสดิการ แห่งรัฐ
2. โครงการสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ในตำ�บลที่วัง
3. โครงการส่งเสริมถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำ�ตำ�บล เพื่อประกอบอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทำ�แปลงสาธิตการเกษตร
4. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และศิลปวัฒนธรรม จำ�นวน 13 โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
โครงการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์
โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ป้องกันเด็กสมาธิสั้น ติดโทรศัพท์/ติดเกมส์
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง
โครงการอาหารกลางวันสำ�หรับเด็กนักเรียน
โครงการอาหารเสริม (นม) สำ�หรับเด็กนักเรียน
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบำ�รุงรักษาศิลปะจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
โครงการสานสายใยรักสู่ครอบครัว
โครงการจัดงานเทศกาลสงกรานต์
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV
โครงการปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำ�บลที่วัง

100,000
1,391,400
30,000
30,000
200,000
6,520,000
3,468,322
20,000

-

50,000
200,000
61,400
488,000
498,003

61,400
381,624
467,998

10,000
15,895,200
3,552,000
180,000
400,000
30,000  
100,000

14,445,800
3,420,000
143,500
3,212
15,120

200,000
150,000

-

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม จำ�นวน 16 โครงการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

โครงการให้บริการทางสังคมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ
โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านยาเสพติดเทศบาลที่วังคัพ
โครงการส่งทีมกีฬาและกรีฑาร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
8. โครงการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
9. โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
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สรุปผลการปฏิบัติงาน

ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม จำ�นวน 16 โครงการ
โครงการ

งบตามเทศบัญญัติ/เงินสะสม/
เงินทุนสำ�รองเงินสะสม

10. โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็ก ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
11. โครงการครอบครัวพึ่งได้
12. โครงการส่งเสริมสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน
13. โครงการจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ
14. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำ�บลที่วัง
15. โครงการส่งเสริมสนับสนุนศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส ตำ�บลที่วัง
16. โครงการสมทบงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำ�บลที่วัง

150,000
20,000
20,000
30,000
20,000
30,000
300,000

งบประมาณ
ที่เบิกจ่าย
-

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ จำ�นวน 4 โครงการ
1.
2.
3.
4.

โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเนื่องใน “วันแม่แห่งชาติ”  12 สิงหาคม
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา “พระราชินี” 3 มิถุนายน         
โครงการพัฒนา คู คลอง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม
โครงการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

5,000
5,000
5,000
30,000

28,530

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารและข้อมูลข่าวสาร จำ�นวน 21 โครงการ
1. โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อการพัฒนาตนเองสู่การพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำ�บลที่วัง ประจำ�ปี พ.ศ.2563
2. โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์เทศบาลตำ�บลที่วัง
3. โครงการวันท้องถิ่นไทย
4. โครงการวันเทศบาล
5. โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง
6. โครงการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 -2565) เทศบาลตำ�บลที่วัง
7. โครงการเทศบาลพบประชาชน
8. โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายแก่ผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานจ้าง
เทศบาลตำ�บลที่วัง
9. โครงการจัดทำ�แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
10. โครงการจัดการเลือกตั้ง
11. โครงการจัดทำ�เอกสารเผยแพร่การดำ�เนินงาน
12. โครงการดำ�เนินการจัดทำ�ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
13. โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันอุทกภัย วาตภัย และอัคคีภัยประจำ�ปี
15. โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชน
16. โครงการ “จิตอาสา เราทำ�ความดี ด้วยหัวใจ”
17. วันปิยมหาราช, 12 สิงหามหาราชินีฯ, วันพระราชสมภพ พระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ
18. โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอำ�เภอทุ่งสง
19. โครงการอุดหนุนที่ทำ�การปกครองอำ�เภอทุ่งสง
   - การจัดงานประเพณีเดือนสิบ
   - โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น“ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ”
    - การจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอำ�เภอทุ่งสง
    - การจัดงานรัฐพิธี

300,000

102,000

20,000
5,000
5,000
50,000
30,000
80,000
50,000

600
2,675
-

30,000
1,300,000
100,000
20,000
20,000
120,000
5,000
200,000
30,000

29,000
99,000
19,000
46,085
130,070
-

84,000

84,000

เทศบาลตำ�บลที่วัง 23

