สาร
จากใจ

นายก
นายเชาวลิต เจริญพงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลที่วัง

สวัสดีครับ พ่อแม่ พี่น้อง ชาวตำบลที่วังทุกท่าน วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ได้จัดทำเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ ถึงผลการดำเนินงานและกิจกรรมของเทศบาลตำบลที่วัง ในปีงบประมาณ 2557
ก่อนอื่น กระผมใคร่ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่ได้ให้การสนับสนุนกระผมและทีมงาน กระผมรู้สึกซาบซึ้ง
ในความเมตตากรุณาทีท่ กุ ท่านได้มอบโอกาสและความไว้วางใจ ให้กับกระผมอีกครั้ง และขอยืนยันถึงความตั้งใจที่จะทำหน้าที่
ในฐานะผู้อาสาเข้ามาเพื่อรับใช้พี่น้องประชาชนชาวตำบลที่วัง ด้วยความตั้งใจจริงที่จะมาช่วยกันพัฒนาบ้านของเราให้มี
ความเจริญก้าวหน้าเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยความพร้อม และจะขอทำหน้าที่ให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม
และมุง่ เน้นการทำงานทีม่ คี ณ
ุ ภาพและประสิทธิภาพ ตามแนวทางการทำงานทีว่ า่ เข้าใจ เข้าถึง พัฒนาคน พัฒนาชุมชน เพือ่ เป็น
การตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหานานาประการของท้องถิ่นบ้านเรา และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชน
เป็นทีต่ ง้ั หากท่านมีความเดือดร้อนด้านใด สามารถติดต่อกระผมได้โดยตรง ทีเ่ ทศบาลตำบลทีว่ งั กระผมและทีมงาน พนักงาน
พร้อมต้อนรับและบรรเทาปัญหาของท่าน
สุดท้ายนี้ ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรตั นตรัยจงดลบันดาลให้ พ่อแม่ พีน่ อ้ ง ทุกท่านมีความสุข ความเจริญตลอดไป

สาร
จากใจ

ประธานสภา

กระผมมีความรูส้ กึ ภาคภูมใิ จและยินดีเป็นอย่างยิง่
ที่ได้มีโอกาสเข้ามาเป็นตัวแทนรับใช้พ่อแม่พี่น้อง พร้อมเพื่อนพ้อง
ร่วมสภาฯ ที่ได้รับความไว้วางใจให้มาเป็นตัวแทนในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้เจริญก้าวหน้าไปด้วยกัน เพื่อความสุข ความเจริญ ที่จะเกิดขึ้นอย่างยั่งยืน
กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพัฒนาท้องถิ่นของเรา โดยถือประโยชน์ของ
พ่อแม่พี่น้องและประชาชนเป็นที่ตั้ง เพื่อให้ตำบลที่วัง ของเราเจริญก้าวหน้า
ต่อไปในอนาคต

นายบุญสม วังบัวทอง

ประธานสภาเทศบาลตำบลที่วัง
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เทศบาลตำบลที่วัง
วิสัยทัศน์
“เข้าใจ เข้าถึง สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม
นำพาสู่การบริหารบ้านเมืองที่ดี”

พันธกิจ
1. สร้างระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
2. ส่งเสริมด้านการศึกษา ภูมิปัญญาท้องถิ่น อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมการท่องเที่ยว นันทนาการ และกีฬา
3. ส่งเสริมสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข
4. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพหลัก และอาชีพเสริมของประชาชน เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน
โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง								
5. พัฒนาศักยภาพของคนและสังคม ยกมาตรฐานคุณภาพชีวิต
6. เสริมสร้างความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
7. สร้างระบบการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และคุ้มครองดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พัฒนาสิ่งแวดล้อม
และภูมิทัศณ์เมือง
8. พัฒนาบุคลากรให้มคี ณ
ุ ภาพ เพิม่ ประสิทธิภาพในการทำงาน สร้างระบบการบริหารการจัดการทีด่ ี มีความโปร่งใส
ส่งเสริมสนับสนุนการเมือง การปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

วัตถุประสงค์
1. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในทุกๆ ด้าน ให้เกิดผลการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพ
2. ยกระดับคุณภาพการศึกษา พัฒนาด้านการท่องเที่ยวและการกีฬา รวมทั้งปลูกฝั่งให้ประชาชนอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีถ้วนหน้า
4. ดำเนินการเพื่อให้ประชาชนมีงานทำ มีอาชีพเสริม ทำให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นและแก้ปัญหาความยากจน
5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของคน สังคม เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและจัดให้มีสวัสดิการสังคม
6. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
7. มีสภาพแวดล้อมที่ดี
8. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการอย่างต่อเนื่อง
่อการประชาสัมพันธ์
6 วารสารเพื
เทศบาลตำบล ที่วัง

นโยบาย

นายกฯ

1. ด้าน

บริหารการเมืองการจัดการ

ด้วยนโยบายของชุดบริหารเทศบาลตำบลที่วังมุ่งเน้นดูแลผลประโยชน์ของประชาชน และประชาชนต้องประทับใจ
กับการให้บริการตามภารกิจและหน้าที่ ดังนัน้ การบริหารการเมืองการจัดการโดยมุง่ เน้นความสะดวกสบายและความรวดเร็ว
ในด้านการบริการแก่ประชาชน โดยการแยกบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ระหว่างข้าราชการฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ
ซึ่งข้าราชการฝ่ายการเมือง จะเป็นผู้กำหนดนโยบายและวางยุทธศาสตร์หลักการบริหาร ส่วนข้าราชการฝ่ายประจำเป็นผู้นำ
นโยบายและยุทธศาสตร์ดังกล่าวไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนมีคุณภาพและมีการประเมินผลงาน
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2. ด้าน

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 ถนน จะมีการสำรวจทุกเส้นทางของชุมชนเพื่อปรับปรุง ซ่อมแซม ก่อสร้างถนนลาดยางหรือถนนคอนกรีต
รวมถึงการควบคุมดูแลการก่อสร้าง ให้มีประสิทธิภาพในการสัญจรไปมาอย่างสะดวกและปลอดภัย
2.2 ไฟฟ้า ขยายเขตไฟฟ้าให้มีใช้ตามระบบทุกครัวเรือนและขยายไฟฟ้าเขตสาธารณะ ให้ครอบคลุมเต็มพื้นที่ของ
ทุกชุมชน
2.3 การประปา ขยายเขตระบบประปาของภูมิภาคเชื่อมโยงทุกชุมชน ส่วนที่เป็นประปาหมู่บ้านจะปรับปรุงดูแล
ให้สามารถใช้งานได้
2.4 ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน สามารถระบายน้ำได้ดีเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย

ถนนคสล.สายทองเนื้อเก้า

ซ่อมถนนลอกคู
ถนนสาย ม.7หนองเสม็ด-วังขรี

ปรับปรุงถนน ม.1สถานีรถไฟที่วังโรงปูน

วางท่อ
่อการประชาสัมพันธ์
8 วารสารเพื
เทศบาลตำบล ที่วัง

เปิดช่องทางน้ำหมู่บ้านทุ่งอินทนิน หมู่ที่ 9

3. ด้าน

การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

3.1 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการรวมกลุ่มของชุมชน
3.2 สนับสนุนการออมทรัพย์และสหกรณ์ที่มีอยู่ให้เข้มแข็งทางด้านเงินทุน
3.3 ประสานงานผลักดันการออกเอกสารสิทธิที่ดินทำกินที่ตกค้าง
3.4 พัฒนาพื้นที่ริมทางหลวงเป็นร้านค้าชุมชน ตลาดนัดชุมชน โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3.5 สนับสนุนเงินผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส
3.6 เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาท้องถิ่นการเรียนรู้ การเมืองการท้องถิ่น

จ่ายเบี้ยยังชีพ

เทศบาลตำบล ที่วัง 9
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4. ด้การพัานฒนาการศึกษา กีฬา
ศาสนา และวัฒนธรรม

4.1 สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน ขยายศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กให้ครอบคลุมทุกชุมชน
4.2 สนับสนุนทุนการศึกษาครอบครัวยากจน
4.3 สนับสนุนให้มีห้องสมุดประชาชน
4.4 จัดตั้งศูนย์เรียนรู้คอมพิวเตอร์และศูนย์อินเตอร์เน็ตประจำ
ตำบล
4.5 ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการศึกษาเฉพาะด้าน
4.6 ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาทุกระดับระหว่างชุมชนและโรงเรียน
4.7 ส่งเสริมสนับสนุนงานประเพณีท้องถิ่น ทุกชุมชน

งานประเพณีลอยกระทง 2557

แห่เทียน

ที่วังเกมส์

แห่หมรับ
่อการประชาสัมพันธ์
10 วารสารเพื
เทศบาลตำบล ที่วัง

เรือพระ

5. ด้การพัานฒนาด้านสาธารณสุข

และสิ่งแวดล้อม

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7

ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านอาสาสมัครสาธารณสุข ( อสม. )
ส่งเสริมความรู้ขั้นพื้นฐานในการป้องกันโรคร้าย
ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรและเครื่องมือทางการแพทย์กับสถานพยาบาลของตำบล
ส่งเสริมสนับสนุนผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ คนพิการ เด็กเยาวชนและสตรี
จัดโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ตรวจสุขภาพประจำปี เทศบาลพบประชาชน
จัดให้มีโรงฆ่าสัตว์ของเทศบาลในชุมชน
จัดระบบการกำจัดขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ

โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามหลัก 3 อ.

โครงการดูแลผู้ป่วยติดเตียง

สุขภาพดีวิถีคนที่วัง
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6. ด้านความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สิน

6.1 สนับสนุนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6.2 สนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตั้งชุดลาดตระเวนรักษา
ความปลอดภัยของชุมชน
6.3 ส่งเสริมการปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรม โดยสนับสนุนงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่รับผิดชอบ
ในเขตพื้นที่
6.4 จัดตั้งชุมชนเข้มแข็งป้องกันยาเสพติด ศูนย์บำบัดผู้ติดยาเสพติด

โครงการ
ราวกันตกริมถนนซอย 3
บ้านชายคลอง
่อการประชาสัมพันธ์
12 วารสารเพื
เทศบาลตำบล ที่วัง

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2557

เทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง 30 กันยายน 2557
รายรับตามประมาณการ
รายรับ
ค่าภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
รายได้จากทรัพย์สิน
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์
รายได้เบ็ดเตล็ด
รายได้จากทุน
ภาษีจัดสรร
เงินอุดหนุนทั่วไป
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์
รวมรายรับทั้งสิ้น

ประมาณการ

รายรับจริง

6,820,000.00
1,049,000.00
350,000.00
315,000.00
29,200,000.00
23,300,000.00
61,034,000.00

7,354,929.93
879,255.20
862,807.50
436,847.00
34,197,896.04
24,988,893.00
68,720,628.67
27,033,377.00
27,033,377.00
95,754,005.67

ประมาณการ

รายจ่ายจริง

รายจ่ายตามประมาณการ
งบกลาง
2,760,810.00
2,574,420.37
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)
2,677,770.00
2,581,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)
14,171,561.00 13,639,084.00
ค่าตอบแทน
1,105,120.00
678,575.00
ค่าใช้สอย
5,707,590.00
5,045,109.42
ค่าวัสดุ
6,034,480.00
5,760,702.67
ค่าสาธารณูปโภค
803,000.00
741,920.14
ค่าครุภัณฑ์
1,206,200.00
1,107,040.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
13,431,000.00 12,728,900.00
รายจ่ายอื่น
2,642,969.00
2,617,969.00
เงินอุดหนุน
7,036,300.00
6,936,000.00
รายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น
57,576,800.00 54,411,480.60
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลโห้โดยระบุวัตถุประสงค์
27,033,377.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น
81,444,857.60
14,309,148.07
สูงกว่า
รายรับ                              รายจ่าย
ต่ำกว่า

+
-

สูง
(ต่ำ)

+
+

534,929.93
- 169,744.80
512,807.50
121,847.00
4,997,896.04
1,688,893.00
7,686,628.67

+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

สูง
(ต่ำ)
186,389.63
96,010.00
532,477.00
426,545.00
662,480.58
273,777.33
61,079.86
99,160.00
702,100.00
25,000.00
100,300.00
3,165,319.40

หมายเหตุ ตั้งเป็นเงินทุนสำรองเงินสะสมของยอดรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง
			
= 14,309,148.07 * 25% 		
=
3,577,287.02 บาท
คงเหลือตกเป็นเงินสะสม = 14,309,148.07 - 3,577,287.02 =
10,731,861.05 บาท
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ผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557
เทศบาลตำบลที่วัง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ.2557 โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา 48 โครงการ จำนวน 29,082,343.69 บาท ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อโครงการ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายครัวภูผา-บ้านจ่าวิทย์ หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนอิฐ-คลองทราย หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนอิฐ ซอย 1 หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมชนหน้าสถานีรถไฟ หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนรัก ตอนที่ 2 หมู่ที่ 8
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทองเนื้อเก้า หมู่ที่ 9
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านในทอน หมู่ที่ 1
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองคล้า- เภาลาย หมู่ที่ 11
โครงการก่อสร้างถนนระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 10
โครงการก่อสร้างผนังกั้นดิน หมู่ที่ 4
โครงการติดตั้งถังกรองน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9
โครงการบุกเบิกถนนสายถ้ำนายชวน หมู่ที่ 8
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายกอไผ่ หมู่ที่ 7
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายหนองผักตบ หมู่ที่ 9
โครงการปรับปรุงถนนห้วยกบ-บนควน หมู่ที่ 10
รวม

่อการประชาสัมพันธ์
14 วารสารเพื
เทศบาลตำบล ที่วัง

งบประมาณ หมายเหตุ
269,000
1,259,000
580,000
1,993,000
553,000
708,000
172,000
1,406,000
973,000
2,058,000
65,000
127,000
1,090,000
1,144,900
331,000
12,728,900

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและท่องเที่ยว
ลำดับ
1.
2.
3.
4.

ชื่อโครงการ
โครงการฝึกทักษะอาชีพเพื่อรายได้ให้กับครอบครัว
โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการกรีดยางพารา
โครงการสนับสนุนศูนย์บริหารถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลที่วัง
รวม

งบประมาณ หมายเหตุ
1,350
1,350

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

ชื่อโครงการ
โครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
โครงการอาหารเสริม (นม)
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา
โครงการวันเด็กแห่งชาติ
โครงการบัณฑิตน้อย
โครงการศึกษาดูงานมหกรรมการศึกษาท้องถิ่น
โครงการเปิดโลกทัศน์สู่โลกกว้าง
โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ
โครงการจัดหาเครื่องเล่นสนาม
อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล
โครงการวันกตัญญูผู้สูงอายุ
โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีลอยกระทง
โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมกิจกรรมงานชักพระ
โครงการจัดงานพิธีการทางศาสนาและการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา
ค่าใช้จ่ายงานรัฐพิธีและวันสำคัญของชาติ
รวม

งบประมาณ หมายเหตุ
6,394,000
2,218,021.12
742,883
16,370
19,240
248,000
300,000
16,140
210,000
19,882
217,324
10,401,860.12

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ลำดับ
1. โครงการปลูกป่าชุมชน

ชื่อโครงการ
รวม

งบประมาณ

หมายเหตุ
-
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม
ลำดับ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ชื่อโครงการ
โครงการครอบครัวพึ่งได้
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการคนไทยใจอาสา
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน
โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเทศบาลที่วังคัพ
โครงการส่งทีมกีฬาและกรีฑาร่วมแข่งขันกับหน่วยงานอื่นๆ
โครงการแข่งขันกีฬาพลับพลาเกมส์
โครงการฝึกทักษะฟุตบอลสำหรับเยาวชน
เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬาบ้านฉางคัพ
เงินอุดหนุนโครงการแข่งขันกีฬา หมู่ที่ 5
โครงการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
วัสดุกีฬา
อุดหนุน อสม.ตามโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ
โครงการรณรงค์ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
รวม

งบประมาณ หมายเหตุ
50,000
102,500
50,000
205,913
31,650
261,220
30,000
30,000
60,000
110,000
300,000
1,231,283

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

ชื่อโครงการ
โครงการจัดทำแผนพัฒนาสามปีและเวทีเสวนา
โครงการเทศบาลพบประชาชน
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้นำชุมชน
โครงการฝึกซ้อมแผนอุทกภัย
โครงการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยให้กับประชาชน
โครงการจัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการ
ค่าใช้จ่ายจัดทำเอกสารเผยแพร่การดำเนินงาน
โครงการเพิ่มศักยภาพคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล
พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานเทศบาลด้านการบันทึกบัญชี (E-laas)

่อการประชาสัมพันธ์
16 วารสารเพื
เทศบาลตำบล ที่วัง

งบประมาณ หมายเหตุ
5,991.32
199,460
82,990
3,602,320.25
96,000
368,560
45,826

ลำดับ
ชื่อโครงการ
10. โครงการส่งเสริมเพิ่มความรู้ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540
11. โครงการอุดหนุนภาคราชการ
- อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลนาหลวงเสน
- โครงการจัดงานรัฐพิธี ประจำปี 2557
- โครงการขับเคลื่อนสมัชชาหมู่บ้าน/ชุมชนพลังแผ่นดิน
- โครงการจัดงานประเพณีเดือนสิบ
- โครงการจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระอำเภอทุ่งสง ประจำปี 2557
- โครงการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น “ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ”
- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ศาสนพิธี
12. โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย/วันเทศบาล
13. ทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14. โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
รวม

งบประมาณ

หมายเหตุ
-

25,000
7,000
15,000
25,000
89,000
156,803
4,718,950.57

การจ่ายเงินอุดหนุน
เทศบาลตำบลที่วัง ได้รับเงินอุดหนุนประจำปี พ.ศ.2557 จำนวน 3 โครงการ จำนวนเงิน 12,730,200 บาท
ลำดับ
ชื่อโครงการ
1. เบี้ยยังชีพคนพิการ
2. เบีย้ ยังชีพผู้สูงอายุ
3. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
รวม

งบประมาณ หมายเหตุ
1,326,000
11,299,200
105,000
12,730,200

สรุป

เทศบาลตำบลที่วังได้กำหนดโครงการในแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2557-2559) รวม 253 โครงการ
จำนวน 210,319,000 บาท ซึ่งเป็นโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 จำนวน 84 โครงการ จำนวน
68,458,000 บาท โดยเทศบาลตำบลที่วัง ได้นำโครงการในแผนพัฒนาสามปีฯ มาดำเนินการทั้งสิ้น จำนวน 51 โครงการ
จำนวน 41,812,543.69 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.71 ของโครงการทั้งหมด และร้อยละ 61.08 ของงบประมาณทั้งหมด

เทศบาลตำบล ที่วัง 17
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บุคลากร
5

2

3

4

1

6

7

นางสาววนิดา เดชาฐาน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
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รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา

กองการศึกษา

1. นางสาวสุวิภา เหมาะสมสกุล นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา 2. นายอรรถพล มณีอ่อน สันทนาการ
3. นางสาวจันติมาภรณ์ สกุลมาก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 4. นางจิรารัตน์ แสงเงิน ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 5. นางจารุณี บรรจงเกลี้ยง ครูผู้ดูแลเด็ก
6. นางวัลภา โฉมอุทัย ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 7. นางกวิสา ชอบประกอบกิจ ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 8. นางนงลักษณ์ จินดาพงศ์ ครูผู้ดูแลเด็ก
9. นางจิราวรรณ เกิดเมืองเล็ก ครูผู้ดูแลเด็ก 10. นางวรรณี โชคคล่อง ครูผู้ดูแลเด็ก 11. นางสุจิฬา สังข์แก้ว ครูผู้ดูแลเด็ก
12. นางสาวโสภาภรณ์ ไชยขรรค์ พนักงานจ้าง
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2

1

4

1. นายวรวุฒิ บุญชู หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
2. นางทัดดาว ชาตรีทัพ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
3. นางสาวปานริสา เอ้งฉ้วน เจ้าพนักงานธุรการ
4. นางสาวสุชาฎา ประพฤติชอบ พนักงานจ้าง
5. นางศศิธร เพชรฤทธิ์ พนักงานจ้าง

5

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
1. นางมาริสา เพ็ชรทอง
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
รักษาราชการแทนผูอ้ ำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
2. นายปรีชา รอดมี นิติกร
3. นายทวีรัตน์ เพชรที่วัง ผู้ช่วยนิติกร
4. นางสาวกวิสรา ชุมพล
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
5. นางสาวลัดดาวัล บุญศรี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
6. นางสาวนภัสกรณ์ การะกรณ์ นักวิชาการประชาสัมพันธ์
7. นางสาวกรนิภา สังข์แก้ว ผูช้ ว่ ยเจ้าหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์
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กองคลัง

่อการประชาสัมพันธ์
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กองวิชาการและแผนงาน

1

8

1

12

13

1. นางสาวพรรณี สุกใส ผู้อำนวยการกองคลัง
2. นางชิดชนก หอมเกตุ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
3. นางพิมพ์ปวีณ์ รักษ์กำเนิด เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
4. นางสาวอมรรัตน์ สุกแก้ว นักวิชาการพัสดุ
5. นางสาวดวงใจ ชอบทำกิจ นักวิชาการจัดเก็บรายได้
6. นางสาวอภัสรี สังข์ขาว นักวิชาการการเงินและบัญชี
7. นางพรพิมล พุกงาม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
8. นายสรรเพชญ คงแสง ลูกมือช่างแผนทีภ่ าษีและทะเบียนทรัพย์สนิ
9. นางสมถวิน แป้นสุข เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
10. นางธันย์ชนก ท่วงที หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้
11. นางสาวสายใจ พุทธรัตน์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
12. นางวิลาลักษณ์ ทองเนื้อเก้า ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
13. นายวิษณุ เพชรฤทธิ์ ผู้ช่วยช่างเขียนแบบ
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กองช่าง
1. นายอุดร รัตนพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง 2. ส.อ.เฉลิมภพ หนูในน้ำ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 3. นางปารณีย์ เทวภักดิ์ นายช่างโยธา
4. นางสาวกฤธมลวรรณ เดชอรัญ พนักงานจ้าง 5. นางสาวจารุวรรณ ผิวผ่อง พนักงานจ้าง 6. นายสุริยา สุริยผล นายช่างโยธา
7. นายเพิ่มศักดิ์ รัตนพันธ์ พนักงานจ้าง 8. นายวินัย ชูภักดี พนักงานจ้าง 9. นายพรเพชร ไชยสุวรรณ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
10. นายนเรศ เกตุบูรณะ พนักงานจ้าง 11. นายณัฐพงษ์ อักษรนำ พนักงานจ้าง 12. นายธรณินทร์ ชอบทำกิจ พนักงานจ้าง
13. นายธีรพงษ์ เกิดขุมทอง พนักงานจ้าง 14. นายเอกสิทธิ์ แป้นสุข พนักงานจ้าง 15. นายสุชะนะ จันทุรส ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า 16. นายธีรพงศ์ รักนุ้ย พนักงานจ้าง
17. นายสุทธิพงศ์ อุมารังสี ช่างโยธา 18. นายศุภชัย อักษร พนักงานจ้าง 19. นายสันติ อุระจร พนักงานจ้าง 20. นายสุทธิศักดิ์ แสงเงิน พนักงานจ้าง
21. นายตรีภพ โพธิ์วิจิตร พนักงานจ้าง 22. นายสนธยา รักษาศรี พนักงานจ้าง 23. นายสุนทร ชัยทอง นายช่างไฟฟ้า
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งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1. จ่าเอกสมชาย กัปปา เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. นายนิพนธ์ แก้วมณีโชติ พนักงานจ้าง
3. นายสุรกิจ เกตุแก้ว พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 4. นายสนธยา ณ สุวรรณ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
5. นายอภิชาต ณ สุวรรณ พนักงานจ้าง 6. นายวิสุทธิ์ คีรีวงศ์ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 7. นายชัยวัฒน์ ผิวผ่อง พนักงานจ้าง

1. นางสาววนิดา เดชาฐาน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
2. นายสุรพงษ์ ศรีนวล เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร 2
3 .นางสาววิศัลยา เหมือนจันทร์ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
4. นางภาพิมล รามทัศน์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง
5. นางเรียม หลิมประเสริฐ นักพัฒนาชุมชน
6. นางสาวปาณิสรา เชี่ยวชาญ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
7. นางสาวศจี ศรัทธาพิทักษ์ ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
8. นางสาวชิดชนก สกุลมาก พนักงานจ้าง
9. นางปัทมา บุญชู ผู้ช่วยบุคลากร
10. นางโสภิตา วรรณสถิตย์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 12
11. นางสาวสุฑาพร นุ้ยศิริ เจ้าพนักงานทะเบียน
12. นายกันตินันท์ ชอบทำกิจ พนักงานขับรถยนต์
13. นางปรีดาภรณ์ รักษาศรี พนักงานจ้าง
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สำนักปลัดเทศบาล
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เทศบาลตำบลที่วัง

101 หมู่ที่ 2 ถนนทุ่งสง - ห้วยยอด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ / โทรสาร 075 - 363250 www.tiwang.go.th
facebook : กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลที่วัง

