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คณะผู้บริหาร

ประชำชนชำวไทยทั้งหลำย

 บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ท่านทุกๆ คน ให้มีความสุข ความเจริญ และความส�าเร็จ

สมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา

 ความสุขความเจริญนี้แม้เป็นสิ่งที่พึงปรารถนาอย่างยิ่ง แต่ในวิถีชีวิตของคนเรานั้น ย่อมต้องมีทั้งสุขและทุกข์ ทั้งความสมหวัง

และผิดหวัง เป็นปรกตธิรรมดา ทกุคนจึงต้องเตรยีมตวั เตรยีมใจ และเตรยีมการให้พร้อม อย่าประมาท ในปีใหม่น้ี จงึขอให้ท่านทัง้หลาย 

ได้รกัษาและสร้างเสรมิสขุภาพของคนให้สมบรูณ์ ให้มกี�าลงักายทีแ่ข็งแรง มกี�าลงัใจทีเ่ข้มแข็งหนกัแน่น และมีสติรูเ้ท่าทันอยูเ่สมอ จกัได้

สามารถน�าพาตนให้ผ่านพ้นสถานการณ์ต่าง ๆ  อันไม่พงึประสงค์ จนบรรลถุงึความสุขความเจรญิ และความส�าเรจ็ ดงัทีต่ัง้ใจปรารถนา

 ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้ปราศจากทุกข์ ปราศจากภัย ให้มีความ

สุขกาย สุขใจ ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน
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	 เจ้าของ	:	เทศบาลต�าบลท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี

ที่ปรึกษำ
 นางนฤมล  กิจพ่วงสุวรรณ      นายกเทศมนตรี             

 นายสุรชัย  จัตตุพรพงษ์         รองนายกเทศมนตรี         

 นายเทียนชัย  คชานันท์       รองนายกเทศมนตรี      

 นายทองใบ  เพ็งสว่าง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 

 นายศุภพล  พรสมบูรณ์ศิริ   เลขานุการนายกเทศมนตรี  
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นางนฤมล	กจิพ่วงสุวรรณ
นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง

จากใจนายกฯ

สวสัดีปีใหม่ พทุธศกัราช 2559 แด่ผู้อ่านที่เคารพทุกท่านค่ะ เทศบาลต�าบล

ท่ายางขอรายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปีงบประมาณ 2558 ในปีที่ผ่าน

มาเทศบาลฯ ได้ด�าเนนิกจิกรรมต่าง ๆ  มากมาย และได้รบัความร่วมมือร่วมใจอย่าง

ดียิ่ง จากทุกภาคส่วน ต้องขอขอบคุณทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้

 ปี 2559 เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้จัดท�างบประมาณเพื่อจัดท�าโครงการ/

กจิกรรมต่าง ๆ  ตามแผนพฒันาของเทศบาล โดยโครงการทีบ่รรจใุนเทศบญัญตังิบ

ประมาณ เป็นไปตามความต้องการของชุมชนท่ีได้เสนอมายังเทศบาลฯ เป้าหมาย

การพัฒนาในปี 2559 เทศบาลฯ เน้นแก้ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหา

ขยะมลูฝอยและปัญหาน�า้เสยี ส�าหรบัปัญหาขยะมูลฝอยนัน้ ได้จัดท�าโครงการลด

ปริมาณขยะ ด้วยวิธีคัดแยกขยะ ขณะนี้มีหน่วยงานและชุมชนเข้าร่วมโครงการ

หลายแห่ง เทศบาลฯ จึงขอเชิญชวนทุกครัวเรือน ร่วมกันลดปริมาณขยะ ด้วยวิธี

การคัดแยกขยะ

 ส�าหรับปัญหาเรื่องน�้าเสีย เทศบาลฯ ได้ด�าเนินการขอรับการสนับสนุนงบ

ประมาณ จากส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อด�าเนินโครงการก่อสร้างระบบ

รวบรวมและบ�าบัดน�้าเสียของเทศบาลต�าบลท่ายาง และได้รับอนุมัติงบประมาณ

สนับสนุน จ�านวน 259,696,900 บาท โดยใช้ระยะเวลาด�าเนินงาน 3 ปี (พ.ศ. 

2559-2561)

 ในโอกาสนี้ ดิฉันขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย ตลอดจนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ทั้งหลายในสากลโลก  โปรดบันดาลประทานพรให้ทุกท่านและครอบครัว 

ประสบความสุขความเจริญตลอดไป

เทศบาลตำาบลท่ายาง
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คณะผู้บริหารเทศบาลต�าบลท่ายาง

นายทองใบ  เพ็งสว่าง
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

นายสุรชัย  จัตตุพรพงษ์ 
รองนายกเทศมนตรี

นางนฤมล  กิจพ่วงสุวรรณ
นายกเทศมนตรี นายศุภพล  พรสมบูรณ์ศิริ  

เลขานุการนายกเทศมนตรี
นายเทียนชัย  คชานันท์  

รองนายกเทศมนตรี

สถานที ่: สนามกีฬาและสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลต�าบลท่ายาง

รายงานประจำาปี 2558
ANNUAL REPORT 2015

4



1. นายบัญชา  วิจิตรปัญญารักษ์
สมาชิกสภาเทศบาล

2. นายวินัย  อุ่นใจเพื่อน
สมาชิกสภาเทศบาล

3. ดร.เลิศจันฑา  สีเหลืองสวัสดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

สถานที ่: ตลาดท่าย์น�้าขา้มภพ

4. นายพยงค์  พุทธา
สมาชิกสภาเทศบาล

5. นายธาตรี  กอสวัสดิ์พัฒน์
สมาชิกสภาเทศบาล

6. นายไพโรจน์  อุ๋ยตระกูล
สมาชิกสภาเทศบาล

1 2
3

4 5 6

เทศบาลตำาบลท่ายาง
THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI

5



1. นายชลเก้า  ฉ�่ามะนา

สมาชิกสภาเทศบาล

2.นายสุวิช  ยิ้มแย้ม

รองประธานสภาเทศบาล

3. นางสาวรัตติกาล  สระส�าอาง

ประธานสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

สถานที ่: วดัท่าคอย

4. นายเสนอ  ฉ�่าชื่น

สมาชิกสภาเทศบาล

5. นายพิชัย  ไฝศิริ

สมาชิกสภาเทศบาล

6. นายฉลาด  พุกเขียว

สมาชิกสภาเทศบาล

1
2

3 4 5
6
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1. นายกนก  พ่วงทอง

ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม

2. นายธวัชชัย  กุณฑีทอง   
ปลัดเทศบาลต�าบลท่ายาง 

และ ร.ก. ผู้อ�านวยการกองการประปา

3. นายสันติ  อิ่มส�าอาง

ผู้จัดการสถานธนานุบาล

4. นายเรืองศิลป์  ห้าสกุล

ผู้อ�านวยการกองช่าง

  สถานที ่: ส�านกังานเทศบาลต�าบลท่ายาง

หัวหน้าส่วนราชการ

5. นายเทพทิศ  หิญชีระนันทน์  

ผู้อ�านวยการกองคลัง

6. นางสุนีย์  กุลเทียมสิน

ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

7. นางวิมลทิพย์  เครื่องทิพย์

ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน

8. นางวรรณา  พราหมณ์แก้ว

ผู้อ�านวยการกองการศึกษา

1
2 3

4
5

6 7 8

เทศบาลตำาบลท่ายาง
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ผังโครงสร้าง
ส่วนราชการเทศบาลต�าบลท่ายาง

1.	ฝ่ายอ�านวยการ

1.1 งานธุรการ

1.2  งานสารบรรณ

1.3  งานเลขานุการผู้บริหาร

1.4  งานรัฐพิธี

1.5  งานทะเบียนพาณิชย์

2.	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

2.1 งานการเจ้าหน้าที่

2.2 งานพัฒนาบุคลากร

2.3  งานสวสัดกิารและทะเบยีน    

      ประวัติ

3.	ฝ่ายปกครอง

3.1 งานทะเบียนราษฎร

4.	งานป้องกันและบรรเทา 

			สาธารณภยั

1.	ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

1.1  งานวิศวกรรม

1.2  งานสถาปัตยกรรม

1.3  งานผังเมือง

2.	ฝ่ายการโยธา

2.1 งานสาธารณูปโภค

2.2 งานจัดสถานที่และ

      การไฟฟ้าสาธารณะ

2.3 งานสวนสาธารณะ

3.	ฝ่ายช่างสุขาภบิาล

3.1 งานควบคุมและตรวจสอบ      

       บ�าบัดน�้าเสีย

3.2  งานก�าจัดมูลฝอย

4.	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป	

4.1 งานธุรการ

1.	ฝ่ายพฒันารายได้

1.1 งานพัฒนารายได้

1.2 งานผลประโยชน์   

      และกิจการพาณิชย์

2.	ฝ่ายบริหารงานคลัง

2.1 งานการเงินและบัญชี

2.2 งานพัสดุและทรัพย์สิน

2.3 งานระเบียบการคลัง

2.4 งานสถิติการคลัง

3.	ฝ่ายแผนที่ทะเบยีนทรัพย์สนิ

3.1 งานแผนที่ภาษีฯ

3.2  งานบรกิารข้อมลูแผนทีภ่าษฯี

4.	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

4.1 งานธุรการ

1.	ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

1.1 งานสุขาภิบาล อนามัย 

       สิ่งแวดล้อม

1.2 งานส่งเสริมสุขภาพ

1.3 งานสัตวแพทย์

1.4 งานป้องกันและควบคุม      

       โรคติดต่อ

1.5  งานรักษาความสะอาด

1.6 งานวางแผนสาธารณสุข

2.	งานธุรการ

สถานธนานุบาล

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

กองช่าง
กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม

กองคลังส�านักปลัดเทศบาล
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1.	ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

1.1 งานวิเคราะห์

      นโยบายและแผน

1.2  งานจัดท�า

       งบประมาณ

1.3  งานธุรการ

1.4  งานระบบงานคอมฯ

2.	ฝ่ายบริการและเผยแพร่วชิาการ

2.1 งานประชาสัมพันธ์

2.2 งานบริการ

2.3 งานเผยแพร่วิชาการ

3.	งานนิตกิาร

1.	ฝ่ายบริหารการศกึษา

1.1  งานการเจ้าหน้าที่ 

1.2  งานแผนและโครงการ

1.3  งานงบประมาณ

1.4 งานการศึกษาปฐมวัย

2.	 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา

ศาสนา	และวัฒนธรรม

2.1  งานการศึกษานอกระบบ   

       และตามอัธยาศัย

2.2  งานฝึกและส่งเสรมิอาชพี

2.3  งานกิจกรรมเด็กและ

       เยาวชน

2.4  งานกฬีาและนันทนาการ

2.5  งานกิจการศาสนา

2.6  งานส่งเสริมประเพณี

       ศิลปวัฒนธรรม

3.	งานการเงนิและบญัชี

4.	งานธุรการ

1.		ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดกิารสังคม

1.1  งานสังคมสงเคราะห์

1.2  งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน

2.	ฝ่ายพฒันาชุมชน

2.1  งานพัฒนาชุมชน

2.2  งานชุมชนเมือง

3.	ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

3.1 งานธุรการ

1.	ฝ่ายผลิต

1.1 งานจ�าหน่ายน�้า และ   

        มาตรวัดน�้า

1.2  งานผลิต

1.3  งานวเิคราะห์ คณุภาพน�า้

1.4 งานติดตั้ง

1.5 งานซ่อมบ�ารุง

2.	ฝ่ายการเงนิและบญัชี

2.1 งานการเงินและบัญชี 

2.2 งานจัดเก็บรายได้ 

2.3 งานพัสดุ

3.	งานธุรการ

รองนายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรี

เลขานุการนายกเทศมนตรี

รองปลัดเทศบาล

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

กองสวัสดกิารสังคม กองการประปากองการศกึษากองวชิาการและแผนงาน

THAYANG
MUNICIPALITY
PHETCHABURI

เทศบาลตำาบลท่ายาง
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รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ปี 2558

โล่ประกาศเกียรติคุณ
“ศูนย์เด็กเล็กบ้ำนท่ำคอย”
รำงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1
โครงการประกวดศูนย์เด็กเล็กคุณภาพจังหวัดเพชรบุรี
โดย ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี

เกียรติบัตร
“เทศบำลต�ำบลท่ำยำง”

ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการสุขาภิบาลอาหาร 
ในการจ�าหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ EHA 1003 : 2015

โดย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

รายงานประจำาปี 2558
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วิสัยทัศนแ์ละยุทธศาสตร์การพัฒนา
“ท่ายางเมืองน่าอยู่  พัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน”

เทศบาลตำาบลท่ายาง
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ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา
ของเทศบำลต�ำบลท่ำยำง มี 5 ด้าน ดังนี้
1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา  ดังนี้

 1.1 พัฒนา  ปรับปรุง/บ�ารุงรักษา  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  ท่อระบายน�้า  และไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้าสาธารณะ ฯลฯ

 1.2 พัฒนาแหล่งน�้า  และระบบประปา

 1.3 พัฒนาระบบจราจรและจัดท�าผังเมือง

 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน

 2.2 พัฒนาการศึกษา

 2.3 ส่งเสรมิสขุภาพอนามยั  และป้องกนัแก้ไขปัญหายาเสพตดิ 

 2.4 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ

 2.5 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม

 2.6 รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

 2.7 ส่งเสริมและอนุรักษ์  ศิลปวัฒนธรรม  ประเพณี

2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำน สังคม และคุณภำพชีวิต  ประกอบด้วย  7 แนวทางการพัฒนา  ดังนี้

รายงานประจำาปี 2558
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3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา  ดังนี้

 3.1 พัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน

 3.2 ส่งเสริมการเกษตร

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรกำรจัดกำร และกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำต ิ
และสิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา  ดังนี้

 4.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม

 4.2 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 4.3 พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเมือง

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี  ประกอบด้วย 3  แนวทางการพัฒนา  ดังนี้

 5.1 พัฒนาบุคลากร

 5.2 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้  และสถานที่

 5.3 พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร

เทศบาลตำาบลท่ายาง
THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI
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เมืองโดดเด่น
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 เทศบาลต�าบลท่ายาง กล่าวได้ว่าภายใต้ความเจริญเตบิโตของ

เมอืง แต่กระนัน้กลิน่ไอแห่งความเป็นสงัคมชนบททีรั่กษาไว้ซึง่ประเพณศิีลป

วฒันธรรมท้องถิน่ยงัคงอยูค่วบคูก่นัไป อาท ิงานท�าบญุตกับาตรเนือ่งในโอกาส

วนัขึน้ปีใหม่ งานประเพณไีทยเชือ้สายจนี  งานประเพณไีทยทรงด�า  งานประเพณี

สงกรานต์ ฯลฯ พีน้่องประชาชนยงัคงให้ความร่วมมอื ร่วมแรง ร่วมใจเข้าร่วม

กจิกรรม ท�าให้งานเตม็เป่ียมไปด้วยความสขุ และประสบผลส�าเรจ็ลลุ่วงเป็นอย่าง

ด ีและเพือ่การส่งเสรมิให้ลกูหลานได้รูจ้กัวฒันธรรมท้องถิน่ของตนเอง ในปี 2558  

เทศบาลฯ ได้จัดงาน “ท่ายางดจีงั” เพื่อแสดงอัตลักษณ์และเสน่ห์ของชุมชน

ดั้งเดิมทั้งต�าบลท่ายางและต�าบลท่าคอย 

เมืองแห่งการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ความเจริญไม่หยุดยั้ง วัฒนธรรมยังคงอยู่

เทศบาลตำาบลท่ายาง
THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI
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 การศึกษา  คือรากฐานของการพัฒนาในทุก ๆ ด้าน  ด้วยแนวคิดดังกล่าวท�าให้เทศบาลต�าบลท่ายางทุ่มเท

และให้ความส�าคัญเป็นอย่างยิ่งตลอดมา ปัจจุบันมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จ�านวน  7  ศูนย์ ด�าเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน  จ�านวน  5แห่ง ได้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายาง  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระจิว   

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคอย  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกษมสุทธาราม   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย  ในปี 2558 

อยู่ระหว่างด�าเนินการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขื่อนเพชร  ในอนาคตจะได้ก่อสร้างเพิ่มเติมอีก 1 แห่ง คือ ศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านท่ากระเทียม ด้วยเพราะต้องการให้บุตรหลานของเราได้มีสถานที่ศึกษาที่ดีในพื้นที่เขตเทศบาล  โดยร่วมมือ 

ทั้งเทศบาลฯ คณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  บ้าน  วัด  โรงเรียน และชุมชน  ในการมีส่วนร่วมพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก  

ซึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกศูนย์ของเทศบาลฯ ได้ผ่านการประเมินจากส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

การศึกษา (สมศ.)  และส�าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคอย  ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ของจังหวัดเพชรบุรี

 นอกจากการจัดการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัยแล้ว  เทศบาลฯ ยังสนับสนุนการศึกษาแก่โรงเรียนในพื้นที่ โดยเฉพาะ

ด้านภาษา เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  โดยจ้างครูด้านภาษาอังกฤษ , ภาษาจีน ได้แก่ โรงเรียนบ้านท่ายาง โรงเรียน

วัดเขากระจิว  โรงเรียนบ้านท่าคอย โรงเรียนบ้านหนองบ้วย  โรงเรียนวัดท่าขาม  และโรงเรียนท่ายางวิทยา ซึ่งด�าเนินการ

ต่อเนื่องมาทุกปี

เมืองแห่งการพัฒนา
โดดเด่นด้านการศกึษา

รายงานประจำาปี 2558
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 แม้สงัคมไทยในปัจจุบันจะก้าวเข้าสู่ยคุแห่งเทคโนโลยไีร้พรมแดน สงัคมอาจมคีวามเหนิห่างกนัไปตามวฒันธรรมของต่างชาติ 

ท่ีแทรกซึมเข้ามา หน้าท่ีหนึ่งในฐานะหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบต่อสังคมในทุกๆ ด้าน เทศบาลต�าบลท่ายางมุ่งเน้นการ

พัฒนาด้านสังคม โดยเฉพาะ “สร้างความเข้มแขง็ของสถาบนัครอบครัว”	 ซึ่งเป็นสถาบันที่เล็กที่สุดแต่ส�าคัญที่สุด โดย

เสริมสร้างความสัมพันธ์ ความรัก ความอบอุ่นในครอบครัว อาทิ โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น โครงการสานสัมพันธ์

สายใยครอบครัว กิจกรรมวันแม่แห่งชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เป็นต้น

เมืองแห่งสังคมสงบสุข
กอดแรกที่อบอุ่น ควรมาจากสถาบันครอบครัว

รายงานประจำาปี 2558
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 นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมการจัดสวัสดิการ

สังคม ให้ประชาชนได้รับความช่วยเหลืออย่างเสมอ

ภาค และเท่าเทียมกัน ให้ความส�าคัญในการจัด

สวสัดกิารแก่ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร และผูด้้อยโอกาส ส�าหรบั  

“ผู้สูงอายุ” ได้ด�าเนินการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพ 

กจิกรรมการตรวจสขุภาพ และกจิกรรมเชดิชใูห้ความ

ส�าคัญแก่ผู้สูงอายุ ในด้าน “ผู้พกิาร” ได้ด�าเนินการ 

จดัสวสัดกิารเบีย้ยงัชพี การมอบอปุกรณ์เพือ่การด�ารงชพี 

แก่ผู ้พิการเพื่อให้สามารถใช้ชีวิตประจ�าวันได้ 

โดยสะดวก เช่น รถเข็น ไม้เท้าค�้ายัน 

เป็นต้น และส�าหรับ “ผู้ด้อยโอกาส” 

เทศบาลฯ ได้มอบเงิน เครื่องใช้

ส�าหรับการอุปโภคบริโภคเพื่อช่วย

เหลือ ทั้งนี้ เพื่อลดความเหลื่อมล�้า 

ทางสังคม สร้างเสริมสังคมให้เป็น

สงัคมทีม่คีวามอบอุน่ เอือ้อาทรต่อกนั

เทศบาลตำาบลท่ายาง
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เมืองแห่งการเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

 คุณภาพชีวติด	ีชีวีมีความสุข เทศบาลฯ ได้จัดท�าโครงการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวติ อาทิ การเยี่ยม

ครอบครัวที่มีเด็กแรกเกิดเพื่อให้ค�าแนะน�าด้านสุขอนามัยแก่คุณแม่หลังคลอด  ส่งเสริมให้ชุมชนได้สร้างอาชีพ อาทิ การทอ

ผ้าพืน้บ้านของชุมชนบ้านเขากระจิว ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อสนับสนุนตลาดชุมชนบริเวณท่าย์น�้าข้ามภพ เป็นต้น

 ในด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน เทศบาลฯ มีพี่น้องอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) เป็นหน่วยงานที่ใกล้ชิด

ดูแลชุมชนครบถ้วนทั้ง 37 ชุมชน โดยร่วมกับส�านักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลท่ายาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต�าบล ในการประสานการด�าเนินงาน  จัดให้มีการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแก่ประชาชน เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และป้องกัน

การเกิดโรคตดิต่อและโรคไม่ตดิต่อ อาท ิโรคไข้เลอืดออก มกีารฉีดวคัซนีเพ่ือป้องกนัโรคพิษสุนขับ้า  ฯลฯ ตรวจสอบคณุภาพ

อาหาร ป้องกันสารปนเปื้อนและสารตกค้าง อาทิ สารฟอกขาว สารโพลาร์ ทั้งในตลาดสดเทศบาล ร้านอาหาร

 “การพัฒนาตลาดสดเทศบาล” โดยด�าเนินการจัดระเบียบร้านค้าในตลาดสดให้เรียบร้อยเป็นระเบียบ เพื่อเป็น

ตลาดสดน่าซื้อน่ามอง

 นอกจากนี้ ยังมีความห่วงใยในด้านความปลอดภยัในชีวติและทรัพย์สินของประชาชน โดย “ติดตั้งระบบกล้อง

วงจรปิด” บริเวณพื้นท่ีชุมชน ทางร่วมทางแยก สถานที่ราชการ จุดเสี่ยงต่างๆ ซึ่งได้ประสานการท�างานกับสถานีต�ารวจ

ท่ายางในการสอดส่องดูแลป้องกันปัญหาอาชญากรรม นอกจากนี้ยังได้มีการฝึกทบทวนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

อย่างสม�่าเสมอ
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 ด้วยในปัจจุบนัประชาชนต้องท�างานอย่างหนัก   หากมีโอกาสได้พักกาย พักใจ จากความเครียด  “สวนสาธารณะ” 

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อช่วยเยียวยาจิตใจจากความเคร่งเครียดกับชีวิตและการงาน   คณะผู้บริหารจึงได้พัฒนา 

สนามกีฬาและสวนเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา ให้เป็นพื้นท่ีแห่งความสุข (Happiness  Center)  อาทิ สระว่ายน�้า   

ศูนย์ฟิตเนส (Fitness)  สนามฟุตบอล  สนามเทนนิส  สนามตะกร้อ  ฯลฯ  ตลอดจนมีเครื่องออกก�าลังกายกลางแจ้ง   

พัฒนาพื้นที่โดยปลูกต้นไม้และจัดตกแต่งสวนเพื่อสร้างความร่มรื่น   ปี 2558  เทศบาลฯ ได้ขอรับงบประมาณจากกรม

พลศึกษา  กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา  ในโครงการพัฒนาเส้นทางจักรยาน  (Bike lane) บริเวณสนามกีฬาและสวนเฉลิม

พระเกียรติฯ  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพ   ส�าหรับในปี 2559  เทศบาลฯ จะได้ติดตั้งเครื่องเล่นสนาม 

ส�าหรับเด็ก  เพื่อเพิ่มพื้นที่สร้างสรรค์ส�าหรับเด็กและครอบครัวในการท�ากิจกรรมร่วมกัน

 นอกจากนี้  ยังได้จัดกิจกรรมส่งเสริมกีฬาและนันทนาการเพื่อสุขภาพตลอดปีอย่างหลากหลาย  อาทิ  ฝึกทักษะกีฬา

ฟุตบอล  สอนว่ายน�้าแก่เด็กในโครงการว่ายน�้าเป็นเล่นน�้าปลอดภัย  การแข่งขันกีฬาเปตอง  การแข่งขันกีฬาแบดมินตัน  

การแข่งขันฟุตซอล  การแข่งขันตะกร้อ  การแข่งขันฟุตบอลชุมชน เป็นต้น

เมืองแห่งการเสริมสร้างพื้นที่เพื่อสุขภาพ  
“สุขภาพดี….ไม่มีขาย”
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 การส่งเสริมและพฒันาการจดัการด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองท่ายาง	เป็นอกีหนึง่นโยบายทีเ่ทศบาลต�าบลท่ายาง

ด�าเนินการขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี สู่เมืองน่าอยู่ พร้อมตระหนักถึงความส�าคัญ

ของการอนุรักษ์ธรรมชาติและแม่น�้าเพชรบุรี รองรับปัญหาสิ่งแวดล้อม  มีการจัดการขยะที่ดี โดยเพิ่มประสิทธิภาพการจัด

เก็บและก�าจัดขยะมูลฝอย รวมทั้งการสร้างจิตส�านึกในการช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม

 ในปี 2558 เทศบาลต�าบลท่ายาง  ได้ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผนด้านบริหารจดัการขยะมูลฝอย โดย

ร่วมมือกับองค์กร JICA (ไจก้า) องค์กรของประเทศญี่ปุ่น  ส�านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ส�านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8 ส�านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี ชุมชน โรงเรียน ในการด�าเนิน

โครงการเพิม่ประสทิธภิาพระบบการจดัการขยะมลูฝอย โดยการปรบัปรงุกลไกด�าเนนิการจดัการขยะ วางแผนการด�าเนนิงาน

ตามแผน การติดตามและประเมินผล เพื่อพัฒนารูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยที่เหมาะสมส�าหรับเทศบาลต�าบลท่ายาง 

 การบริหารจัดการด้านน�า้เสีย ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�าบัด

น�้าเสียจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าในปีงบประมาณ 2559 เทศบาลฯ จะได้รับงบ

ประมาณในการก่อสร้าง โดยด�าเนินการโครงการดังกล่าวระหว่างปี 2559-2562 

 เทศบาลฯ	ใคร่ขอความร่วมมือจากทัง้ภาครัฐ		ภาคเอกชน	โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคประชาชน		ซึ่งทกุท่านจะเป็น 

หน่ึงก�าลังส�าคัญให้เกดิการพฒันาอย่างยั่งยืน		โดยลดปริมาณขยะ	ลดการใช้พลังงาน		และรักษาแม่น�า้ล�าคลอง 

ให้สะอาดตลอดไป

เมืองแห่งการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 
เมืองสวย น�้าใส สู่เมืองน่าอยู่
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 โครงสร้างพืน้ฐานสะดวกสบาย ได้มาตรฐานและปลอดภัย ทั้งน�้าไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก เป็นภารกิจหลักท่ี

เทศบาลมุ่งพัฒนาเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน โดยได้ด�าเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ก่อสร้าง

วางท่อระบายน�้า และรางระบายน�้า การปรับปรุงภูมิทัศน์ บ�ารุงรักษาสวนสาธารณะ เกาะกลาง ให้สวยงามร่มรื่น

 ในด้านพัฒนาระบบประปา เทศบาลต�าบลท่ายางได้ด�าเนินการปรับปรุงระบบผลิตน�้าประปาท่ายาง หมู่ที่ 1 

ต.ท่ายาง เพือ่แก้ปัญหาน�า้ไม่เพยีงพอต่อความต้องการของผูใ้ช้น�า้ และประปาไหลอ่อนในบางพืน้ที ่โดยก่อสร้างถงักรองน�า้  

ขนาดก�าลังการผลิต 200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง นอกจากนี้ ยังได้ขยายเขตบริการน�้าประปาในหลายพ้ืนที่ อาทิ  

บ้านฝั่งคลอง บ้านบึงกระจับก้าวหน้า เป็นต้น

 นโยบายด้าน “การจดัวางผังเมืองรวมของเทศบาลต�าบลท่ายาง” โดยว่าจ้างบรษิทัเอกชนและผูเ้ชีย่วชาญด�าเนนิ

การศึกษาและจัดวางระบบผังเมืองที่เหมาะสมเพื่อรองรับการขยายตัวของเขตเมืองและชุมชนอย่างมีระเบียบแบบแผน  

ไม่ก่อให้เกิดความแออัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งค�านึงถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินและการวางผังเมืองที่เหมาะสม และรักษาไว้ซึ่ง

พื้นที่ส�าคัญของเมือง

เมืองแห่งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน   
สะดวกสบาย ได้มาตรฐาน ขยายบริการให้ทั่วถึง
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 ในด้านการพัฒนาการบริหารจัดการท่ีดี ผู้บริหารมีนโยบายให้พนักงานเทศบาลและลูกจ้างต้องมีความใส่ใจต่อ

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ มีการแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน โดย “ยิม้งาม	ถามไถ่	

พร้อมเตม็ใจให้บริการ”

 เทศบาลฯ ได้เพิ่มช่องทางในการติดต่อกับประชาชนที่หลากหลาย อาทิ  การปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลให้มีความทัน

สมัย การจัดให้มีเฟสบุ๊ค (Facebook) เทศบาลต�าบลท่ายาง เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลผลการด�าเนินงานกิจกรรม/

โครงการ ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง ข้อมูลพื้นฐาน สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ตลอดจนข้อเสนอแนะแก่เทศบาล

 ในปี 2558 เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้จัดตั้งศูนย์เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้น ซึ่งตั้งอยู่ ณ 

ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง ชั้น 1 ได้แก่

 1. ศูนย์ด�ารงธรรมเทศบาลต�าบลท่ายาง	จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อท�าหน้าที่ในการรับเรื่องร้องเรียน 

ร้องทุกข์ ให้บริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค�าปรึกษา รับเรื่องปัญหาความต้องการและข้อเสนอแนะของประชาชน

 2. ศูนย์อัยการคุ้มครองสทิธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนเทศบาลต�าบลท่ายาง โดยจดัท�าบนัทกึ

ข้อตกลงความร่วมมอืระหว่างเทศบาลกบัศนูย์อยัการคุม้ครองสทิธช่ิวยเหลอืทางกฎหมายและการบงัคบัคดจีงัหวดัเพชรบรุี 

เพ่ืออ�านวยความสะดวกและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้เดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรม และเผยแพร่ความรู้

ทางกฎหมายแก่ประชาชน 

 3. ศูนย์ยุตธิรรมชุมชนเทศบาลต�าบลท่ายาง	โดยความร่วมมือกับส�านักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบุรี เพื่ออ�านวย

ความเป็นธรรมในระดับชุมชน ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นหรือส่งต่อกรณีรับเรื่องราวร้องทุกข์ของเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ 

การค้ามนุษย์

เมืองแห่งการสร้างสรรค์เพื่อการบริหารจัดการที่ดี
อ�านวยความสะดวกด้านบรกิาร ด�ารงธรรม และช่วยเหลอืประชาชน
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สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนา
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1. ด้ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน

ที่ ช่ือโครงการ
งบประมาณ	

(บาท)

1. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ชุมชนโรงพยาบาล – ระหารบอน หมู่ 1 ต.ท่ายาง 898,000

2. โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนเลียบคลองระบายน�้าดี 12 หมู่ 1 ต.ท่ายาง 1,065,000

3. โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า คสล. รูปตัวยู ชุมชนบ้านท่าพุ่งพัฒนา หมู่ 1 ต.ท่ายาง 374,000

4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เลียบคลองชลประทานแยกซ้ายสายใหญ่ 3 จากทางน�้าล้นถึง
สะพานเหล็ก ชุมชนบ้านท่ากระเทียมพัฒนา หมู่ 3 ต.ท่ายาง

605,000

5. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเพชรเกษม – บ้านหวัตะกาด ชมุชนบ้านไสค้าน หมู่ 4 ต.ท่ายาง 1,730,000

6. โครงการก่อสร้างท่อระบายน�้าและปรับปรุงถนน คสล.สายหนองแฟบ – กระจิว ชุมชนบ้าน
หนองแฟบพัฒนา หมู่ 5 ต.ท่ายาง

1,880,000

7. โครงการก่อสร้างท่อระบายน�า้และถนนคสล.ข้างโรงเรยีนบ้านหนองบ้วย ถงึทางเข้าเกษตรหนองบ้วย  
หมู่ 7 ต.ท่ายาง

4,891,000

8. โครงกรก่อสร้างถนนลูกรัง ชุมชนสี่แยกสามัคคี หมู่ 7 ต.ท่ายาง 409,000

9. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านหัวทุ่ง – ทุ่งพร้าว หมู่ 8 ต.ท่ายาง 415,000

10. โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน�า้ คสล.รปูตวัย ูชมุชนบ้านหนองแจง หมู ่9 ต.ท่ายาง 585,000

11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมต่อบ้านไร่ต้นโพธิ์ – บ้านต้นมะรุม (ช่วงที่ 2) ชุมชน 
บ้านโค้งข่อย หมู่ 4 ต.ท่าคอย

1,069,000

12. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนเขื่อนเพชร หมู่ 6 ต.ท่าคอย 1,090,000

13. โครงการก่อสร้างคูระบายน�้า คสล.บ้านหนองขโมยเผา – คลองส่งน�้าหัวหิน ชุมชนบ้านท่าซิก 
หมู่ 6 ต.ท่าคอย

855,000

14. โครงการก่อสร้างรางระบายน�้า คสล.รูปตัวยูเลียบถนนสายหลังโรงพยาบาล ชุมชน 
บ้านฝั่งคลอง หมู่ 8 ต.ท่าคอย

1,069,000

15. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ท่าย์น�้าข้ามภพ 948,000

16. โครงการจัดท�าผังเมืองรวมชุมชนเทศบาลต�าบลท่ายาง (ระยะที่ 1) 798,000

17. โครงการก่อสร้างป้ายชื่อซอยในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง 329,000

18. โครงการติดตั้งระบบปั้มน�้าบริเวณริมคลองชลประทาน 90,000

19. โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขื่อนเพชร *3,977,000

20. โครงการก่อสร้างอาคารห้องน�้า คสล. พร้อมระบบระบายน�้า ส�าหรับใช้ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านหนองบ้วย

753,000

21. โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน�้าประปา โรงกรองน�้าท่ายาง เทศบาลต�าบลท่ายาง *14,950,000

สรุปผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนา ประจ�าปีงบประมาณ 2558

เทศบาลตำาบลท่ายาง
THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI

31



22. โครงการขยายเขตจ�าหน่ายน�้าประปาท่ายางเมืองใหม่ – ฟาร์มเลี้ยงไก่ หมู่ 6 ต.ท่ายาง 235,000

23. โครงการก่อสร้างขยายเขตจ�าหน่ายน�า้ประปา ชมุชนบ้านหนองแจง หมู ่9 ต.ท่ายาง สายสะพาน
หนองแจง – สะพานด�า เลียบคลองชลประทานสาย 2 ฝั่งขวา

441,000

24. โครงการขยายเขตจ�าหน่ายน�้าประปาชุมชนบ้านบึงกระจับก้าวหน้า หมู่ 2 ต.ท่าคอย 932,000

25. โครงการขยายเขตจ�าหน่ายน�้าประปา ชุมชนเขื่อนเพชร หมู่ 6 ต.ท่าคอย 745,000

26. โครงการปรับปรุงบ่อขยะเทศบาลต�าบลท่ายาง 1,998,000

27. โครงการขยายเขตจ�าหน่ายน�้าประปาชุมชนฝั่งคลอง หมู่ 8 ต.ท่าคอย 270,500

28. โครงการขยายเขตจ�าหน่ายน�้าประปา ชุมชนบา้นหนองปลวก หมู่ 9 ต.ท่าคอย สายสะพานทาง
เข้าหนองปลวกและในหนองปลวกซอย 1 ตลอดแนว

412,000

29. โครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชนบ้านท่าพุ่งพัฒนาหมู่ 1 ต.ท่ายาง 30,400

30. โครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชนบ้านเขากระจิว หมู่ 6 ต. ท่ายาง 41,400

31. โครงการติดตั้งระบบเสียงตามสายชุมชนบ้านฝั่งคลอง หมู่ 8 ต.ท่าคอย 39,800

หมายเหตุ	 โครงการที่มีเครื่องหมาย *เป็นโครงการที่อยู่ระหว่างด�าเนินการ

2. ด้ำนกำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต

ที่ ช่ือโครงการ
งบประมาณ	

(บาท)

1. โครงการพฒันาศกัยภาพผูป้ระกอบการร้านอาหาร/แผงลอยและตลาดสดให้อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน 693,833

2. โครงการรวมพลังกวาดบ้านกวาดเมือง (Big Cleaning Day) 45,710

3. โครงการคุ้มครองผู้บริโภค(เครื่องส�าอางและยา) 10,000

4. โครงการสืบสานอนุรักษ์แม่น�้าเพชร 150,000

5. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข  โดยกลุ่มผู้ประกอบการค้าอาหาร 49,970

6. โครงการอบรมคัดแยกขยะ 38,600

7. โครงการแม่ลูกปลอดภัยใส่ใจสุขภาพ (อนามัยแม่และเด็ก) 107,500

8. โครงการป้องกันและควบคุมแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหะน�าโรคในตลาดสด 79,600

9. โครงการพฒันาระบบสาธารณสขุมลูฐานส�าหรบัผูด้้อยโอกาสและพฒันาศกัยภาพ อสม. ในชมุชน 793,620

10. โครงการตรวจสุขภาพลูกจ้าง  พนักงาน เพื่อประเมินสภาวะเสี่ยงของโรคที่เกิดจากการท�างาน 29,250

11. โครงการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและเอดส์ 50,000

12. โครงการท�าหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง 29,400

13. โครงการจัดท�าจุลินทรีย์ 5,260

14. โครงการชุมชนสดใสใส่ใจสุขภาพสายตาผู้สูงอายุ 143,390

15. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข โดยอบรมกลุ่มเสี่ยง 43,875

16. โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข โดยอบรมกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ 49,400
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17. โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานสากลอาเซียน 133,800

18. โครงการแปรงฟันหลังอาหาร 20,000

19. โครงการจัดงานวันเด็กสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว 50,000

20. โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กเล็กและทัศนศึกษาดูงาน 70,000

21. โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน 20,000

22. โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลท่ายาง 20,000

23. โครงการว่ายน�้าเป็นเล่นน�้าปลอดภัย 53,025

24. โครงการกีฬาระหว่างหน่วยงาน 92,500

25. โครงการฝึกทักษะกีฬาภาคฤดูร้อน 100,000

26. โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 299,760

27. โครงการแข่งขันกีฬามหกรรมกีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 79,450

28. โครงการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด 40,000

29. โครงการค่ายเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 40,000

30. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก   จ�านวน 7 ศูนย์ 2,072,000

31. โครงการอบรมคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตส�าหรับประชาชน 59,880

32. โครงการอบรมกฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการ 28,660

33. โครงการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลท่ายาง 28,071

34. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายจราจรแก่ประชาชน 11,200

35. โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  ปี ๒๕๕๘ 30,000

36. โครงการสัปดาห์รณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโลก  ปี ๒๕๕๘ 5,500

37. โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 149,600

38. โครงการจัดหาอุปกรณ์ด�ารงชีพส�าหรับผู้พิการ 30,000

39. โครงการให้การสงเคราะห์ประชาชนที่ด้อยโอกาสในชุมชน 296,428

40. โครงการชุมชนน่าอยู่ 150,000

41. โครงการชุมชนสัมพันธ์และเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการชุมชน 47,520

42. โครงการแข่งขันฟุตบอลชุมชน 299,700

43. โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชน 70,101

44. โครงการส่งเสริมอาชีพทอผ้าพื้นบ้าน 90,000

45. โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น 119,910

46. โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 68,481

47. โครงการอบรมพัฒนากลุ่มสตรี 498,990
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3. ด้ำนกำรส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ที่ ช่ือโครงการ
งบประมาณ	

(บาท)

1. โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา 30,000

2. โครงการจัดขบวนรถแห่งานวันของดีท่ายาง 50,000

3. โครงการท�าบุญตักบาตรเนื่องในวันส�าคัญทางศาสนา 25,000

4. โครงการจัดงานวันปีใหม่  25,000

5. โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 99,800

6. โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 200,000

7. โครงการจัดงานประเพณีไทยเชื้อสายจีน 494,800

8. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 699,830

9. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 200,000

10. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 242,755

11. โครงการวันเทศบาล 47,172

12. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถฯ 5,500

13. โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 6,200

4. โครงกำรที่เทศบำลอุดหนุนงบประมำณให้แก่หน่วยงำนอื่น

ที่ ช่ือโครงการ หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณ งบประมาณ	(บาท)

1.
อดุหนนุโครงการพฒันางานสาธารณสขุมลูฐานในเขตเทศบาล 
(อุดหนุนทุกชุมชนในเขตเทศบาล)

ชุมชนทั้ง 37 ชุมชน
277,500

2. อุดหนุนโครงการจัดงานพระนครคีรี – เมืองเพชร ส�านักงานจังหวัดเพชรบุรี 60,000

3. อุดหนุนโครงการเผยแพร่กิจกรรม วัฒนธรรมประเพณี พื้นที่
อ�าเภอท่ายางในงาน”พระนครคีรี – เมืองเพชร”

ที่ท�าการปกครองอ�าเภอท่ายาง 50,000

4. อุดหนุนโครงการเสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษา ร.ร.บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) 83,000

5. อุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน ร.ร.บ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) 100,000

6. อุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ร.ร.วัดเขากระจิวมิตรภาพที่103 70,000

7. อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน

ร.ร.บ้านหนองบ้วย 70,000

8. โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล – อาเซียน ร.ร.ท่ายางวิทยา 100,000

9. โครงการภาษาอังกฤษพิชิตอาเซียน ร.ร.วัดท่าคอย 70,000

10. โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่สากล (ต่อเนื่อง) ร.ร.วัดท่าขาม 70,000

รายงานประจำาปี 2558
ANNUAL REPORT 2015

34



11. อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จ�านวน 10 
โรงเรียน

8,784,000

5. โครงกำรที่เทศบำลได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกหน่วยงำนอื่น
โครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น

ที่ ช่ือโครงการ งบประมาณ	(บาท)

1. โครงการก่อสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) 31,829,900

2. โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ
(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)

3,806,100

3. โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 894,000

4. โครงการก่อสร้างถนนคสล.เลียบคลองระบายน�้าดี 12 หมู่ 1 ต. ท่ายาง 9,975,000

5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต  สายโรงเรียนบ้านหนองบ้วย– สะพาน
ด�า หมู่ 7 ต.ท่ายาง

1,594,000

6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านท่ายาง – คลองชลประทาน
สาย2หมู่ 9 ต.ท่ายาง

756,000

7. โครงการก่อสร้างปรบัปรงุถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตสายคลองชลประทานสาย 3– บ้านท่าคอย 
หมู่ 3 ต.ท่าคอย

1,199,000

8. โครงการก่อสร้างถนนคสล.เชื่อมต่อบ้านไร่ต้นโพธิ์ – บ้านต้นมะรุม  
ชุมชนบ้านโค้งข่อย  หมู่ 4 ต.ท่าคอย

1,250,593

โครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดเพชรบุรี

ที่ ช่ือโครงการ งบประมาณ	(บาท)

1. ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมแสงสว่าง  หมู่ 9 ต.ท่ายาง  หมู่ 4 ต.ท่าคอย 4,057,000

2. ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมแสงสว่างหมู่ 5 –หมู่ 7 ต.ท่าคอย 4,060,000

3. ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมแสงสว่าง หมู่ 3 – หมู่ 6 ต.ท่ายาง 2,320,000

4. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรตีสายท่ายาง – ท่าคอยหมู ่9 ต.ท่าคอย – หมู ่8 ต.ท่ายาง 4,042,000

5. ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรตีสายหวัทุง่ – ทุง่พร้าว  หมู ่8 ต.ท่ายาง - หมู ่9  ต.ท่าคอย 4,097,000

โครงกำรที่ได้รับกำรสนับสนุนงบประมำณจำกส�ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมือง จังหวัดเพชรบุรี

ที่ ช่ือโครงการ งบประมาณ	(บาท)

1. โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งแม่น�้าเพชรบุรีบ้านท่ามะเกลือ หมู่ 4 ต.ท่ายาง 7,692,000

เทศบาลตำาบลท่ายาง
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ข้อมูลสถานะการคลังของสถานธนานุบาล ประจ�าปี 2558

ข้อมูลรำยรับ

ข้อมูลรำยจ่ำย

รายรับ รับจริง	(บาท)

1.	หมวดรายได้ 8,573,351.40

-  ดอกเบี้ยรับจ�าน�า 7,845,674.25

-  ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 118.15

-  ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์หลุด 726,839.00

-  รายได้เบ็ดเตล็ด 720.00

2.	หมวดเงนิได้อ่ืน

2.1 ก�าไรสุทธิ 4,481,307.27

-  เงินบ�าเหน็จรางวัล 20% 896,261.45

-  เงินบูรณะท้องถิ่น 30% 1,344,392.18

-  เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% 2,240,653.64

รวมรายรับทัง้สิน้ 13,054,658.67

รายจ่าย จ่ายจริง	(บาท)

1. งบกลาง 2,008,812.42

2. งบบุคลากร 965,198.00

3. งบด�าเนินการ 667,144.22

4. งบลงทุน 298,500.00

5. งบรายจ่ายอื่น 4,603,326.13

รวมรายจ่ายทัง้สิน้ 8,542,980.77

อัตรำดอกเบี้ยของสถำนธนำนุบำลของเทศบำลต�ำบลท่ำยำง  ดังนี้
 1. เงินต้น ไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 0.05  ต่อเดือน

 2. เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท  แต่ไม่เกิน 30,000 บาท  คิดดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ต่อเดือน

 3. เงินต้นเกินกว่า 30,000  บาท  คิดดอกเบี้ย  ร้อยละ 1.25  ต่อเดือน

รายงานประจำาปี 2558
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ข้อมูลรำยรับ

ข้อมูลรำยจ่ำย

ข้อมูลสถานะการคลังของกองการประปา ประจ�าปี  2558

รายรับ รับจริง	(บาท)

1. หมวดรายได้ 17,932,025.85

- ค่าจ�าหน่ายน�้าประปาและค่าบริการ 10,219,865.85

- ค่าจ�าหน่ายประปาจากท่อธาร 2,160.00

- เงินช่วยเหลือจากงบเฉพาะการ 7,710,000.00

2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 105,210.00

- ค่าส�ารวจ 22,960.00

- ค่าตรวจก๊อก 40,290.00

- ค่าแรงงาน 39,360.00

- ค่าปรับผิดสัญญา/ข้อบังคับ 2,600.00

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 104,011.85

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 104,011.85

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 20,575.00

- ค่าขายแบบก่อสร้าง 16,800.00

- เบ็ดเตล็ด 3,995.00

- ดอกเบี้ยธนาคาร -

รวมรายรับทัง้สิน้ 18,161,822.70

รายจ่าย จ่ายจริง	(บาท)

1. งบกลาง 3,150,509.69

2. งบบุคลากร 3,949,545.00

3. งบด�าเนินการ 8,472,585.46

4. งบลงทุน 1,694,423.24

รวมรายจ่ายทัง้สิน้ 17,267,063.39

เทศบาลตำาบลท่ายาง
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ข้อมูลสถานะการคลังของเทศบาลต�าบลท่ายาง ประจ�าปี 2558

ข้อมูลรำยรับ

ข้อมูลรำยจ่ำย

รายรับ รับจริง	(บาท)

1. ภาษีอากร 11,853,503.88

2. ค่าธรรมเนียม  ค่าปรับและใบอนุญาต 5,788,069.30

3. รายได้จากทรัพย์สิน 2,467,667.42

4. รายได้เบ็ดเตล็ด 1,636,149.00

5. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,344,392.18

6. รายได้จากภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ 98,468,721.97

7. รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป 38,690,082.00

8. รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 57,026,942.67

รวมรายรับทัง้สิน้ 217,275,528.42

รายจ่าย จ่ายจริง	(บาท)

1. งบกลาง 57,050,571.79

2. งบบุคลากร 43,203,024.61

3. งบด�าเนินการ 47,324,303.63

4. งบลงทุน 44,110,730.00

5. งบเงินอุดหนุน 9,856,000.00

6. รายจ่ายอื่น 798,000.00

รวมรายจ่ายทัง้สิน้ 202,342,630.03

รายงานประจำาปี 2558
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ข้อมูลรายจ่ายจ�าแนกตามแผนงาน
ของเทศบาลต�าบลท่ายาง ประจ�าปี 2558

ด้าน/แผนงาน รายจ่ายจริงปี	2558	(บาท)

ด้านบริหารทั่วไป

- แผนงานบริหารงานทั่วไป 28,889,333.18

- แผนงานรักษาความสงบภายใน 14,826,961.89

ด้านบริการชุมชนและสังคม

- แผนงานการศึกษา 29,354,966.45

- แผนงานสาธารณสุข 8,447,960.90

- แผนงานสังคมสงเคราะห์ 5,037,962.82

- แผนงานเคหะและชุมชน 53,613,812.61

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 5,121,060.39

ด้านการด�าเนินงาน

- แผนงานงบกลาง 57,050,571.79

รวม 202,342,630.03

รายงานประจำาปี 2558
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ข้อมูลสถิติ 
ปี 2558

เทศบาลตำาบลท่ายาง
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ข้อมูลกำรบริกำรงำนทะเบียนรำษฎร ประจ�ำปี 2558

ที่ กจิกรรม จ�านวน

1. แจ้งเกิด  254 ราย

2. แจ้งตาย  143 ราย

3. ย้ายเข้า  913 ราย

4. ย้ายออก  946 ราย

5. ขอบ้านเลขที่ใหม่  134 ราย

6. จ�านวนบ้าน  10,824 หลัง

7. จ�านวนประชากรรวม

- ชาย

- หญิง

 28,492 คน

 13,578 คน

 14,914 คน

8. จ�านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวม

- ชาย

- หญิง

 22,740 คน

 10,545 คน

 12,195 คน

ข้อมูล ณ  วันที่ 30 กันยายน 2558 อ้างอิง : งานทะเบียนราษฎร  ส�านักปลัดเทศบาล

ข้อมูลกำรให้บริกำรด้ำนงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ประจ�ำปี 2558

ที่ การให้บริการ จ�านวน	(ครัง้)

1. บริการดับเพลิง    8

2. ออกปฏบิตังิานบริการน�า้ (ล้างถนน, ล้างตลาด, รดน�า้ดบัฝุน่) 115

3. ออกปฏิบัติงานตัดต้นไม้   35

4. ออกปฏบิตังิานฝึกอบรมและสาธติการป้องกนัและระงับอคัคีภัย    5

5. บริการสูบน�้าระบายน�้า   30

6. งานลอกท่อ,เป่าท่อ   48

ข้อมูล ณ วันที่  30  กันยายน 2558  อ้างอิง: งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ส�านักปลัดเทศบาล

ข้อมูลสถิติต่าง ๆ

รายงานประจำาปี 2558
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ข้อมูลกำรให้บริกำรงำนเทศกิจ ประจ�ำปี 2558

ที่ การให้บริการ จ�านวน	

1. จัดเก็บป้ายโฆษณา /ป้ายช�ารุด 240 ป้าย

2. ปฏิบัติงานจัดระเบียบจราจร 144 ครั้ง

3. ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ 12 ครั้ง

ข้อมูล  ณ วันที่  30  กันยายน  2558   อ้างอิง  :  งานเทศกิจ   ส�านักปลัดเทศบาล

ข้อมูลกำรให้บริกำรงำนทะเบียนพำณิชย์ ประจ�ำปี 2558

ที่ การให้บริการ จ�านวน	(ราย)

1. จัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ 97

2. เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ 20

3. ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ 21

4. แก้ไขทะเบียนพาณิชย์ 6

ข้อมูล  ณ   วันที่  30  กันยายน  2558 อ้างอิง:  ส�านักปลัดเทศบาล

จ�ำนวนนักเรียน และบุคลำกรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขตเทศบำลต�ำบลท่ำยำง

ที่ ศูนย์พฒันาเดก็เล็ก นักเรียน	(คน) ครู	(คน) ผู้ดแูลเดก็เล็ก	(คน) ครูพี่เลีย้ง	(คน)

1. บ้านท่ายาง 124 4 2 -

2. บ้านท่าคอย 41 2 - -

3. บ้านหนองบ้วย 81 2 - 1

4. บ้านท่าขาม 42 1 1 -

5. วัดเขื่อนเพชร 58 1 1 -

6. บ้านท่ากระเทียม 12 1 1 -

7. บ้านเขากระจิว 57 2 - 1

เทศบาลตำาบลท่ายาง
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ข้อมูลกำรใช้บริกำรของประชำชน

ที่ ประเภทของการบริการ จ�านวน	

1 การให้บริการศูนย์ออกก�าลังกายฟิตเนส 11,978 ราย 

2 สมาชิกศูนย์ออกก�าลังกายฟิตเนส 1,565 ราย 

ข้อมูล  ณ  วันที่ 30  กันยายน  2558 : อ้างอิง  กองการศึกษา

ข้อมูลกำรให้บริกำรด้ำนงำนสำธำรณสุข  ประจ�ำปี 2558

ที่ การให้บริการ จ�านวน

1. โครงการเยี่ยมมารดาหลังคลอด  146 ราย

2. ปฏิบัติงานตรวจร้านอาหาร/ร้านค้าตามหลักสุขาภิบาลอาหาร  106 ราย 

3. มอบป้ายอาหารปลอดภัยแก่ร้านอาหาร/ร้านค้า  41 ป้าย

4. ตรวจสุขภาพเด็กเล็ก  331 ราย

5. บริการฉีดยาคุมก�าเนิด (สุนัข,แมว)  538 ตัว

6. บริการฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (สุนัข,แมว)  229 ตัว

7. โครงการท�าหมันสัตว์

  - สุนัข

  - แมว

 23 ตัว

 19 ตัว

ข้อมูล  ณ   วันที่ 30  กันยายน  2558 อ้างอิง:  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายงานประจำาปี 2558
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ข้อมูลกำรรับเรื่องร้องทุกข์และกำรแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ ประจ�ำปี 2558

ที่ ช่องทาง
รับมาทัง้หมด

(เร่ือง)
ด�าเนินการแล้ว

(เร่ือง)

อยู่ระหว่างการ
ด�าเนินงาน	
(เร่ือง)

ยังไม่ได้ด�าเนิน
การ
(เร่ือง)

1.
ศูนย์ด�ารงธรรม เทศบาลต�าบล
ท่ายาง

25 25 - -

2. เว็บไซต์/เฟซบุ๊ค เทศบาล 15 15 - -

3. ให้ค�าปรกึษากฎหมายแก่ประชาชน 8 8 - -

ข้อมูลกำรให้บริกำรงำนประชำสัมพันธ์ ประจ�ำปี 2558

ที่ ประเภท จ�านวน		(ครัง้)

1. บ�ารุงรักษาระบบเสียงตามสายชุมชน 112

2. ประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย 348

3. เผยแพร่ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์เทศบาล 4

4. เผยแพร่ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 24

5. เผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์เทศบาล 108

6. เผยแพร่ข่าวสารทางเฟสบุ๊คเทศบาล 68

ข้อมูล  ณ   วันที่  30  กันยายน  2558  อ้างอิง : กองวิชาการและแผนงาน

เทศบาลตำาบลท่ายาง
THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI

45



ข้อมูลกำรให้กำรสงเครำะห์ผู้ด้อยโอกำส ประจ�ำปี 2558
กำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพ

ที่ ประเภทเบีย้ยังชีพ จ�านวน	(คน) ได้รับเงนิเดอืนละ	(บาท)

1. ผู้สูงอายุ รวมทั้งสิ้น

  - อายุ 60 - 69 ปี

  - อายุ 70 - 79 ปี

  - อายุ 80 -89 ปี

  - อายุ 90 ปี ขึ้นไป

3,892

1,935

1,275

 601

 81

 600

 700

 800

1,000

2. ผู้พิการ  398  800

3. ผู้ป่วยเอดส์  56  500

ข้อมูล ณ  วันที่ 30  กันยายน  2558    อ้างอิง  : กองสวัสดิการสังคม

กำรสงเครำะห์ผู้ประสบภัย
ที่ ประเภทภยั จ�านวน	(ครอบครัว)

1. อัคคีภัย 1

2. อุทกภัย -

3. วาตภัย 2

ข้อมูล ณ  วันที่ 30  กันยายน  2558    อ้างอิง  : กองสวัสดิการสังคม

กำรสงเครำะห์อุปกรณ์ช่วยเหลือในกำรด�ำรงชีพ
ที่ ประเภทอุปกรณ์ จ�านวน	(ราย)

1 ไม้เท้า 13

2 รถเข็น (วีลแชร์) 7

ข้อมูล ณ  วันที่ 30  กันยายน  2558    อ้างอิง  : กองสวัสดิการสังคม

ข้อมูลกำรให้บรกิำรจดัเกบ็ภำษป้ีำย ภำษีบ�ำรุงท้องทีแ่ละภำษีโรงเรอืนและทีดิ่น ประจ�ำปี 2558
ที่ การให้บริการ จ�านวน	(ราย)

1. ภาษีป้าย  411

2. ภาษีบ�ารุงท้องที่ 3,962

3. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  896

ข้อมูล		ณ   วันที่  30  กันยายน  2558   อ้างอิง:  กองคลัง
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ข้อมูลกำรให้บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนประชำชน ประจ�ำปี 2558

ที่ การให้บริการ จ�านวน	(ราย)

1. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 209

2. งานไฟฟ้าสาธารณะ 62

3. งานขุดลอกคูคลองระบายน�้า 30

4. งานซ่อมบ�ารุงถนน 76

ข้อมูล  ณ   วันที่  30  กันยายน  2558 อ้างอิง:  กองช่าง

ข้อมูลกำรให้บริกำรด้ำนงำนประปำ ประจ�ำปี 2558

ที่ การให้บริการ จ�านวน	(ราย)

1. รับค�าร้องประปารวมทั้งขยายเขต 552

2.
ค�าร้องอื่นๆ เช่น ย้ายมาตร, เปลี่ยนชื่อผู้ใช้น�้า, 

ซ่อมท่อประปา
50

3. ผู้ใช้น�้าประปา 7,716

ข้อมูล  ณ   วันที่  30  กันยายน  2558 อ้างอิง:  กองการประปา

เทศบาลตำาบลท่ายาง
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ปฏิทินท่องเที่ยว
ระจ�าปี

2559

l หน่วยงาน	: กองการศึกษาเทศบาลต�าบลท่ายาง

 โทร. 0 32463 000-2 ต่อ 305

l สถานที่	: ถนนใหญ่สายกลาง

 ………………………………………………………………

l Information	: Division of Education Thayang Municipality

l Tel. 0 32463 000-2 #305

 Location	: Yai Road 

l หน่วยงาน	:	กองการศึกษาเทศบาลต�าบลท่ายาง

 โทร. 0 32463 000-2 ต่อ 305

l สถานที่	: ถนนใหญ่สายกลาง

ก.พ. 59 ประเพณีไทยเชื้อสายจีน
Feb. ,2016 Traditional Chinese Thailand.

l Information	:	Division of Education Thayang Municipality

l Tel. 0 32463 000-2 #305

 Location	:	Yai Road 

1 ม.ค. 59 ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
Jan. 1, 2016 Give food to the monks in New

เทศบาลตำาบลท่ายาง
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l	 หน่วยงาน	:	กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต�าบลท่ายาง

 โทร. 0 32463 000-2 ต่อ 215

l สถานที่	:	ถนนใหญ่สายกลาง และสวนสุขภาพท่ายาง 

 ริมคลองชลประทานสาย 3

………………………………………………………………

l	 Information	:	Division of Social Welfare Thayang  Municipality

l Tel. 0 32463 000-2 #215

 Location	: Yai Road  and Park Thayang , The Canal 

 irrigation line 3

13 เม.ย. 59 งานประเพณีสงกรานต์
April. 13, 2016 Songkran Festival.

งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย
Traditional cultural heritage of Thailand

l หน่วยงาน	: กองการศึกษาเทศบาลต�าบลท่ายางและชุมชน 

 บ้านเขากระจิว  

 โทร. 0 32463 000-2 ต่อ 305

l สถานที่	: วัดเขากระจิว

   ………………………………………………………………

l	 	Information	: Division of Education Thayang Municipality   

 and  Khow Kra Jeaw community

l  Tel. 0 32463 000-2 #305

  	Location	:	Wat Khow Kra Jeaw

21 เม.ย. 59
งานประเพณีไทยทรงด�า

April. 21, 2016 Black traditionally

l หน่วยงาน	:	กองการศึกษาเทศบาลต�าบลท่ายาง

 โทร. 0 32463 000-2 ต่อ 305

l สถานที่	:	ริมคลองชลประทานสาย 3 สวนสุขภาพท่ายาง

 ………………………………………………………………

l Information	:	Division of Education Thayang Municipality

l Tel. 0 32463 000-2 #305

 Location	: The Canal irrigation ,Park Thayang line 3

14 พ.ย. 59 งานประเพณีลอยกระทง
Nov. 14, 2016 Loy Krathong Festival.
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l หน่วยงาน	:	กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต�าบลท่ายาง

 โทร. 0 32463 000-2 ต่อ 215

l สถานที่	:	ชั้น 1 ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง

 ………………………………………………….....……………

l Information	:	Division of Social Welfare Thayang Municipality

l Tel. 0 32463 000-2 #215

 Location	:		1Ft  Thayang municipality Office

l หน่วยงาน	:	กองการศึกษาเทศบาลต�าบลท่ายาง

 โทร. 0 32463 000-2 ต่อ 305

l สถานที่	:	ตลาดท่ายาง

 ………………………………………………………………

l Information	: Division of Education Thayang Municipality

l Tel. 0 32463 000-2 #305

 Location	:	Thayang Market

ธ.ค. 59 งานท่ายางดีจัง
Dec., 2016 Thayang D-Jung

ตลาดท่าย์น�้าข้ามภพ

Tha Num Kam Pob Floating Market

เปิดบริการทุกวันเสาร์ – อาทิตย์

ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่ : ตลาดท่ายาง

Every Sat-Sun  Start 3 pm.

1 - 30 พ.ย. 59 ลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ
Nov. 1 - 30, 2016 Register the allowance to the elderly and disable
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หมายเลขโทรศัพท์เทศบาลต�าบลท่ายาง
เบอร์กลาง   032 – 463000, 463001, 463002  โทรสาร   032 - 461546

ส่วนการงาน เบอร์ภายใน เบอร์ตรง

เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ 149 หรือ 0 032-463000, 463001, 463002

ผู้บริหาร
นายกเทศมนตรี 111 -

รองนายกเทศมนตรี   (สุรชัย   จัตตุพรพงษ์) 222 -

รองนายกเทศมนตรี   (เทียนชัย  คชานันท์) 333 -

ปลัดเทศบาล   555 -

หน้าห้องปลัด 226

หน้าห้องนายกเทศมนตรี 234 -

กองคลัง
ผู้อ�านวยการกองคลัง 104 -

  l งานการเงินและบัญชี 105 -

  l งานธุรการ   103 -

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขฯ 115

  l งานธุรการ 141 -

ส�านักปลัดเทศบาล
หัวหน้าส�านักปลัด 119 -

  l งานธุรการ 117, 121

  l งานบุคลากร 118 -

  l งานป้องกัน 117

  l งานทะเบียนราษฎร 127

กองการประปา
  l กองการประปา 134 032  -  463009

  l ฝ่ายผลิตน�้าประปาท่ายาง 032 - 771078

กองช่าง
ผู้อ�านวยการกองช่าง 204

  l งานธุรการ 206 -

กองวชิาการและแผนงาน
ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน 212 -

  l งานธุรการ 218 -

  l ศูนย์ด�ารงธรรม 117 -

กองสวัสดกิารสังคม
  l กองสวัสดิการสังคม 215 -

กองการศกึษา
ผู้อ�านวยการกองการศึกษา 306

  l งานธุรการ 305 -

สถานีดับเพลิงเทศบาล 199 032 - 463500

 สถานธนานุบาล (โรงรับจ�าน�า)        032 - 437918
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