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บรมราชาภิเษกบรมกษัตริย์ขัตติยา

ปวงประชาราษฎรน้อมถวายพระพรชัยมงคล

ทั่วรัฐสีมามณฑลถวายอาศิรวาท

บรมนาถนราธิบดีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

ขออานุภาพแห่งพระไตรรัตน์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์

จงอภิบาลรักษาพระองค์ให้ทรงพระเกษมส�าราญ

เจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน

สถิตเสถียรในมไหศวรรยราชสมบัติ

พร้อมจตุรพิธพรสิริสวัสดิ์

ทรงปฏิบัติราชพระกรณียกิจสฤษดิ์ดังพระราชประสงค์

พระบารมียังความร่มเย็นเป็นสุขแก่พสกนิกรทั่วเมทนีดล

พระเกียรติคุณวิบูลย์ผลเกริกไกร

พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล

ปกรักษาบ้านเมือง พระศาสนา และอาณาประชาราษฎร์

ให้เจริญรุ่งเรืองวัฒนาสถาพรสืบไปตราบกาลนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

พนักงานเทศบาล และลูกจ้างในสังกัดเทศบาลต�าบลท่ายาง

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
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นายอนุชา สุภาษิต 
รองปลดัเทศบาลต�าบลทา่ยาง

นางวิมลทิพย์ เครื่องทิพย์ 
ผู้อ�านวยการกองวิชาการและแผนงาน
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หวัหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	

น.ส.ธนันท์ธร ดียิ่ง 
หวัหน้างานประชาสมัพนัธ์

น.ส.ณัฐนันท์ อิ่มบูรณาประวัติ 
ผู้ชว่ยงานประชาสมัพนัธ์	
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 สวัสดีค่ะชาวท่ายางทุก ๆ ท่าน ตลอดระยะเวลาที่ดิฉันได้รับความไว้วางใจจากพ่อ แม่ พี่น้อง  

ดิฉันและคณะผู้บริหารทุกท่าน พยายามทุ่มเทการท�างาน โดยมุ่งเน้นในการพัฒนาให้มีความเจริญ

ก้าวหน้าในทุก ๆ ด้าน พร้อม ๆ กับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับประชาชนในเขตเทศบาล 

ต�าบลท่ายาง การด�าเนินงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บางครั้งประสบปัญหา อุปสรรค ตลอดจน 

ความไม่เข้าใจกนั แต่กไ็ม่ท�าให้ท้อถอย กลบัเป็นแรงผลกัดนัและร่วมแรงร่วมใจกนัในการแก้ไขปัญหา

เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพ่อ แม่ พี่น้องชาวเทศบาลต�าบลท่ายาง ในการบริหารงานของดิฉัน

ยดึประชาชนเป็นศูนย์กลางในการบรหิารจดัการ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามส่ีวนร่วมในการพฒันา 

เพ่ือให้ทกุท่านได้รบัประโยชน์และมคีณุภาพชวีติทีด่ ีหากพ่อ แม่ พีน้่องชาวท่ายาง มปัีญหาในเรือ่งใด

หรือต้องการให้เทศบาลด�าเนินการในเรื่องใด ก็สามารถแจ้งมาได้เพื่อที่เราจะได้ร่วมมือกันขับเคลื่อน

ท้องถิ่นของเราให้เป็นชุมชนที่น่าอยู่

 ท้ายนี้ ดิฉันขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนเทศบาลต�าบลท่ายางทุกท่าน  

จงประสบแต่ความสุขความเจริญ คิดส่ิงใดขอให้สมหวังทุกประการ และดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

จะได้รับความร่วมมือ ร่วมใจจากทุก ๆ ท่าน อันจะเป็นพลังในการขับเคล่ือนในการพัฒนาท้องถิ่น 

ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป

(นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง
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สารจาก
นายกเทศมนตรี

Message froM the Mayor
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สวัสดีครับ พี่น้องประชาชนชาวท่ายางทุกท่าน 

 การจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงาน ประจ�าปี 2561 ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์ในการเผยแพร ่

ผลการปฏิบัติงานที่ผ ่านมาให้ประชาชนในพื้นที่ได ้รับทราบ ซึ่งเทศบาลต�าบลท่ายาง 

ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งพัฒนาเมืองตามยุทธศาสตร์และนโยบาย ให้มีครอบคลุม

ทางด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน การศึกษา สุขภาพอนามัย การเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ 

ชุมชน การกีฬาและนันทนาการ การกระจายและการพัฒนางบประมาณโครงการต่าง ๆ  

ให้ครอบคลุม ทั้ง 37 ชุมชนไปพร้อม ๆ กัน

 รายงานผลการด�าเนินงานฉบับนี้ เป็นสื่อกลางของการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง

เทศบาลต�าบลท่ายางกับพี่น้องประชาชนทุกท่าน เพ่ือจะได้ร่วมกันพัฒนาเทศบาลฯ ของเราให้

มีความสุขและความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน…ต่อไป

(นายธวัชชัย กุณฑีทอง) 

ปลัดเทศบาลต�าบลท่ายาง

สารจาก
ปลัดเทศบาล

Message froM the Municipal secretary

เทศบาลตำาบลท่ายาง
THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI
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คณะผู้บริหาร
เทศบาลต�าบลท่ายาง

นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ
นายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง

นายสุรชยั จตัตพุรพงษ์
รองนายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง

นายทองใบ เพ็งสวา่ง
ท่ีปรกึษานายกเทศมนตรี

นายเทียนชยั คชานันท์
รองนายกเทศมนตรตี�าบลท่ายาง

นายศุภพล พรสมบูรณ์ศิริ
เลขานุการนายกเทศมนตรี

BoARd of dIRECToRs THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018
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สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาล
เขต 2

นายไพโรจน์ อุย๋ตระกลู

นายสุวชิ ยิ้มแย้ม

นายวนัิย อุน่ใจเพ่ือน

นายเสนอ ฉ่�าชื่น

นายพยงค์ พุทธา

นายพิชยั ไฝศิริ

น.ส.เลิศจนัฑา สีเหลืองสวสัด์ิ

นายชลเก้า ฉ่�ามะนา

นายธาตร ีกอสวสัด์ิพัฒน์

น.ส.รตัติกาล สระส�าอาง

นายบัญชา วจิติรปัญญารกัษ์ 
ประธานสภาเทศบาล

นายฉ่ลาด พุกเขียว
รองประธานสภาเทศบาล

THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI

THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI

เทศบาลตำาบลท่ายาง
THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI
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นายวลัลภ สงล่า
รกัษาการผู้อ�านวยการกองชา่ง

นายกนก พ่วงทอง 
ผู้อ�านวยการกองสวสัดิการสังคม

นางวมิลทิพย์ เครื่องทิพย์ 
ผู้อ�านวยการกองวชิาการ

และแผนงาน

นางสาววนัเพ็ญ ยงภมูิพุทธา 
รกัษาการผู้อ�านวยการกองคลงั

นายสันติ เอีย่มส�าอาง 
ผู้จดัการสถานธนานุบาล

นายธวชัชยั กณุฑีทอง 
ปลดัเทศบาลต�าบลท่ายาง

และรกัษาการผู้อ�านวยการกองการประปา

นายอนุชา สุภาษิต 
รองปลดัเทศบาลต�าบลท่ายาง

และรกัษาการผู้อ�านวยการกองการศึกษา

นางสุนีย์ กลุเทียมสิน 
ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอ้ม

หัวหน้าส่วนราชการ
THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2561
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ประวัติความเป็นมา
 เทศบาลต�าบลท่ายาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รูปแบบหนึ่ง เดิมมีฐานะเป็น “สุขาภิบาลท่ายาง” ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้น 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจัดตั้งสุขาภิบาล
ท่ายาง อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และได้ประกาศราชกิจจา- 
นุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 71 เล่ม 73 ตอนที่ 45 ลงวันที่  
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ 
จากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเป ็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่  
25 พฤษภาคม 2542 โดยประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่  
116 ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เรียกว่า “เทศบาล
ต�าบลท่ายาง” ในปัจจุบันจัดเป็นเทศบาลชั้นกลาง และมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล มีพื้นที่รวม 79 ตารางกิโลเมตร

ที่ตั้งและอาณาเขต
 ทิศเหนือ จดต�าบลถ�้ารงค์ อ�าเภอบ้านลาด
 ทิศตะวันออก จดต�าบลมาบปลาเค้า ต�าบลหนองจอก 
  ต�าบลบ้านในดง อ�าเภอท่ายาง
 ทิศใต้ จดต�าบลท่าไม้รวก อ�าเภอท่ายาง และ
  ต�าบลนายาง อ�าเภอชะอ�า
 ทิศตะวันตก จดต�าบลท่าแลง ต�าบลยางหย่อง 
  อ�าเภอท่ายาง

ประชากร 
 จากข้อมูลประชากร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ในเขต
เทศบาลต�าบลท่ายาง มบ้ีานเรอืนทัง้หมด จ�านวน 11,066 หลงัคา
เรือน มีประชากรทั้งหมด 28,623 คน แบ่งเป็นชาย 13,588 คน 
หญิง 15,035 คน ความหนาแน่นของประชากร 362 คน/ตาราง
กิโลเมตร 

การปกครอง 
 ประกอบด้วย 2 ต�าบล 19 หมูบ้่าน คอืต�าบลท่ายาง จ�านวน 
10 หมู่บ้าน และต�าบลท่าคอย จ�านวน 9 หมู่บ้าน มีการบริหาร
งานในรูปแบบชุมชน จ�านวน 37 ชุมชน 

สภาพสังคม
 ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชพีเกษตรกรรม พชืเศรษฐกจิ
ทีส่�าคญั ได้แก่ มะนาว กล้วย ข้าว พชืผกัต่าง ๆ  เนือ่งจากเป็นพืน้ที่
อุดมสมบูรณ์ รองลงมาคือ ค้าขาย และรับจ้างทั่วไป

แผนที่
เทศบาลต�าบลท่ายาง

ข้อมูลพื้นฐาน
เทศบาลต�าบลท่ายาง

เทศบาลตำาบลท่ายาง
THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI
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สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

สถานธนานุบาล หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ท่ีปรกึษานายกเทศมนตรี

โครงสร้างเทศบาลต�าบลท่ายาง

เลขานุการนายกเทศมนตรี

sTRUCTURE THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI

ส�านักปลัดเทศบาล

กองวชิาการและแผนงาน กองสวสัดิการสังคม กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม

กองการศึกษา กองการประปา กองคลัง กองชา่ง

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018
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เทศบาลตำาบลท่ายาง
THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI
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1.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	
 ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

  1.1  พัฒนา ปรับปรุง/บ�ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า 
   ท่อระบายน�้าและไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้า
   สาธารณะ ฯลฯ  
  1.2 พัฒนาแหล่งน�้าและระบบประปา  
  1.3 พัฒนาระบบจราจรและจัดท�าผังเมือง

ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ของเทศบาลต�าบลท่ายาง	มี	5	ด้าน	ดังนี้

THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI

THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI

2.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม	และคุณภาพชีวิต 
 ประกอบด้วย 7 แนวทางการพัฒนา ดังนี้

 2.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน  
 2.2  พัฒนาการศึกษา 
 2.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันการแก้ไขปัญหายาเสพติด
 2.4 ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 2.5 ส่งเสริมสวัสดิการสังคม  
 2.6 รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
 2.7 ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018
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3.	ยทุธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ	และการเกษตรกรรม
 ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี้  

 3.1 พัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
 3.2 ส่งเสริมการเกษตร

4.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร
	 จดัการและการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
	 และสิ่งแวดล้อม	
 ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 4.1 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
  และสิ่งแวดล้อม  
 4.2 อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
 4.3 พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมเมือง

5.	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี	
 ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

 5.1 พัฒนาบุคลากร  
 5.2 ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่  
 5.3  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร

THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI

THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI

เทศบาลตำาบลท่ายาง
THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI
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 1. งานทะเบียนราษฎร ให้บริการประชาชนในการแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่ 
  และการขอเลขที่บ้าน
 2. งานทะเบียนพาณิชย์ ให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ แก้ไขเปล่ียนแปลง 
  หรือยกเลิกการจดทะเบียนพาณิชย์
 3. งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั อาทิ งานดับเพลิง งานป้องกนัและบรรเทา 
  อันตรายจากอุทกภัย วาตภัย งานเป่าท่อระบายน�้า ฯลฯ
 4. งานเทศกิจ ได้แก่ งานจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย งานรักษา 
  ความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
 5. งานอื่น ๆ ได้แก่ งานสภาเทศบาล งานธุรการ งานเตรียมการเลือกตั้ง งานรัฐ  
  พิธีต่าง ๆ และงานการเจ้าหน้าที่

ส�านักปลัด
เทศบาล 

มหีน้าท่ีดแูลรบัผิดชอบ ดังน้ี

เบอรโ์ทรศัพท์ 
032-463000-2 

ต่อ 117, 121

โครงการและกิจกรรมที่โดดเด่น
1.	ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	 (CCTV)	 เพื่อ
ความปลอดภัย
  เทศบาลต�าบลท่ายางได้มีการติดตั้งกล้อง
วงจรปิด (CCTV ) ต้ังแต่ปี 2557-2561 รวมทัง้หมด 
จ�านวน 114 จุด เพื่อเป ็นการเฝ ้าระวังการ 
ก่อเหตุร้ายต่าง ๆ ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพ 
ในด ้ านการปราบปรามอาชญากรรมและ 
ด้านจราจรร่วมกับสถานีต�ารวจภูธรท่ายาง

2.	แหล่งเรยีนรูด้้านการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภยั
 เทศบาลต�าบลท่ายางร่วมกับส�านักงานขนส่ง
จังหวัดเพชรบุรี  จัดโครงการชุมชนปลอดภัย 
ร่วมใจ รักวินัย ไร้อุบัติเหตุ เพื่อลดความสูญเสีย 
ในชีวิตและทรัพย์สิน รวมถึงการมีส่วนร่วมและ 
ยกระดับมาตรฐานด้านความปลอดภัยทางถนน  
ณ ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง

t h a y a ng  Mun i c i p a l i t y
phetchaBuri

3.	งานรัฐพิธี	
 2 8  ก ร ก ฎ า ค ม  2 5 6 1  วั น เ ฉ ลิ ม
พระชนมพรรษา 66 พรรษา เทศบาล 
ต� าบลท ่ ายางร ่ วมกับอ� า เภอท ่ ายาง  
จดักจิกรรมเนือ่งในวนัเฉลมิพระชนมพรรษา
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษา
ครบ 66 พรรษา ในภาคเช้ามีพิธีท�าบุญ
ตักบาตร พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณการเป็น
ข้าราชการที่ดี  ร ่วมร้องเพลงสรรเสริญ 
พระบารมแีละลงนามถวายพระพรชัยมงคล  
พิธีในช่วงค�่า ถวายเคร่ืองสักการะพาน
พุ่มทอง–พุ่มเงินและจุดเทียนถวายพระพร
ชัยมงคล ณ หอประชุมอ�าเภอท่ายาง

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018
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4.	งานทะเบียนราษฎร	

  ตั้งอยู่ ชั้น 1 ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง ให้บริการประชาชนในการแจ้งเกิด แจ้งตาย แจ้งย้ายที่อยู่และการขอเลขที่บ้าน

5.	โครงการอบรมคุณธรรม	จริยธรรม

 แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและลูกจ้างในสังกัด

 ในภาคเช้าจัดกิจกรรมท�าบุญ
ตักบาตรแด่พระสงฆ์ พิธีวางพวง
มาลา พิธีถวายบังคม และใน
ภาคค�่าจัดให้มีพิธี จุดเทียนและ
พิธียืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมร�าลึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ณ หอประชุมอ�าเภอท่ายาง

วันปิยมหาราช

t h a y a ng  Mun i c i p a l i t y
phetchaBuri

เทศบาลตำาบลท่ายาง
THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI
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8.		งานเทศกิจ  ได้แก่ งานจัดระเบยีบในตลาดสด หาบแร่ แผงลอย การตรวจตราและ
จัดเก็บป้ายโฆษณาในพื้นที่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง thayang Municipality

phetchaBuri

7.	งานสภาเทศบาล

6.	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  อาทิ งานดับเพลิง งานเป่าท่อระบายน�้า งานป้องกันและบรรเทาอุทกภัย  
วาตภัย ฯลฯ เทศบาลต�าบลท่ายางได้ให้การช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ 
จากวาตภัย จ�านวน 4 ราย และอุทกภัย จ�านวน 65 ราย โดยการลงส�ารวจพื้นที่และ 
ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018
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1. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
   งานประชาสัมพันธ์บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเสียงตามสาย, เว็บไซต์
เทศบาล www.thayang-phet.go.th เฟซบุ๊กเทศบาลต�าบลท่ายางและการปิดประกาศ
ต่าง ๆ
  งานบริการติดตั้งและซ่อมบ�ารุงเสียงตามสายในชุมชน
  บริการติดต่อสอบถามและอ�านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ ณ โต๊ะ
ประชาสัมพันธ์
  งานจัดท�างบประมาณและเทศบัญญัติ
  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน รวบรวมปัญหาและความต้องการของทุกชุมชน 
จัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลเพื่อน�าไปสู่การจัดท�าโครงการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งรับเรื่อง
ร้องเรียนทางเว็บไซต์เทศบาล

2. งานนิติการ
  บริการรับเรื่องร้องทุกข์และปรึกษาปัญหากฎหมายต่าง ๆ ตั้งอยู่บริเวณช้ัน 1 
ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง ได้แก่
  บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลต�าบลท่ายาง
  บริการศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลต�าบลท่ายาง
  บริการศูนย์ด�ารงธรรมเทศบาลต�าบลท่ายาง
  บริการศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน
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กองวชิาการ
และแผนงาน

มหีน้าท่ีดแูลรบัผิดชอบ ดังน้ี

เบอรโ์ทรศัพท์ 
032-463000-2 

ต่อ 218

โครงการและกิจกรรมท่ีโดดเด่น
1. โครงการประกวดภาพถ่าย 

  จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดและประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ วิถีชีวิต สถานที่ส�าคัญและเสน่ห์ของเมืองท่ายางแก่ประชาชนและ 
นักท่องเที่ยว ส�าหรับภาพที่ส่งเข้าประกวดได้น�าไปจัดนิทรรศการภาพถ่าย ในงานท่ายางดีจัง บริเวณหน้าวิกเกษมสุข ตลาดเทศบาล
ต�าบลท่ายาง

2. ขยายเขตเสียงตามสายชุมชน
  บ้านท่าต้นโพธ์ิ หมู่ที่ 1 ต�าบลท่าคอย ชุมชนบ้านวังขุนด่าน หมู่ที่ 2 ต�าบลท่าคอย ชุมชนบ้านท่าซิก หมู่ที่ 6 ต�าบลท่าคอย  
ชุมชนบ้านหนองปลวก หมู่ที่ 9 ต�าบลท่าคอย ชุมชนบ้านหนองบ้วย หมู่ที่ 7 ต�าบลท่ายาง ชุมชนตะแบกทอง–สหกรณ์พัฒนา หมู่ที่ 8 
ต�าบลท่ายาง

เทศบาลตำาบลท่ายาง
THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI
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4. ประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจ�าปี 2561

ด้าน
ด้าน 1 

บริหารจัดการ
ด้าน 2 

งานบุคคลและกิจการสภา

ด้าน 3 
การเงินและ

การคลัง

ด้าน 4 
งานบริการ
สาธารณะ

ด้าน 5 
ธรรมาภิบาล

รวม 
5 ด้าน

คะแนน
(ร้อยละ)

77.14 88.84 71.2 95.65 86.15 85.02

หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น หนังสือพิมพ์ “ท่ายางนิวส์”

5. ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กิจกรรม โครงการของเทศบาลต�าบลท่ายางผ่านสื่อต่าง ๆ

3. งานนิติการ 

  ส�านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับ
เทศบาลต�าบลท่ายาง จัดโครงการ “อัยการส่งเสริมชุมชน ต่อต้านและขจัดความรุนแรงต่อเด็กและสตรี  
ร่วมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง” โดยมีการอบรมตัวแทนชุมชนทั้ง 37 ชุมชน พนักงานและลูกจ้าง 
ในสังกัดเทศบาลต�าบลท่ายาง
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Facebook เทศบาลต�าบลท่ายาง

 รถประชาสัมพันธ์

 เว็บไซต์ เทศบาลต�าบลท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเสียงตามสายและเสียงไร้สาย

เพจเทศบาลต�าบลท่ายาง

เทศบาลตำาบลท่ายาง
THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI
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มหีน้าท่ีดแูลรบัผิดชอบ ดังน้ี

เบอรโ์ทรศัพท์ 
032-463000-2 

ต่อ 102, 105

1.  ฝ่ายบรหิารงานคลัง
 •  งานการเงินและบัญชีของเทศบาลทุกประเภท
  •  งานด้านพัสดุและทรัพย์สิน

2.  ฝ่ายพัฒนารายได้
  •  จดัเกบ็รายได้ทุกประเภทของเทศบาล เช่น ภาษโีรงเรอืน ภาษป้ีาย ภาษีบ�ารงุท้องที่  
ใบอนุญาต ฯลฯ

3.  ฝ่ายแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน
 • ส�ารวจตรวจสอบ ปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน

โครงการและกิจกรรมท่ีโดดเด่น
1. บรกิารจดัเก็บภาษีบ�ารงุท้องท่ี ภาษีโรงเรือน ภาษีป้ายและใบอนุญาตโดยบริการไม่พักเที่ยง

2. บรกิารจดัเก็บภาษีบ�ารงุท้องท่ีนอกสถานท่ี ประจ�าปี 2561 ตามชุมชนในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง 

3. ออกส�ารวจเพ่ือจดัท�าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรพัย์สิน

เทศบาลตำาบลท่ายาง
THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI
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ขั้นตอนการช�าระภาษีป้าย
ผู้เสียภาษียื่นแบบภายในวันที่ 1 มกราคม–31 มีนาคมของทุกปี

เกรด็
ความรู้กองคลัง

thayang Municipality
PHETCHABURI 

ขั้นตอนการช�าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ผู้เสียภาษียื่นแบบ ภายในวันที่ 1 มกราคม- 28 กุมภาพันธ์ของทุกปี

ขั้นตอนการช�าระภาษีบ�ารุงท้องที่
ผู้ยื่นภาษียื่นแบบ ภ.ป.ท.5 ภายในเดือนมกราคมของปีแรก ที่มีการตีราคาปานกลางที่ดิน (ทุกรอบ 4 ปี)

การช�าระภาษีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม–30 เมษายนของทุกปี

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแบบประเมินค่า

เจ้าหน้าที่รับแจ้ง

เจ้าหน้าที่รับแบบและตรวจสอบแบบ (ภ.ป.1)

ผู้เสียภาษีรับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.8)

ผู้เสียภาษีได้รับแจ้งการประเมินค่าภาษี

แจ้งการประเมินค่าภาษี (ภ.ป.3)

ผู้เสียภาษีรับแจ้งการประเมิน (ภ.ป.3)

จบ

จบ

จบ

ต้องเสียเงินเพิ่ม

ต้องเสียเงินเพิ่ม ร้อยละ 2 ต่อเดือน

ต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2 ต่อเดือน

ช�าระเงินภายใน 30 วัน
 นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

ช�าระเงินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

ช�าระเงินภายใน 15 วัน

ช�าระเงินเกิน 30 วัน 
นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง

ไม่ช�าระภายในก�าหนด

ช�าระเงินเกิน 15 วัน 
นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018
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กองการศึกษา 
มหีน้าท่ีดแูลรบัผิดชอบ ดังน้ี

เบอรโ์ทรศัพท์ 
032-463000-2 

ต่อ 305

1. ฝ่ายบรหิารการศึกษา
  จัดการศึกษาระดับปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จ�านวน 7 ศูนย์ 
ตลอดจนการศึกษานอกระบบ
  สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน เพื่อเตรียม 
ความพร้อมของเด็กและเยาวชนให้มีความพร้อมอยู่เสมอ

2. ฝ่ายส่งเสรมิการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม
  ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ่น  
อาทิ งานประเพณีต่าง ๆ
  งานกีฬาและนันทนาการต่าง ๆ อาทิ บริการสระว่ายน�้า และสนาม
กีฬา การสนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาแก่ชุมชน การจัดฝึกอบรมและแข่งขัน
กีฬาต่าง ๆ

1. การพัฒนาด้านการศึกษา
 การบริหารจัดการในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต�าบลท่ายางได้ใช้แนวทางการพัฒนาเด็กปฐมวัยในยุค 4.0 ซึ่งเด็กปฐมวัย 
ควรได้รับการพัฒนาให้สร้างผลงานนวัตกรรมได้ พัฒนาเด็กให้มีคุณลักษณะ 4 ประการ คือ การคิดวิเคราะห์ การคิดสร้างสรรค์  
การคิดผลิตภาพและการคิดรับผิดชอบ ในการพัฒนาเด็กปฐมวัยด�าเนินการโดยให้เด็กสร้างความรู้ด้วยตนเองจากการลงมือท�า  
ซึ่งเด็ก ๆ ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต�าบลท่ายาง จะได้ปฏิบัติจริงและน�าความรู้ไปสร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน โดยการ 
จดัประสบการณ์การเรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) 
คือ แนวทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน 4 สหวิทยาการ ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์ โดยเน้น
การน�าความรูไ้ปใช้แก้ปัญหาในชวีติจรงิ รวมทัง้การพฒันากระบวนการหรอืผลผลติใหม่ เพือ่ให้เดก็เกดิการพฒันาทกัษะทีเ่ป็นประโยชน์
ส�าคัญในการด�าเนินชีวิต และท�างานต่อไป ซ่ึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 7 ศูนย์ ในสังกัดเทศบาลต�าบลท่ายางได้ด�าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องกับแนวทางการเรียนการสอนในยุคของการศึกษา 4.0 เช่นกัน

การศึกษาสรา้งคน สรา้งอนาคตเด็กใหพั้ฒนาในยุค 4.0

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายาง
 มีครู  4 คน คือนางสาวจินตนา พุ ่มไสว  
(รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายาง)  
นางบุญเล่ียม ทับยูง นางสาวอัจฉราภรณ์  
พูลเกษม นางรุ่งอรุณ เพิ่มนาม มีผู้ดูแลเด็ก 2 คน 
คือ นางสาวทัศนีย ์ พันธ์หนู นางสาวสุรีพร  
สุขเสงี่ยม และพี่เลี้ยงเด็ก 1 คน คือ นางสาวณัฐชา 
ปิ่นทอง จ�านวนนักเรียนทั้งหมด 103 คน แบ่งเป็น  
4 ห้องเรียน
 กจิกรรมทีน่่าสนใจของศนูย์นี ้คอื การออกก�าลงักาย
ซึ่งเป ็นกิจกรรมที่มุ ่งเน ้นการพัฒนาสุขภาพเพื่อ 
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยรักการออกก�าลังกาย และสร้าง
สขุนสิยัในการดแูลสขุภาพด้วยการออกก�าลงักายอย่าง
สม�่าเสมอ มีความม่ันใจกล้าแสดงออก มีสุขภาพจิต 
ที่ดี ร ่าเริงแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต ่อครูและ 
ผู ้อื่นอย ่างเหมาะสมตามวัย มีน�้ าหนักส ่วนสูง  
และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ของกรมอนามัย 
ยงัช่วยฝึกทกัษะในการเล่นร่วมกนัอย่างปลอดภยัและ
มีความสุข

เทศบาลตำาบลท่ายาง
THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระจวิ
  มีหัวหน้าสถานศึกษา 1 คน คือ นางสาวพรพิมล ศีลสัตยาวงศ์ มีครู 1 คน คือ นางศิริรัตน์ ฤทธิ์สุวรรณ มีผู้ดูแลเด็ก 2 คน 
คือ นางสาวปิญาณี ปานแย้ม และนางสาวอาทิตยา จันนาค จ�านวนนักเรียนทั้งหมด 33 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน
  กิจกรรมที่น่าสนใจของศูนย์นี้ คือ กิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยทางศาสนา (ไปวัด) ซึ่งได้ก�าหนดการ 
จดักจิกรรมไว้เดอืนละ 1 ครัง้ ในวนัพระ หรอืตามความเหมาะสม โดยการไปท�ากจิกรรมทีว่ดัในแต่ละครัง้ ครไูด้ก�าหนดกจิกรรมทีส่อดคล้อง
กับการเรียนการสอนและพัฒนาการของเด็ก ซ่ึงเด็กก็สามารถปฏิบัติได้เหมาะสมตามวัย ทั้งยังเป็นการปลูกฝังและสร้างจิตส�านึกที่ดี
ในการปฏิบัติตน และสืบทอดประเพณีทางศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของไทย ให้ชนรุ่นหลังได้ทราบ และพึงปฏิบัติต่อไป

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคอย
  มีครู 1 คน คือ นางสุมนา ศิริวานิช รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคอย และมีครูพี่เลี้ยง 1 คน คือ  
นางสาวอาธัญญา จักรกรด จ�านวนนักเรียน 30 คน แบ่งเป็น 1 ห้องเรียน
  กิจกรรมที่น่าสนใจของศูนย์นี้ คือ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย แหล่งเรียนรู้ในชุมชน ซึ่งมีวัตถุประสงค์  
เพื่อจัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ในชุมชน เด็กแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองตามอัธยาศัย เสริมสร้างให้ผู ้เรียนเกิด 
กระบวนการเรียนรู ้ ตระหนักเห็นคุณค่า การรักษาและอนุรักษ์แหล่งเรียนรู ้ในชุมชน ผ่านประสบการณ์จริง ซึ่งสอดคล้องกับ 
การจดัการศกึษาในศตวรรษที ่21 คอื การพฒันาระบบการศึกษาท่ีมคุีณภาพและประสิทธภิาพ พฒันาสังคมไทยให้เป็นแหล่งเรยีนรู ้และ
มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสามัคคี สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน

thayang Municipality
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
บ้านท่ากระเทียม
 มีครู 1 คน คือ นางสาวช่อฉัตร์  

ฮวบอิน รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนา

เดก็เลก็บ้านท่ากระเทยีม และมคีรพูีเ่ลีย้ง 

1 คน คือ นางสาวสิริมา เจริญภูมี 

จ�านวนนักเรียน 21 คน แบ่งเป็น 1 

ห้องเรียน

 กิจกรรมที่น่าสนใจของศูนย์นี้ คือ 

การทดลองวิทยาศาสตร์ (สีเต้น 

ระบ� าและ เมล็ดพืช เต ้นระบ� า ) 

เพราะเป็นการส่งเสริมกระบวนการคิด  

การสังเกตและการเปรียบเทียบ ท�าให้

เด็กมีความสนใจ ใฝ่เรียนรู ้ เกิดการ

เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงคือการได้ 

ลงมือปฏิบัติจริงและมีปฏิสัมพันธ์ใน 

การท�าร ่วมกับผู ้ อ่ืน ส ่งผลให้เด็กมี

พัฒนาการครบท้ัง 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน

ร่างกาย คือ การเคลื่อนไหว หยิบจับ

สิ่งของ ด้านอารมณ์ จิตใจ คือเด็กเกิด

ความสนุกสนาน ตื่นเต้นกับการทดลอง 

ด้านสังคม คือเด็กได้ท�างานร่วมกับ

เพื่อน ๆ มีการแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกัน

และกนั ด้านสตปัิญญา เดก็ได้สงัเกต คดิ 

เปรียบเทียบอย่างมีเหตุผล

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวดัเขื่อนเพชร
 มีครู 1 คน คือ นางสาวกมลภรณ์ ดีฉ�่า รักษาการ

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเข่ือนเพชร และมีผู้ช่วยครู

ดูแลเด็ก 1 คน คือ นางสาวรุจิรา ไมตรีจิตต์ จ�านวน

นักเรียนทั้งหมด 71 คน แบ่งเป็น 2 ห้องเรียน

 กจิกรรมทีน่่าสนใจของศนูย์นี ้คอื การละเล่นเดก็ไทย 

เป็นการละเล่นพื้นบ้านท่ีสามารถส่งเสริมและพัฒนา

ด้านต่าง ๆ ของเด็ก ให้มีความสุขสนุกสนาน การละเล่น 

พื้นบ้านของไทยเป็นกิจกรรมที่ยอมรับร่วมกันในสังคม 

ว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่หาได้ง่ายตามท้องถิ่นบ้านเรา 

การละเล่นพื้นบ้านเป็นกิจกรรมที่เน้นความสนุกสนาน 

ไม่เน้นการแพ้ชนะ จึงมีคุณค่าและส่วนส�าคัญกับเด็ก 

ในการเล่นจนเกิดความภูมิใจในตนเองและท้องถิ่นให้

เด็กได้รู ้จักเรียน รู ้การอยู ่ร ่วมกับผู ้อื่น การช่วยเหลือ

ตนเอง การแบ่งปันมีน�้าใจ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

ไปในกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กเก่ง ดี  

มี สุข ท�าให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง
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ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย
 มีครู 3 คน คือนางกมลวรรณ เม่งพัด รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย นางณัฐวดี ทวีกุล นางเกตุสยาม  
นนัทปภกรณ์ และมผีูช่้วยครผููด้แูลเดก็ 1 คน คอื นางสาวเสาวรส สว่างเนตร จ�านวนนกัเรยีนทัง้หมด 71 คน แบ่งออกเป็น 4 ห้องเรยีน
 กิจกรรมที่น่าสนใจของศูนย์นี้ คือ กิจกรรมพ่อครัวแม่ครัวตัวน้อย (cooking) เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากการลงมือ
ปฏิบัติเพื่อให้เด็กเกิดความภาคภูมิใจในตนเองเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกิดความสนุกสนานจากการได้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวดัเกษมสุทธาราม
 มีครู 1คน คือนางสาวภัทธิรา เชื้อสุวรรณ รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนา

เดก็เลก็วดัเกษมสทุธาราม และมผีูด้แูลเดก็ 1 คน คอื นางวณีา บตุรเจยีมจ่าย 

จ�านวนนักเรียนทั้งหมด 35 คน แบ่งเป็น 1 ห้องเรียน

 กิจกรรมที่น่าสนใจของศูนย์นี้ คือ กิจกรรมอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

(การตีกลองยาว) โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างสังคมการเรียนรู ้ตลอดชีวิต  

พัฒนาคนให้มีความรู้ คู่คุณธรรมจริยธรรม โดยน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัด

กิจกรรมให้เกิดความรัก ความภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ทั้งยังเป็น

กิจกรรมที่ให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงได้ใช้ประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้
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2. งานส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม
 มกีารด�าเนนิการบ�ารงุรกัษา อนรุกัษ์ ฟ้ืนฟ ูส่งเสรมิ สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศลิปวทิยาการ มรดกทางวฒันธรรม
ของท้องถิน่ ทัง้ยงัส่งเสรมิ สนบัสนนุ จดัให้มกีจิกรรมในวนัส�าคญัต่าง ๆ  ทางศาสนาและวฒันธรรม มกีารเผยแพร่
ความรู้เพื่อสร้างจิตส�านึกให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถ่ินให้มีความรักและหวงแหนศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน รวมถึงงานด้านกีฬาและนันทนาการต่าง ๆ มีการสนับสนุนอุปกรณ์กีฬา 
การแข่งขันกีฬาต่าง ๆ แก่ชุมชน และการจัดฝึกอบรมโครงการต่าง ๆ ให้กับเยาวชนในชุมชน

3. งานท่ายางดีจงั
 นอกจากนี้ กองการศึกษาเทศบาลต�าบลท่ายาง ได้มีการจัดโครงการท่ายางดีจัง เพื่อเปิดพื้นที่สร้างสรรค์
ส�าหรับเด็ก เยาวชนและประชาชน ภายใต้แนวคิด เล่น เรียนรู้ ริเริ่ม ร่วมท�า แบ่งปัน สานสุข ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชน ใช้เวลาว่างในการแสดงออก และความสามารถด้านต่าง ๆ ส่งเสริมขบวนการมีส่วนร่วมของเยาวชน 
และภาคทีกุเครอืข่ายทกุภาคส่วนของสงัคม เผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ การท่องเทีย่วของอ�าเภอท่ายาง เสรมิสร้าง
รายได้ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นได้อีกหนึ่งทาง ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจ�าทุกปีในช่วงของเดือนธันวาคม
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มหีน้าท่ีดแูลรบัผิดชอบ ดังน้ี

กองสาธารณสุข
และส่ิงแวดล้อม

เบอรโ์ทรศัพท์ 
032-463000-2 

ต่อ 141

1. งานสุขาภิบาลอนามัยส่ิงแวดล้อม
   การขอใบอนุญาต ต่ออายุใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
อาทิ ร้าน จ�าหน่ายอาหาร ร้านเสริมสวย ร้านสะสมอาหาร ฯลฯ
  งานตรวจทดสอบอาหาร ยารักษาโรค น�้าและเครื่องส�าอาง 
  บริการรถดูดสิ่งปฏิกูล
  บริการเก็บขนขยะมูลฝอยและรับค�าร้องขอถังขยะ 
2. งานส่งเสรมิสุขภาพ
 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการให้ความรู้แก่ประชาชน อาทิ การให ้
ค�าแนะน�ามารดาหลงัคลอด ผูส้งูอายแุละผูป่้วยทีม่ภีาวะพึง่พงิ ตลอดจนการดแูล 
สุขภาพของประชาชน โดยท�างานร่วมกบัอาสาสมคัรสาธารณสุขชมุชน (อสม.)
3. งานป้องกันควบคมุโรค  
 อาทิ งานฉีดพ่นสารเคมกี�าจดัยงุลาย และสัตว์ท่ีเป็นพาหะน�าโรค การขอรบั
ทรายอะเบท ฯลฯ 
4. งานสัตวแพทย์
  บริการฉีดยาป้องกันโรคพษิสุนัขบ้าและยาคุมก�าเนิด ส�าหรับสุนัขและแมว 

1. โครงการพัฒนาด้านส่ิงแวดล้อม เพ่ือเมืองน่าอยู่
   โครงการเสริมสร้างความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อม เพื่อ 
จัดกิจกรรมคัดแยกขยะมูลฝอยจากต้นทางและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
ในชุมชน รวมทั้งเดินรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและโฟมร่วมกับชุมชน 
และหน่วยงานภาครัฐ

สืบสานอนุรกัษ์แม่น�าเพชรบุร ี
  โดยมีกิจกรรมเดินรณรงค์วันอนุรักษ์แม่น�้าเพชร กิจกรรมท�าความสะอาดและก�าจัด
วชัพชืในน�า้ การปล่อยพนัธุป์ลา การแสดงของนักเรยีนจากโรงเรยีนบ้านท่ายาง (ประชาสรรค์) 
และโรงเรียนบ้านท่าคอย (สกุณอุปถัมภ์) พร้อมทั้งกิจกรรมถาม–ตอบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
ณ ท่าย์น�้าข้ามภพ

โครงการและกิจกรรมท่ีโดดเด่น
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2. โครงการด้านส่งเสรมิสุขภาพของประชาชน
   ห่วงใยสุขภาพผู้สูงอายุ โดยมีการตรวจสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ พบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็น การท�ากิจกรรมกลุ่ม  
จัดกิจกรรมหมุนเวียนทุกเดือน ณ วัดเขื่อนเพชร

บรกิารตรวจสุขภาพเบื้องต้นใหแ้ก่ประชาชน

ตรวจตู้น�าด่ืมหยอดเหรยีญอตัโนมัติ เพื่อเฝ้าระวังความปลอดภัยให้กับประชาชน
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3. งานป้องกันควบคมุโรค อาทิ งานฉีดพ่นสารเคมีก�าจัดยุงลายและสัตว์ที่เป็นพาหะน�าโรค การขอรับทรายอะเบท ฯลฯ

เสียงจากประชาชนท่ีมาอบรม 
  จากการจัดอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์แก่ชุมชน ท้ัง 37 ชุมชน ท�าให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถน�าความรู้กลับไป 
คัดกรองสุขภาพของประชาชนในชุมชนได้ ลดความแออัดของสถานบริการด้านสาธารณสุขและท้ายสุดสามารถน�าความรู้ไปต่อยอด 
เป็นแกนน�าด้านสุขภาพได้ จากการที่มีโครงการนี้ท�าให้ประชาชนในชุมชนมีอุปกรณ์เพียงพอทางด้านสาธารณสุข
   ท้ายสุดนี้ เทศบาลต�าบลท่ายางขอขอบคุณประธานชุมชน กรรมการชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานและประชาชนในเขต
เทศบาลต�าบลท่ายางทุกท่าน ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีตลอดมา

โครงการท�าหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง เพื่อเป็นการลดจ�านวนสุนัขและแมว 
พร้อมนี้ได้ฉีดยาป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าร่วมด้วย

th
ay

an
g 

M
un

ic
ip

al
it

y

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018

28



th
ay

an
g 

M
un

ic
ip

al
it

y

กองสวสัดิการ
สังคม

มหีน้าท่ีดแูลรบัผิดชอบ ดังน้ี

เบอรโ์ทรศัพท์ 
032-463000-2 

ต่อ 215

 1. ฝ่ายพัฒนาชมุชน   
  งานเลือกตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนงานจัดตั้งกลุ่มสตรี 
  งานสนบัสนนุพฒันาชมุชนในทกุด้าน อาท ิการพฒันาด้านกฬีา วฒันธรรม
ประเพณีชุมชน การพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนให้เป็นชุมชนน่าอยู่ 

2. ฝ่ายส่งเสรมิและสวสัดิการสังคม
  งานเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตลอดจนงานสงเคราะห์ 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้
  งานส่งเสรมิและสนบัสนนุกจิกรรมด้านอาชพี อาท ิโครงการฝึกอบรมอาชีพ
และงานส่งเสริมด้านการเกษตร
  งานให้การสงเคราะห์ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในชุมชน ที่ได้รับความ 
เดือดร้อนจากภัยพิบัติหรือชุมชนที่ยากจนและด้อยโอกาส

  1. อบรมอาชพีแก่ประชาชนตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดอบรมจ�านวน 5 อาชีพ ประกอบด้วย 
อบรมการท�าสบู่มะนาว สบู่สมุนไพร การท�าเครื่องดื่มน�้าสมุนไพร การท�าแชมพูสมุนไพร การท�าน�้ามันนวดสมุนไพรและการท�าสร้อยคอ 
สร้อยข้อมือ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดการสร้างรายได้และทุนหมุนเวียนภายในชุมชน

  2. ชมุชนสัมพันธ์และเพ่ิมประสิทธิภาพคณะกรรมการชมุชน จดัอบรมและทศันศกึษาดงูาน ศนูย์การเรยีนรู้
ของชุมชนและผู้สูงอายุบ้านจ�ารุงและการเกษตรอินทรีย์ การเกษตรบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลึง 
จังหวัดระยอง

  3. สายใยรกัครอบครวัอบอุน่ จดัอบรมผู้ปกครองและนักเรยีน 
ท�ากิจกรรมเรื่องครอบครัวอบอุ่นเก้ือหนุนชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมกลุ่มฐานเรียนรู ้  
ช่วยล้อมรั้วยาเสพติด โดยวิทยากรจากกองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 ค่ายแก่งกระจาน 
พ ร ้ อ ม กั บ ทั ศ น ศึ ก ษ า ดู ง า น ด ้ า น วิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ เ ท ค โ น โ ล ยี แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล ้ อ ม  
ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิต จังหวัดปทุมธานี

โครงการและกิจกรรมท่ีโดดเด่น
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  4. มอบบ้านผู้พิการ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้พิการและผู้มีรายได้น้อย เช่น 
ซ่อมหลังคา ห้องน�้า ราวจับ ฯลฯ ตามหลักเกณฑ์ของศูนย์บริการคนพิการจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งในปี 2561 ได้มีผู้พิการและผู้มีรายได้น้อย 
ที่ผ่านเกณฑ์ จ�านวน 10 ราย โดยส�านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี สนับสนุนงบประมาณ 
ให้รายละ 20,000 บาท รวมเป็นเงิน 200,000 บาท และได้รับมอบบ้านที่ปรับปรุงและซ่อมแซมเสร็จแล้ว เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561

  5. อนุรกัษ์สืบสานประเพณีวฒันธรรมไทย “สงกรานต์” ในวันที่ 13 เมษายนของทุกปี จัดให้มีขบวนแห่
สงกรานต์ การละเล่นสาดน�้า กิจกรรมสรงน�้าพระพุทธรูป สรงน�้าพระสงฆ์ รดน�้าขอพรผู้สูงอายุเพื่อความเป็นสิริมงคล ขบวนจาก
ชุมชนทั้ง 37 ชุมชน ณ สวนสุขภาพ ริมคลองสาย 3

 6. เปิดรบัลงทะเบียนเบี้ยยังชพีผู้สูงอายุ โดยมีผู้มาลงทะเบียน ในปี 2561 จ�านวน 388 คน 
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เกรด็ความรู…้ กองสวสัดิการสังคม
thayang Municipality

 การลงทะเบียนเพ่ือรับเงินสงเคราะห์ 
ผู้ป่วยเอดส์ มีคุณสมบัติดังนี้

 1. เป็นผูป่้วยเอดส์ท่ีแพทย์ได้รับรองแล้วท�าการวนิจิฉยัแล้ว

 2. มีภูมิล�าเนาในเขตพื้นที่ของเทศบาลต�าบลท่ายาง

 3. มีรายได้ไม่เพียงพอแก่การยังชีพหรือถูกทอดท้ิง หรือ 

  ขาดผู้อุปการะเลี้ยงดู หรือไม่สามารถประกอบอาชีพ 

  เลี้ยงตนเองได้

เอกสารประกอบ ดังนี้

 1. ใบรับรองแพทย์

 2. บัตรประจ�าตัวประชาชน

 3. ทะเบียนบ้าน

 4. ส�าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก

 5. หนังสือมอบอ�านาจกรณีขอหนังสือแทน

 การลงทะเบยีนเพ่ือรบัเบีย้ยังชีพผูสู้งอายุ  
มีคุณสมบัติดังนี้

 1. ผูม้สีญัชาติไทย ทีเ่กดิก่อนวนัที ่2 กนัยายน พ.ศ. 2503

 2. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นจาก 

  หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครอง 

  ส่วนท้องถิ่น ไปลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  

  ด้วยตนเองหรือมอบหมายให้ผู ้อื่นเป็นผู ้ยื่นค�าขอ 

  รับ เ บ้ียยั งชีพผู ้ สู งอายุ แทนโดยต ้องมีหนั งสื อ 

  มอบอ�านาจ (หนังสือมอบอ�านาจขอรับได้ที่เจ้าหน้าที่ 

  เท่านั้น)

เอกสารประกอบ ดังนี้

 1. บัตรประจ�าตัวประชาชน 

 2. ทะเบียนบ้าน 

 3. สมดุบญัชเีงนิฝากธนาคารในนามผูม้สีทิธ/ิผูไ้ด้รบัมอบ

อ�านาจจากผู้มีสิทธิ พร้อมส�าเนา
 การลงทะเบยีนเพ่ือขอรบัสทิธเิงนิอดุหนนุ

เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด มีคุณสมบัติดังนี้

 เป็นหญิงตั้งครรภ์ มารดาของเด็กแรกเกิดหรือผู้ปกครอง 

เด็กแรกเกิด มีสัญชาติไทย อยู่ในครัวเรือนยากจนหรือเสี่ยง 

ต่อความยากจน คือรายได้ของสมาชิกในครัวเรือนท้ังหมด 

เฉลี่ยแล้วไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี ลงทะเบียนได้ตั้งแต่

แรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี

เอกสารประกอบ ดังนี้

 1. แบบลงทะเบียน (ดร.01)

 2. แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

 3. บัตรประชาชนของหญิงตั้งครรภ์ หรือมารดาของ 

  เดก็แรกเกดิ หรอืบดิาของเดก็แรกหรอืผูป้กครองของเกดิ 

  ของเด็กแรกเกิด แล้วแต่กรณี

 4. ส�าเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)

 5. ส�าเนาสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ก หน้า 1 

 6. ส�าเนาสูติบัตรเด็กแรกเกิด (ยื่นหลังคลอด)

 7. ส�าเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก

 8. ส�าเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (ถ้ามี)

 การลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้พกิาร  
มีคุณสมบัติดังนี้

 1. ต้องเป็นผูพ้กิารรายใหม่ทีย่งัไม่เคยลงทะเบยีนมาก่อน

 2. ผู ้พิการที่ย้ายภูมิล�าเนาเข้ามาในพื้นที่ของเทศบาล

ต�าบลท่ายางรายใหม่

เอกสารประกอบ ดังนี้

 1. บัตรประจ�าตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่ง

เสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

 2. ทะเบียนบ้าน

 3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเงิน

ฝากธนาคารในนามผู้มีสิทธิหรือโอน

 4. หนังสือมอบอ�านาจ กรณีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝาก

ธนาคารในนามผู้ดูแลคนพิการ

 5. บัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็น 

ผู้ยื่นค�าขอแทนคนพิการ

เทศบาลตำาบลท่ายาง
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โครงการก่อสรา้งถนน คสล.ภายในชมุชน

โครงการก่อสรา้งรางระบายน�า 
คสล.รปูตัวยูภายใน

โครงการปรบัปรงุสนามเด็กเลน่สวนสุขภาพ 
หมู ่1 ต�าบลท่ายาง

ชมุชนบ้านโค้งข่อย หมู่ 4 ต�าบลท่าคอย

ชมุชนบ้านท่ากระเทียมพัฒนา หมู่ 3 ต�าบลท่ายาง

1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสรา้ง
 • ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคารและสิ่งปลูกสร้าง

 • งานวิศวกรรมโยธา งานออกแบบ ให้ค�าปรึกษา งานผังเมือง จัดระบบการใช้

ประโยชน์ที่ดิน

 • งานควบคุมดูแลจากกรมธุรกิจพลังงาน เช่น การขอใบอนุญาต-ต่อใบอนุญาต 

สถานบริการน�้ามัน, ปั้มหลอดแก้วมือหมุน

2. ฝ่ายการโยธา
 • รับเรื่องร้องเรียนและแก้ไขงานสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ปรับปรุงถนน ขอลูกรัง 

ซ่อมแซม/ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ขุดลอกเหมืองระบายน�้า

 • งานปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ตกแต่งและบ�ารุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ  

ประดับต้นไม้ตามสถานที่ต่าง ๆ 

3. ฝ่ายชา่งสุขาภิบาล 

 ได้แก่ งานควบคุมและตรวจสอบระบบบ�าบัดน�้าเสีย, งานซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา 

ท่อระบาย, งานก�าจัดขยะเกี่ยวกับการฝังกลบขยะมูลฝอยให้ถูกสุขลักษณะ

กองชา่ง
มหีน้าท่ีดแูลรบัผิดชอบ ดังน้ี

เบอรโ์ทรศัพท์ 
032-463000-2 

ต่อ 201, 206
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ก่อสรา้งระบบรวบรวมและบ�าบัดน�าเสีย

โครงการปลกูต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว ลดภาวะโลกรอ้น

บรกิารซอ่มแซมไฟฟา้สาธารณะ
ในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง thayang Municipality

เทศบาลตำาบลท่ายาง
THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI
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ก่อสรา้งซอ่มแซมสะพานทางเชื่อมโรงสูบน�า
แรงต�าประปาท่าซกิ 
หมูท่ี่ 6 ต.ท่าคอย
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	 มีภารกิจหน้าท่ีในการให้บริการผลติและจ�าหน่ายน�า้สะอาดให้แก่ประชาชน	
โดยปัจจุบันมีจ�านวนผู้ใช้น�้าท้ังส้ิน	 9,410	 ครัวเรือน	 อัตราก�าลังการผลิต 
น�้าประปารวม	 จ�านวน	 3,359,040	 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน	 อัตราค่าน�้า 
แบบคงที่หน่วยละ	 5	 บาท	 และแหล่งผลิตน�้าประปาของเทศบาลต�าบลท่ายาง	 
มีจ�านวน	6	แห่ง	ดังนี้
	 1.	 ประปาท่ายาง	 โทร.	084-4148500
	 2.	 ประปาไสค้าน	 โทร.	092-7591166
	 3.	 ประปาท่าขาม	 โทร.	081-0166654
	 4.	 ประปาท่าซิก	 โทร.	089-5493938
	 5.	 ประปาปากบ่อ		 โทร.	081-8802677
	 6.	 ประปาหนองแขม	 โทร.	085-9661817

เบอรโ์ทรศัพท์ 
032-463000-2 

ต่อ 135

กอง
การประปา
มหีน้าท่ีดแูลรบัผิดชอบ ดังน้ี

โครงการและกิจกรรมท่ีโดดเด่น

  เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้ให้บริการน�้าประปามีคุณภาพตรงตามมาตรฐานเพียงพอและครอบคลุมทุกพื้นที่ โดยท�าการปรับปรุง
คุณภาพการผลิตน�้าประปา ด�าเนินการปรับปรุงท่อเมนประปา ท�าความสะอาดถังน�้าอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงคุณภาพน�้าดิบและ 
ได้ท�าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน�้าประปาอย่างต่อเนื่องเป็นประจ�า

แก้ไขปัญหาน�าประปา
ชมุชนบ้านท่าพุง่พฒันา หมูท่ี่ 1 ต.ท่ายาง

ปรบัปรงุซอ่มแซมและขยายเขตประปา 
ชมุชนบ้านหนองแขม หมูท่ี่ 8 

และชมุชนบ้านอา่งน�า หมูท่ี่ 10 ต.ท่ายาง

จดมาตรวดัน�าประปา

ตราวจเชค็มาตรวดัน�าประปา

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2561
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มหีน้าท่ีดแูลรบัผิดชอบ ดังน้ี

สถาน
ธนานุบาล

 เป็นกิจการเทศพาณิชย์ของเทศบาลต�าบลท่ายาง จัดต้ังเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชนท่ีขัดสนเงนิในยามฉุกเฉิน รบัจ�าน�าส่ิงของมค่ีา ช่วยบรรเทาความเดอืดร้อน 
และแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า โดยคิดดอกเบีย้ในอตัราต�า่ ซึง่ประชาชนผูเ้ดอืดร้อน
ไม่ต้องไปกู้ยืมจากแหล่งเงินกู้ที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูง

การคิดดอกเบี้ยของสถานธนานุบาล
 1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 0.50 ต่อเดือน 
 2. เงินต้นเกินกว่า 5,000 บาท แต่ไม่เกิน 30,000 บาท คิดดอกเบี้ย 
ร้อยละ 1 ต่อเดือน
 3. ถ้าต้นเกินกว่า 30,000 บาท คิดดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 ต่อเดือน 
 4. สถานธนานุบาลรับจ�าน�าได้ในวงเงินไม่เกินรายละ 100,000 บาท

ข้อควรจ�า
 1. กรุณารับใบเสร็จ รับเงินค่าไถ่หรือคิดดอกเบี้ยไปด้วยทุกครั้ง
 2. ผู้จ�าน�าไม่ต้องเสียค่าบริการใด ๆ ให้พนักงานสถานธนานุบาล เว้นแต ่
ค่าดอกเบี้ยตามกฎหมาย

เวลาท�าการ
จนัทร-์ศุกร ์เวลา 08.00-16.00 น.

เบอรโ์ทรศัพท์ 032-437918

เทศบาลตำาบลท่ายาง
THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI
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1. ด้านการพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน 

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท)

1 โครงการตดิตัง้สญัญาณไฟจราจร	บริเวณสะพานข้ามโรงพยาบาลทา่ยาง	หมู	่1	ต.ทา่ยาง 149,500

2 โครงการปรับปรุงทอ่เมนประปา	ชมุชนถนนใหญ่รวมใจพฒันา	หมู	่1	ต.ทา่ยาง 70,085

3 โครงการก่อสร้างถนน	คสล.พร้อมทอ่ระบายน�า้	ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง	0.60	เมตร	ภายในชมุชน
บ้านทา่พุง่พฒันา	จ�านวน	2	สาย	หมู	่1	ต.ทา่ยาง

820,000

4 โครงการปรับปรุงสนามเดก็เลน่สวนสขุภาพ	หมู	่1	ต.ทา่ยาง 349,500

5 โครงการก่อสร้างรางระบายน�า้	คสล.รูปตวัยภูายในชมุชนบ้านทา่กระเทียมพฒันา	หมู	่3	ต.ทา่ยาง	 335,000

6 โครงการก่อสร้างบอ่รวบรวมน�า้เสียเช่ือมกบัทอ่ระบายน�า้ชมุชนบ้านหนองแฟบพฒันา	หมู	่5	ต.ทา่ยาง 280,000

7 โครงการก่อสร้างขยายเขตการจ�าหนา่ยน�า้ประปา	ชมุชนหนองแฟบลา่งรวมพลงั	หมู	่5	ต.ทา่ยาง	 171,200

8 โครงการตดิตัง้เสาไฟฟ้าแสงสวา่ง	ชนิดหลอด	LED	จ�านวน	4	ต้น	
บริเวณสนามกีฬาเฉลมิพระเกียรติ	80	พรรษา	หมู	่7	ต.ทา่ยาง

182,000

9 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย	ชมุชนบ้านหนองบ้วย	หมู	่7	ต.ทา่ยาง 24,000

10 โครงการก่อสร้างขยายเขตจ�าหนา่ยน�า้ประปาชมุชนสี่แยกสามคัคี	หมู	่7	ต.ทา่ยาง 350,960

11 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย	ชมุชนตะแบกทอง-สหกรณ์พฒันา	หมู	่8	ต.ทา่ยาง 51,900

12 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย	ชมุชนบ้านทา่ต้นโพธ์ิ	หมู	่1	ต.ทา่คอย 69,700

13 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย	ชมุชนบ้านวงัขนุดา่น	หมู	่2	ต.ทา่คอย 128,800

14 โครงการก่อสร้างถนน	คสล.	ภายในชมุชนบ้านโค้งขอ่ย	หมู	่4	ต.ทา่คอย 965,000

15 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย	ชมุชนบ้านทา่ซกิ	หมู	่6	ต.ทา่คอย 141,000

16 โครงการก่อสร้างซอ่มแซมสะพานทางเช่ือมโรงสบูแรงต�่าประปาทา่ซกิ	หมู	่6	ต.ทา่คอย 315,650

17 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย	ชมุชนบ้านหนองปลวก	หมู	่9	ต.ทา่คอย 134,000

18 โครงการก่อสร้างขยายเขตจ�าหนา่ยน�า้ประปา	ชมุชนสาย	1	หมู	่9	ต.ทา่คอย 132,145

19 โครงการก่อสร้างถนน	คสล.พร้อมครูะบายน�า้	คสล.ซอย	4	ชมุชนสาย	1	หมู	่9	ต.ทา่คอย 769,000

20 สมทบก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�าบดัน�า้เสีย	เทศบาลต�าบลทา่ยาง 9,849,000

21 คา่ควบคมุงานก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�าบดัน�า้เสีย	เทศบาลต�าบลทา่ยาง 308,104.47

22 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านทา่ยาง 224,000

23 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านทา่กระเทียม 323,000

สรปุผลการด�าเนินงานโครงการพัฒนา 
ประจ�าปีงบประมาณ 2561

thayang Municipality phetchaBuri

   ตลอดปีงบประมาณ 2561 เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้น�าเงนิทีไ่ด้รบัจากการจดัเกบ็ภาษขีองประชาชน 
ตลอดจนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล มาด�าเนินการจัดท�าโครงการและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในทุก ๆ ด้าน อย่างคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ดังนี้
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ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท)

24 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านทา่คอย 128,000

25 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัเกษมสทุธาราม 143,000

26 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านเขากระจิว 276,000

27 โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านหนองบ้วย 72,000

28 จดัซือ้ป๊ัมสบูน�า้แบบหอยโขง่	ขนาดมอเตอร์ไมต่�่ากวา่	10	แรงม้า	จ�านวน	2	ชดุ 130,000

29 จดัซือ้ป๊ัมสบูน�า้แบบหอยโขง่	ขนาดมอเตอร์ไมต่�่ากวา่	20	แรงม้า	จ�านวน	2	ชดุ 250,000

30 จดัซือ้เคร่ืองสบูจา่ยสารเคมี	สามารถจา่ยสารเคมีได้ไมน้่อยกวา่	5	ลติร/ชัว่โมง	จ�านวน	3	ชดุ 36,000

31 จดัซือ้เคร่ืองสบูจา่ยสารเคมี	สามารถจา่ยสารเคมีได้ไมน้่อยกวา่	315	ลติร/ชัว่โมง	จ�านวน	2	ชดุ 98,000
 

2. ด้านการพัฒนาสังคมและคณุภาพชวีติ

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท)

1 โครงการรวมพลงักวาดบ้านกวาดเมือง	(Big	Cleaning	Day) 50,000

2 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค	(เคร่ืองส�าอางและยา) 15,000

3 โครงการสืบสานอนรัุกษ์แมน่�า้เพชร 120,000

4 โครงการเสริมสร้างความสามารถในการจดัการสิง่แวดล้อม 89,085

5 โครงการป้องกนัและควบคมุแมลงและสตัว์ท่ีเป็นพาหะน�าโรคในตลาดสด 72,800

6 โครงการพฒันาระบบสาธารณสขุมลูฐานส�าหรับผู้ ด้อยโอกาสและพฒันาศกัยภาพ	อสม.	ในชมุชน 89,600

7 โครงการตรวจสขุภาพลกูจ้าง	พนกังาน	ประจ�าปี	2561	ของกองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม	
เพ่ือประเมินสภาวะเสี่ยงของโรคท่ีเกิดจากการท�างาน

42,300

8 โครงการให้ความรู้เร่ืองเพศศกึษาและเอดส์ 50,000

9 โครงการส�ารวจข้อมลูจ�านวนสตัว์และขึน้ทะเบียนสตัว์ 16,599

10 โครงการท�าหมนัสนุขัและแมวในเขตเทศบาลต�าบลทา่ยาง 100,000

11 โครงการเทศบาลหว่งใยใสใ่จผู้สงูอายุ 129,715

12 โครงการพฒันาศกัยภาพด้านสาธารณสขุ	โดยกลุม่ผู้ประกอบการค้าอาหาร 70,800

13 โครงการจดัท�าจลุนิทรีย์ชีวภาพ 1,200

14 โครงการแปรงฟันหลงัอาหาร 18,840

15 โครงการจดังานวนัเดก็สานสมัพนัธ์สายใยครอบครัว 68,200

16 โครงการประชมุผู้ปกครองนกัเรียน 17,810

17 โครงการสง่เสริมสขุภาพนกัเรียนศนูย์พฒันาเดก็เลก็เทศบาลต�าบลทา่ยาง 16,915

18 โครงการสง่เสริมกีฬาและนนัทนาการ 28,826

19 โครงการพฒันาเดก็และเยาวชนภาคฤดรู้อน 100,000

20 โครงการรณรงค์เพ่ือป้องกนัยาเสพตดิ 50,000

21 โครงการคา่ยเยาวชนสมัพนัธ์เพ่ืออนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 50,000

22 โครงการสนบัสนนุอาหารกลางวนัแก่โรงเรียนในเขตเทศบาลต�าบลทา่ยาง 9,022,000
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ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท)

23 โครงการสนบัสนนุคา่ใช้จา่ยการบริหารสถานศกึษา 1,886,400

24 โครงการจดัท�าแผนพฒันาเทศบาลต�าบลทา่ยาง 54,667

25 โครงการประกวดภาพถ่ายเทศบาลต�าบลทา่ยาง 52,776

26 โครงการเทศบาลเคลื่อนท่ี 149,700

27 โครงการให้การสงเคราะห์ประชาชนท่ีด้อยโอกาสในชมุชน 8,000

28 โครงการชมุชนนา่อยู่ 148,000

29 โครงการชมุชนสมัพนัธ์และเพ่ิมประสทิธิภาพคณะกรรมการชมุชน 294,725

30 โครงการแขง่ขนัฟตุบอลชมุชน 299,630

31 โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 99,989

32 โครงการพฒันาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 94,850

33 โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุน่ 168,460

34 โครงการพฒันาศกัยภาพด้านสาธารณสขุ	โดยอบรมกลุม่เสี่ยง 43,163

35 โครงการพฒันาศกัยภาพด้านสาธารณสขุ	โดยกลุม่ด้านสง่เสริมสขุภาพ 49,400

36 คา่อาหารเสริมนมส�าหรับนกัเรียนศนูย์พฒันาเดก็เลก็ 4,645,356.22

37 เบีย้ยงัชีพผู้สงูอายุ 35,209,000

38 เบีย้ยงัชีพผู้ พิการ 5,339,200

39 เบีย้ยงัชีพผู้ ป่วยโรคเอดส์ 341,500

40 โครงการสง่เสริมคณุธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร	สมาชิกสภาเทศบาล	พนกังานและลกูจ้าง 51,075

41 โครงการฝึกอบรมการป้องกนัและระงบัอคัคีภยัเบือ้งต้น 49,229

42 โครงการปลกูต้นไม้เพ่ือเพ่ิมพืน้ท่ีสีเขียวลดโลกร้อน 42,000

43 โครงการชว่ยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนท่ีเกิดจากสาธารณภยัตา่ง	ๆ 318,111

44 โครงการอบรมและทศันศกึษาดงูานก่อสร้างระบบรวบรวมและบ�าบดัน�า้เสียการจดัการขยะ 70,850

45 จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านทา่คอย 136,000

46 จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัเข่ือนเพชร 136,000

47 จดัซือ้เคร่ืองปรับอากาศ	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านหนองบ้วย 136,000

48 ตดิตัง้กล้องโทรทศัน์วงจรปิด	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัเกษมสทุธาราม 96,000

49 ตดิตัง้เคร่ืองเลน่สนาม	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็วดัเกษมสทุธาราม 60,000

50 ตดิตัง้เคร่ืองเลน่สนาม	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านทา่กระเทียม 195,000

51 ตดิตัง้เคร่ืองเลน่สนาม	ศนูย์พฒันาเดก็เลก็บ้านทา่ยาง 190,000

52 ตดิตัง้กล้องโทรทศัน์วงจรปิด	พร้อมระบบประกาศชนิดไร้สาย 2,970,000
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3. ด้านการส่งเสรมิศิลปวฒันธรรมและประเพณี

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท)

1 โครงการจดัพิธีถวายดอกไม้จนัทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลงิ
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมิูพลอดลุยเดช	รัชกาลท่ี	9

299,630

2 โครงการจดังานร�าลกึถงึพระมหากรุณาธิคณุ	รัชกาลท่ี	9 89,100

3 โครงการจดังานวนัเฉลมิพระชนมพรรษาสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	(ในรัชกาลท่ี	9) 10,000

4 โครงการจดังานวนัเฉลมิพระชนมพรรษา	รัชกาลท่ี	10 67,900

5 โครงการทา่ยางดีจงั 420,000

6 โครงการแหเ่ทียนเข้าพรรษาและท�าบญุตกับาตร	เน่ืองในวนัส�าคญัทางศาสนา 17,900

7 โครงการจดังานวนัปีใหม	่ 40,000

8 โครงการจดังานประเพณีลอยกระทง 96,300

9 โครงการจดังานวนัเดก็แหง่ชาติ 249,980

10 โครงการจดังานวนัปิยมหาราช 6,000

11 โครงการวนัเทศบาล 45,500

12 โครงการอนรัุกษ์ศลิปวฒันธรรมและประเพณีชมุชน 72,000

13 โครงการสง่เสริมภมิูปัญญาท้องถ่ินผลติภณัฑ์ทางการเกษตรตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 30,000

14 โครงการสง่เสริมอนรัุกษ์	ศลิปวฒันธรรมและประเพณีของสภาเดก็และเยาวชน 30,200

15 โครงการจดังานประเพณีสงกรานต์ 499,800

4. โครงการท่ีเทศบาลอดุหนุนงบประมาณใหแ้ก่หน่วยงานอื่น

ที่ ชื่อโครงการ
หน่วยงานที่ได้รับ

งบประมาณ
งบประมาณ 

(บาท)

1 อดุหนนุโครงการพฒันางานสาธารณสขุมลูฐานในเขตเทศบาล ชมุชนทัง้	37	ชมุชน 277,500

2 อดุหนนุโครงการเผยแพร่กิจกรรม	วฒันธรรมประเพณีท้องถ่ินอ�าเภอ
ทา่ยางในงาน	“พระนครคีรี-เมืองเพชร”	อ�าเภอทา่ยาง	จงัหวดัเพชรบรีุ

ท่ีท�าการปกครอง
อ�าเภอทา่ยาง

50,000

3 อดุหนนุโครงการคา่ยพทุธบตุร โรงเรียนบ้านทา่ยาง	
(ประชาสรรค์)

83,000

4 อดุหนนุโครงการพฒันาการเรียนรู้สูอ่าเซียน โรงเรียนบ้านทา่ยาง	
(ประชาสรรค์)

35,000

5 อดุหนนุโครงการพฒันาการเรียนการสอนภาษาองักฤษ โรงเรียน
วดัเขากระจิวมิตรภาพ

ท่ี	103

35,000

6 อดุหนนุโครงการพฒันาทกัษะการใช้ภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสาร	
สูป่ระชาคมอาเซียน

โรงเรียน
บ้านหนองบ้วย

35,000
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ที่ ชื่อโครงการ
หน่วยงานที่ได้รับงบ

ประมาณ
งบประมาณ 

(บาท)

7 อดุหนนุโครงการหลกัสตูรสูม่าตรฐานสากล-อาเซียน โรงเรียน

ทา่ยางวิทยา

50,000

8 อดุหนนุโครงการภาษาองักฤษเพ่ือการสื่อสารสูส่ากล โรงเรียนวดัทา่ขาม

(สะเทือ้นราษฎร์อปุถมัภ์)

35,000

9 อดุหนนุโครงการภาษาองักฤษพิชิตอาเซียน	(ตอ่เน่ือง) โรงเรียนวดัทา่คอย	

(สกณุอปุถมัภ์)

35,000

10 อดุหนนุโครงการเผยแพร่วฒันธรรมอาเซียน โรงเรียนทา่ยางวิทยา 70,000

11 อดุหนนุโครงการภาษาองักฤษพิชิตอาเซียน โรงเรียนเข่ือนเพชร	

(ชลประทานสงเคราะห์)

35,000

12 อดุหนนุโครงการสง่เสริมสขุภาพและป้องกนัโรค	กลุม่วยัท�างาน โรงพยาบาลทา่ยาง 45,000

13 อดุหนนุโครงการสง่เสริมสขุภาพและป้องกนัโรค	กลุม่สตรีวยัเจริญพนัธุ์ โรงพยาบาลทา่ยาง 25,000

14 อดุหนนุโครงการสง่เสริมสขุภาพผู้สงูอายแุละพฒันาศกัยภาพ

ผู้ดแูลผู้สงูอายุ

โรงพยาบาลทา่ยาง 100,000

15 โครงการด�าเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสขุ

แก่ชมุชน	ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	2561

ชมุชนในเขต

เทศบาลต�าบลทา่ยาง	

ทัง้	37	ชมุชน

740,000

16 โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสงูและแรงต�่า	พร้อมตดิตัง้หม้อแปลงทางเข้า

บอ่บ�าบดัน�า้เสียของเทศบาลต�าบลทา่ยางบ้านหนองแฟบ	(ซอยทุง่หว้า)	

หมู	่5	ต.ทา่ยาง

การไฟฟ้าสว่นภมิูภาค

อ�าเภอทา่ยาง

1,428,134.06

 
5.  โครงการท่ีเทศบาลได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
  โครงการท่ีได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ิน

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท)

1 โครงการซอ่มสร้างถนนแอสฟัลท์ตกิคอนกรีต	สายทา่ยาง-บ้านหนองแฟบ	 

รหสัทางหลวงท้องถ่ินท่ี	พบ.ถ.6005	สายถนนคลองสาย	3-บ้านโรงนอกสามคัคี	 

หมูท่ี่	5	ต.ทา่ยาง	อ.ทา่ยาง	จ.เพชรบรีุ

2,865,000

2 โครงการปรับปรุงซอ่มแซมและขยายเขตประปาแบบผิวดนิขนาดใหญ่	ความจ	ุ30	ลบ.เมตร 

หมูท่ี่	8	ชมุชนบ้านหนองแขม	และหมูท่ี่	10	บ้านอา่งน�า้	ต.ทา่ยาง	อ.ทา่ยาง	จ.เพชรบรีุ	

930,000

3 โครงการขยายเขตประปาหมูบ้่านแบบผิวดนิขนาดใหญ่	หมูท่ี่	3	บ้านทา่คอยเหนือ	 

ต.ทา่คอย	อ.ทา่ยาง	จ.เพชรบรีุ

523,700

เทศบาลตำาบลท่ายาง
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  โครงการท่ีได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบรหิารส่วนจงัหวดัเพชรบุรี

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท)

1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนลาดยางแอสฟัลท์ตกิคอนกรีตแบบ	PAVEMENT	IN	PLACE	
RECYCLING	ถนนสายเพชรเกษม-บ้านในดง	หมูท่ี่	1,	หมูท่ี่	6	ต.ทา่ยาง

4,608,000

2 โครงการตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง	หมูท่ี่	1,	หมูท่ี่	5	ต.ทา่ยาง 4,110,000

3 โครงการตดิตัง้ไฟฟ้าแสงสวา่ง	หมูท่ี่	10	ต.ทา่ยาง 4,110,000

4 โครงการก่อสร้างหลงัคาอฒัจนัทร์สระวา่ยน�า้	สวนเฉลมิพระเกียรติ	80	พรรษา	หมูท่ี่	7	ต.ทา่ยาง 7,000,000

(อยูร่ะหวา่งด�าเนิน
การ)

  โครงการท่ีได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานขนส่งจงัหวดัเพชรบุรี

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท)

1 โครงการชมุชนปลอดภยั	ร่วมใจ	รักวินยั	ไร้อบุตัเิหต	ุ 	15,000

  โครงการท่ีได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากส�านักงานพฒันาสังคม
  และความมั่นคงของมนุษย์

ที่ ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท)

1 โครงการจดับริการเพ่ือสง่เสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตคนพิการ 	220,000

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2561
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thayang Municipality phetchaBuri

ข้อมูลรายรบั

รายรับ รับจริง (บาท) สตางค์

1.	ภาษีอากร 12,176,090 52

2.	คา่ธรรมเนียม	คา่ปรับและใบอนญุาต 5,616,548 50

3.	รายได้จากทรัพย์สนิ 2,375,993 38

4.	รายได้เบด็เตลด็ 786,174 00

5.	รายได้จากสาธารณปูโภคและการพาณิชย์ 1,481,301 16

6.	รายได้จากภาษีท่ีรัฐบาลจดัสรรให้ 109,977,501 48

7.	รายได้จากเงินอดุหนนุทัว่ไป 80,441,449 00

8.	รายได้จากเงินอดุหนนุเฉพาะกิจ 3,713,540 93

รวมรายรับทั้งสิ้น 216,568,598 97

ข้อมูลรายจา่ย

รายจ่าย จ่ายจริง (บาท) สตางค์

1.	งบกลาง 62,702,029 53

2.	งบบคุลากร 45,858,145 61

3.	งบด�าเนินการ 51,569,796 69

4.	งบลงทนุ 24,082,061 00

5.	งบเงินอดุหนนุ 12,100,634 06

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 196,312,666 89

ข้อมูลสถานะการคลังของเทศบาลต�าบลท่ายาง 
ประจ�าปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำาบลท่ายาง
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แผนภมูิรายรบัจ�าแนกตามหมวดรายรบั
(คิดเป็นรอ้ยละ)

แผนภมูิข้อมูลรายจา่ยจ�าแนกตามหมวดรายจา่ย
(คิดเป็นรอ้ยละ)
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ด้าน/แผนงาน
รายจ่ายจริงปี 2561 

(บาท)
สตางค์

ด้านบริหารทั่วไป
-	แผนงานบริหารงานทัว่ไป
-	แผนงานรักษาความสงบภายใน

29,456,723
12,321,722

60
15

ด้านบริการชุมชนและสังคม
-	แผนงานการศกึษา
-	แผนงานสาธารณสขุ
-	แผนงานสงัคมสงเคราะห์
-	แผนงานเคหะและชมุชน
-	แผนงานการศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ

27,197,150
8,420,200
4,956,376
47,240,505
4,017,958

89
59
26
63
24

ด้านการด�าเนินงาน
-	แผนงานงบกลาง 62,702,029 53

รวม 196,312,666 89

ข้อมูลรายจา่ยจ�าแนกตามแผนงาน
ของเทศบาลต�าบลท่ายาง ประจ�าปีงบประมาณ 2561

แผนภมูิแสดงข้อมูลรายจา่ยตามแผนงาน ปี 2561
(คิดเป็นรอ้ยละ)
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ข้อมูลสถานะการคลัง
ของสถานธนานุบาล ประจ�าปีงบประมาณ 2561

ข้อมูลรายรบั

รายรับ รับจริง (บาท) สตางค์

1. หมวดรายได้ 19,464,933 94

-	คา่จ�าหนา่ยน�า้ประปาและคา่บริการ 11,508,893 94

-	คา่จ�าหนา่ยประปาจากทอ่ธาร 6,040 00

-	เงินชว่ยเหลือจากงบเฉพาะการ 7,950,000 00

2. หมวดค่าธรรมเนียม-ค่าปรับและใบอนุญาต 42,005 00

-	คา่ส�ารวจ 8,645 00

-	คา่ตรวจก๊อก 14,740 00

-	คา่แรงงาน 14,820 00

-	คา่ปรับผิดสญัญา/ข้อบงัคบั 3,800 00

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 105,518 66

-	ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 105,518 66

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 2,470 00

-	เบด็เตลด็ 2,470 00

รวมรายรับทั้งสิ้น 19,614,927 60

ข้อมูลรายจา่ย

รายจ่าย จ่ายจริง (บาท) สตางค์

1.	งบกลาง 2,542,331 89

2.	งบบคุลากร 4,250,616 00

3.	งบด�าเนินการ 10,220,297 20

4.	งบลงทนุ 811,926 35

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 17,825,171 44

ข้อมูลสถานะการคลังของกองการประปา
ประจ�าปีงบประมาณ 2561
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ข้อมูลรายรบั
รายรับ รับจริง (บาท) สตางค์

1. หมวดรายได้ 10,579,537 19

-		ดอกเบีย้รับจ�าน�า 9,658,544 50

-		คา่ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร 103 05

-		ก�าไรจากการจ�าหนา่ยทรัพย์หลดุ 919,556 00

-		รายได้เบด็เตลด็ 1,333 64

2. หมวดเงินได้อื่น

2.1 ก�าไรสุทธิ 4,937,670 52

-		เงินบ�าเหน็จรางวลั	20% 987,534 10

-		เงินบรูณะท้องถ่ิน	30% 1,481,301 16

-		เงินสมทบทนุหมนุเวียน	50% 2,468,835 26

รวมรายรับทั้งสิ้น 15,517,207 71

ข้อมูลรายจา่ย

รายจ่าย จ่ายจริง 
(บาท) สตางค์

1.	งบกลาง 2,180,873 07

2.	งบบคุลากร 1,353,120 00

3.	งบด�าเนินการ 716,797 03

4.	งบลงทนุ 16,000 00

5.	งบรายจา่ยอ่ืน 5,070,200 03

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 9,336,990 13

ข้อมูลสถานะการคลัง
ของสถานธนานุบาล ประจ�าปีงบประมาณ 2561

thayang Municipality phetchaBuri
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ข้อมูลสถิติ 
 

 การให้บริการประชาชน 
 ประจ�าปี 2561
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ข้อมูลการรบัเรื่องรอ้งทุกข์และการแก้ไขเรื่องรอ้งทุกข์ ประจ�าปี 2561

ที่ ช่องทาง รับมาทั้งหมด ด�าเนินการแล้ว
อยู่ระหว่างการ

ด�าเนินงาน
ยังไม่ได้ด�าเนิน

การ

1. ศูนย์ด�ารงธรรม เทศบาลต�าบลท่ายาง 8 8 - -

2. เว็บไซต์/เฟซบุ๊ก เทศบาล 39 39 - -

3. ให้ค�าปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน 20 20 - -

ข้อมูลการใหบ้รกิารงานประชาสัมพันธ์ ประจ�าปี 2561

ประเภท จ�านวน (ครั้ง)

บ�ารุงรักษาระบบเสียงตามสายชุมชน 130

ประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย 253

เผยแพร่ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์เทศบาล 4

เผยแพร่ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 24

เผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์เทศบาล 141

เผยแพร่ข่าวสารทางเฟซบุ๊กเทศบาล 625

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 : อ้างอิง กองวิชาการและแผนงาน

ข้อมูลการใหก้ารสงเคราะหผู้์ด้อยโอกาส ประจ�าปี 2561
การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ

ที่ ประเภทเบี้ยยังชีพ
จ�านวน 
(คน)

ได้รับเงินเดือนละ (บาท)

1. ผู้สูงอายุ
อายุ 60-69 ปี
อายุ 70-79 ปี
อายุ 80-89 ปี
อายุ 90 ปีขึ้นไป

4,358
2,477
1,249

567
65

600
700
800

1,000

2. ผู้พิการ 580 800

3. ผู้ป่วยเอดส์ 56 500

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 : อ้างอิง กองสวัสดิการสังคม
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ข้อมูลการใหบ้รกิารด้านงานประปา ประจ�าปี 2561

ที่ การให้บริการ จ�านวน (ราย)

1. รับค�าร้องประปารวมทั้งขยายเขต 5

2. ค�าร้องอื่น ๆ เช่น ย้ายมาตร, เปลี่ยนชื่อผู้ใช้น�้า, 
ซ่อมท่อประปา

27

3. ผู้ใช้น�้าประปารายใหม่ 247

4. ผู้ใช้ประปาทั้งหมด 9,410

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 : อ้างอิง กองการประปา

ข้อมูลการใหบ้รกิารจดัเก็บภาษีป้าย, ภาษีบ�ารงุท้องท่ี, 
ภาษีโรงเรอืนและท่ีดิน ประจ�าปี 2561

ที่ การให้บริการ จ�านวน (ราย)

1. ภาษีป้าย 542

2. ภาษีบ�ารุงท้องที่ 3,368

3. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 843

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 : อ้างอิง กองคลัง

ข้อมูลการใหบ้รกิารด้านโครงสรา้งพ้ืนฐานประชาชน ประจ�าปี 2561

ที่ การให้บริการ จ�านวน (ราย)

1. การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 193

2. งานไฟฟ้าสาธารณะ 59

3. งานขุดลอกคูคลองระบายน�้า 16

4. งานซ่อมบ�ารุงถนน 91

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 : อ้างอิง กองช่าง
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ข้อมูลการใหบ้รกิารงานสาธารณสุข ประจ�าปี 2561

ที่ การให้บริการ จ�านวน (ราย)

1. ตรวจร้านอาหาร 96 ร้าน

2. ตรวจสุขภาพเด็กเล็ก 631 ราย

3. ท�าหมัน
- สุนัข
- แมว

57 ตัว
43 ตัว

4. เทศบาลเคลื่อนที่
- ตรวจสุขภาพเบื้องต้น
- วัดความดันโลหิต
- ตรวจ BMI
- จ่ายยาสามัญประจ�าบ้าน
- ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

653 ราย
639 ราย
609 ราย
891 ราย
272 ราย

5. การให้ความรู้สุขศึกษา
- เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษา หรือการคัดแยกขยะ
- ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและเอดส์
- ให้ความรู้ อสม.
- ให้ค�าแนะน�าโรคความดันโลหิต
- ให้ค�าแนะน�าโรคเบาหวาน

554 ราย
 340 ราย
340 ราย
218 ราย

84 ราย

6. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 6,557 โด๊ส

7. รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมและพลาสติก บรรจุอาหาร 130 ราย

8. พ่นเคมีภัณฑ์และป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออก
- โรงเรียน 11 โรงเรียน
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 ศูนย์
- ชุมชนพร้อมวัดในเขตเทศบาล
- ตลาดสด

30 ครั้ง
20 ครั้ง

140 ครั้ง
288 ครั้ง

9. การบริการเก็บขนขยะมูลฝอย
- ชุมชน
- ตลาดสดหนองบ้วย
- ตลาดนัด
- สถานประกอบการใหม่

37 ชุมชน
1 แห่ง
2 แห่ง
1 แห่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 : อ้างอิง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ข้อมูลการใหบ้รกิารด้านงานเทศกิจ ประจ�าปี 2561

ที่ การให้บริการ จ�านวน 

1. จัดเก็บป้าย 256 ป้าย

2. จัดระเบียบจราจร 240 ครั้ง

3. ประดับธง 6 ครั้ง

เทศบาลตำาบลท่ายาง
THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI
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ข้อมูลการใหบ้รกิารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจ�าปี 2561

ที่ การให้บริการ จ�านวน (ครั้ง)

1. บริการดับเพลิง 3

2. ออกปฏิบัติงานบริการน�้า (ล้างถนน, ล้างตลาด, รดน�้าดับฝุ่น) 60

3. ออกปฏิบัติงานตัดต้นไม้ 85

4. ออกปฏิบัติงานฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันและระงับอัคคีภัย 12

5. บริการสูบน�้าระบายน�้า 20

6. งานลอกท่อ, เป่าท่อ 48

ข้อมูลการใหบ้รกิารงานทะเบียนพาณิชย์ ประจ�าปี 2561

ที่ การให้บริการ จ�านวน (ราย)

1. จัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ 57

2. เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ 14

3. ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ 16

4. แก้ไขทะเบียนพาณิชย์ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 : อ้างอิง ส�านักปลัดเทศบาล

ข้อมูลการบรกิารงานทะเบียนราษฎร ประจ�าปี 2561

ที่ กิจกรรม จ�านวน

1. แจ้งเกิด 285 ราย

2. แจ้งตาย 158 ราย

3. ย้ายเข้า 861 ราย

4. ย้ายออก 930 ราย

5. ขอบ้านเลขที่ใหม่ 122 ราย

6. จ�านวนบ้าน 11,066 หลัง

7. จ�านวนประชากรรวม
ชาย
หญิง

28,623 คน

13,588 คน

 15,035 คน

8. จ�านวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง
ชาย
หญิง

23,083 คน

10,682 คน

12,401 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 : อ้างอิง งานทะเบียนราษฎร
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จ�านวนนักเรยีนและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง

ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน (คน) ครู (คน) ผู้ดูแลเด็กเล็ก (คน) ครูพี่เลี้ยง (คน)

1. บ้านท่ายาง 93 4 2 1

2. บ้านท่าคอย 23 1 - 1

3. บ้านหนองบ้วย 63 3 1 -

4. วัดเกษมสุทธาราม 35 1 1 -

5. วัดเขื่อนเพชร 71 1 1 1

6. บ้านท่ากระเทียม 21 1 - 1

7. บ้านเขากระจิว 33 1 - 2

รวม 339 12 5 6

ข้อมูลการใชบ้รกิารของประชาชน

ที่ ประเภทของการบริการ จ�านวน (ครั้ง)

1. ผู้ใช้บริการสนามกีฬา 6,000

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 : อ้างอิง กองการศึกษา

 สงเคราะหผู้์ประสบภัย

ที่ ประเภทภัย จ�านวน (ราย)

1. อัคคีภัย 1

2. วาตภัย 4

3. อุทกภัย 65

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 : อ้างอิง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
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โล่ประกาศเกียรติคณุ 
ด้านส่งเสรมิสนับสนุนกิจกรรมการอนุรกัษฟ้ื์นฟูและรกัษาทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

จดัโดย ส�านักงานทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จงัหวดัเพชรบุรี

รางวลัชมุชนปลอดขยะ (Zero Waste) ระดับภาค ปี 2561 
ในฐานะองค์กรท่ีส่งเสรมิและสนับสนุนโครงการชมุชนปลอดขยะ 

จดัโดยกรมส่งเสรมิคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม

เทศบาลตำาบลท่ายาง
THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI
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รางวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ผ่านเกณฑ์การประเมินความสะอาดและความเป็นระเบียบเรยีบรอ้ยของบ้านเมือง 

ภายใต้การประกวดการจดัการขยะมูลฝอยชมุชน “อ�าเภอสะอาด” 
 จดัโดย ส�านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถ่ินจงัหวดัเพชรบุรี

รางวลัศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ท่ีด�าเนินงานได้ดีอย่างต่อเน่ืองด้านการเฝ้าระวงัป้องกันควบคมุโรคติดต่อในเด็ก 

จดัโดย กรมควบคมุโรค

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2561
ANNUAL REPORT 2018

56



เทศบาลตำาบลท่ายาง
THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI

57



1 มกราคม 2562 ตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
Jan 1, 2019 Give food to the monks in New Year
หน่วยงาน :  กองการศกึษา	เทศบาลต�าบลทา่ยาง	
โทร.		 032–463000	-2	ตอ่	305
สถานที่ :  ถนนใหญ่สายกลาง
Information :		 Division	of	Education	Thayang	Municipality
Tel.		 032-463000-2	#	305
Location :		 Yai	Road

13 เมษายน 2562 
งานประเพณีสงกรานต์
April. 13, 2019 
Songkran Festival
งานประเพณีสืบสานวัฒนธรรมไทย
Treaditional cultural heritage 
of Thailand
หน่วยงาน :		 กองสวสัดกิารสงัคม	เทศบาลต�าบลทา่ยาง
โทร.  032-463000-2	ตอ่	215
สถานที่ :  ถนนใหญ่สายกลางและสวนสขุภาพทา่ยาง	
	 ริมคลองชลประทานสาย	3	
Information :		 Division	of	Social	Welfare	
	 Thayang	Municipality
Tel.  032-463000-2	#	215
Location :  Yai	Road	and	Park	Thayang,	
	 The	Canal	irrigation	line	3

thayang Municipality
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11 พฤศจิกายน 2562 
งานประเพณีลอยกระทง
Nov.11, 2019 
Loy Krathong Festival.
หน่วยงาน :		 กองการศกึษา	เทศบาลต�าบลทา่ยาง	
โทร.  032-463000-2	ตอ่	305
สถานที่ :		 ริมคลองชลประทานสาย	3	สวนสขุภาพทา่ยาง
Information :		 Division	of	Education	
	 Thayang	Municipality
Tel.  032-463000-2	#	305
Location :		 The	Canal	irrigation,	Park	Thayang	line	3	

ธันวาคม 2562 
งานท่ายางดีจัง
Dec. 2019 
Thayang D–Jung
หน่วยงาน :  กองการศกึษา	
	 เทศบาลต�าบลทา่ยาง	
โทร.  032-463000-2	ตอ่	305
สถานที่ :  ตลาดทา่ยาง
Information :  Division	of	Education	
	 Thayang	Municipality
Tel.		 032-463000-2	#	305
Location :  Thayang	Market.

21 เมษายน 2562 งานประเพณีไทยทรงด�า
APril. 21, 2019 Black traditionally
หน่วยงาน :		 กองการศกึษา	
	 เทศบาลต�าบลทา่ยางและชมุชนบ้านเขากระจิว	
โทร.  032-463000-2	ตอ่	305
สถานที่ :  วดัเขากระจิว
Information :  Division	of	Education	Thayang	Municipality
Tel.  032-463000-2	#	305
Location :  Wat	Khao	Kra	Jeaw

thayang Municipality

thayang Municipality
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ส่วนราชการ เบอร์ติดต่อภายใน

นายกเทศมนตรี	(นางนฤมล	กิจพว่งสวุรรณ) 111

รองนายกเทศมนตรี	(นายสรุชยั	จตัตพุรพงษ์) 222

รองนายกเทศมนตรี	(นายเทียนชยั	คชานนัท์) 333

ปลดัเทศบาล 444

รองปลดัเทศบาล 555

หน้าห้องปลดัเทศบาล 226

หน้าห้องนายกเทศมนตรี 234

กองคลงั 103

กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม 141

ส�านกัปลดัเทศบาล 121

งานป้องกนับรรเทาสาธารณภยั 124

งานทะเบียนราษฎร 127

กองการประปา สายตรง	032-463009	เลขภายใน	135

ฝ่ายผลติน�า้ประปา ทา่ยาง	032-771078	

กองชา่ง 206

กองวิชาการและแผนงาน 218

งานนิตกิาร 117

กองสวสัดกิารสงัคม 215

กองการศกึษา 305

สถานีดบัเพลงิทา่ยาง	 032-463500	สายดว่น	199

สถานธนานบุาล	(โรงรับจ�าน�า) 032-437918

ส�านักงานเทศบาลต�าบลท่ายาง
888	หมู่ที่	1	ถนนท่ายาง-หนองบ้วย	ต�าบลท่ายาง	อ�าเภอท่ายาง	

จังหวัดเพชรบุรี	76130

E-mail	:	thayang888	@gmail.com
Facebook	:	เทศบาลต�าบลท่ายาง	จังหวัดเพชรบุรี

Website	:	WWW	thayang–phet.go.th

หมายเลขโทรศัพท์ เทศบาลต�าบลท่ายาง 032-463000 -2

หมายเลขโทรศัพท์บริการประชาชน
 โรงพยาบาลท่ายาง	 032–461100
	 สถานีต�ารวจภูธรท่ายาง		 032–461500	
	 	 สายด่วน	191
	 กศน.ท่ายาง		 032-461021
	 ส�านักงานเกษตรอ�าเภอท่ายาง		 032-461507
	 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ�าเภอท่ายาง		032-461502
	 บริการรถฉุกเฉิน		 1669
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