
๑ 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่ายาง 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

******************************************* 
                    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๓๐(๕)  ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ       
สภาท้องถิ่น  คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชน
ทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
                    ดังนั้น  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๓๐(๕) เทศบาลต าบลท่ายาง  จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท า
งบประมาณการใช้จ่าย  และผลการด าเนินงาน  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบ
ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๕๗  มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการ
เทศบาลต าบลท่ายาง ดังนี้ 
 

ก.วิสัยทัศน์ของเทศบาลต าบลท่ายาง 
    "ท่ายางเมืองน่า  อยู่พัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน" 
ข.พันธกิจของเทศบาลต าบลท่ายาง 
    ๑. ท าให้ท่ายางน่าอยู่ 
    ๒. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทั้งทางบกและทางน้ า 
    ๓. การพัฒนาศักยภาพของคนและชุมชนให้เข้มแข็ง 
    ๔. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน 
    ๕. บริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
    ๖. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี 
ค.ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลท่ายางได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้    
๕ ยุทธศาสตร์ดังนี้ 
    ๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        ๑.๑ พัฒนาปรับปรุง และบ ารุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และไฟฟูาให้ทั่วถึงพร้อมไฟฟูา
สาธารณะ ฯลฯ 
        ๑.๒ พัฒนาแหล่งน้ าและระบบประปา 
        ๑.๓ พัฒนาระบบจราจร และจัดท าผังเมือง 
    ๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคมและคุณภาพชีวิต 
        ๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
        ๒.๒ พัฒนาการศึกษา 
        ๒.๓ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและปูองกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
        ๒.๔ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
        ๒.๕ ส่งเสริมสวัสดิการสังคม 
        ๒.๖ รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
        ๒.๗ ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
     ๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 



๒ 

 
        ๓.๑ พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและอาชีพแก่ประชาชน 
         ๓.๒ ส่งเสริมการเกษตร 
     ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         ๔.๑ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
         ๔.๒ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
         ๔.๓ พัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม 
     ๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
         ๕.๑ พัฒนาบุคลากร 
         ๕.๒ ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ 
         ๕.๓ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร 
 

 

ง.การวางแผน 
    เทศบาลต าบลท่ายางได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) ตาม
กระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมการประชุมกรรมการชุมชนเพ่ือรับ
ฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ใน
แผนพัฒนา ๓ ปี ต่อไป 
    เทศบาลต าบลท่ายาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) เมื่อวันที่ ๒๘  มิถุนายน ๒๕๕๖
โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๙) 

ยุทธศาสตร์ 
๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสรา้ง
พื้นฐาน 

๖๙ ๒๒๓,๕๙๒,๐๐๐.๐๐ ๔๖ ๑๒๖,๘๓๑,๐๐๐.๐๐ ๔๐ ๔๙,๕๕๒,๕๐๐.๐๐ 

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคมและ
คุณภาพชีวิต 

๑๐๓ ๓๙,๗๘๘,๙๖๐.๐๐ ๗๒ ๑๙,๘๘๑,๙๒๐.๐๐ ๗๐ ๓๒,๖๐๖,๙๒๐.๐๐ 

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

๗ ๖๘๐,๔๐๐.๐๐ ๗ ๓๔๓,๒๐๐.๐๐ ๖ ๓๔๕,๙๐๐.๐๐ 

๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการและการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

๑๐ ๑๕๑,๘๒๐,๐๐๐.๐๐ ๙ ๑๐๒,๒๓๑,๐๐๐.๐๐ ๗ ๑๐๑,๑๒๐,๐๐๐.๐๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการบริหาร
จัดการที่ด ี

๒๕ ๑๒,๕๑๙,๖๐๐.๐๐ ๑๐ ๓,๕๒๐,๐๐๐.๐๐ ๖ ๙๗๐,๐๐๐.๐๐ 

รวม ๒๑๔ ๔๒๘,๔๐๐,๙๖๐.๐๐ ๑๔๔ ๒๕๒,๘๐๗,๑๒๐.๐๐ ๑๒๙ ๑๘๔,๕๙๕,๓๒๐.๐๐ 



๓ 

 
แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนา ๓ ปี ของเทศบาลต าบลท่ายาง (เฉพาะปีงบประมาณ ๒๕๕๗) 

 

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา ๓ ปี ของเทศบาลต าบลท่ายาง (เฉพาะปี ๒๕๕๗) 

 

/จ. การจัดท างบประมาณ... 
 



๔ 

 
จ.การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารเทศบาลต าบลท่ายางได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ เมื่อวันที่๒๗ กันยายน  ๒๕๕๖โดยมีโครงการ
ที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน๑๐๔โครงการ งบประมาณ๔๕,๓๔๑,๗๐๐บาท สามารถจ าแนกตาม
ยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๑๕ ๑๒,๘๗๔,๐๐๐.๐๐ 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม และคุณภาพชีวิต ๖๗ ๒๓,๓๖๒,๔๐๐.๐๐ 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐ์กิจ ๑ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๘ ๔,๓๗๖,๐๐๐.๐๐ 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี ๑๓ ๔,๖๒๙,๓๐๐.๐๐ 
รวม ๑๐๔ ๔๕,๓๔๑,๗๐๐.๐๐ 

 

แผนภูมิ แสดงโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลต าบลท่ายาง 

 

/แผนภูมิ.... 

 



๕ 

 
แผนภูมิ แสดงงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลต าบลท่ายาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/รายละเอียดโครงการ..... 

 



๖ 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลท่ายาง มีดังนี้ 

 

ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. พร้อมท่อ
ระบายน้ า ซอยข้าง
ธนาคารกรุงศรี
อยุธยา ม.๑ ต.ท่ายาง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๕๘๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยแก่
ประชาชนในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล. พร้อมท่อ
ระบายน้ า จ านวน 
๑ สาย 

๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุง
ถนน คสล. ทางเข้า
ชุมชนหนองสัก  ม.๒ 
ต.ท่ายาง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๓๒๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยแก่
ประชาชนในการ
คมนาคม 

ปรับปรุงถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
สาย 

๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน คสล. 
สายบ้านโปร่งงู
เหลือม ม.๗ ต.ท่ายาง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑,๔๐๐,๐๐๐.
๐๐ 

เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยแก่
ประชาชนในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างและ
ปรับปรุงถนน 
คสล. จ านวน ๑ 
สาย 

๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล.ชุมชน 
บ้านท่าคอย  ม.๓        
ต.ท่าคอย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยแก่
ประชาชนในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
คสล.จ านวน ๑ 
สาย 

๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ าคสล. 
ชุมชนบ้านท่า
กระเทียมพัฒนา ม.๓ 
ต.ท่ายาง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยแก่
ประชาชนในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างราง
ระบายน้ า คสล.
จ านวน ๑ สาย 

๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการปรับปรุงท่อ
เมนจ่ายน้ าประปา
หนองแขม ม.๘      
ต.ท่ายาง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑,๖๖๓,๐๐๐ เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การใช้น้ าและมีน้ า
อุปโภคบริโภค 

ปรับปรุงท่อเมน
จ่ายน้ าประปา
หนองแขม 
จ านวน ๑ แห่ง 

๗. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
เหมืองระบายน้ า 
ภายในชุมชนบ้าน
หนองแขม ม.๘      
ต.ท่ายาง 
 
 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๖๒๕,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้สามารถ
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

ก่อสร้างเหมือง
ระบายน้ า จ านวน 
๑ แห่ง 



๗ 

 
ที่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๘. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
เหมืองคอนกรีต ม.๘ 
ต.ท่ายาง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๖๒๕,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้สามารถ
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

ก่อสร้างเหมือง
ระบายน้ า จ านวน 
๑ แห่ง 

๙. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการขยายเขต
จ าหน่ายน้ าประปา
บ้านอ่างน้ าและบ้าน
สาย ๑(โรงสีโกเนี้ยว-
บ้านสระพระ)       
ต.ท่าคอย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๘๗๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้ประชาชน
มีความสะดวกใน
การใช้น้ าและมีน้ า
อุปโภคบริโภค 

วางท่อพีวีซี 
จ านวน ๑ แห่ง 

๑๐. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการอบรมให้
ความรู้ด้านกฎหมาย
จราจรแก่ประชาชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๔๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้ประชาชน
ได้มีความรู้ในด้าน
การจราจรที่
ถูกต้อง 

จัดฝึกอบรมและ
สอบใบขับขี่รถ
จักรยายยนต์ 
จ านวน ๓๐๐ คน 

๑๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการวางและ
จัดท าผังเมืองรวม
เทศบาลต าบลท่ายาง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้เทศบาลมี
ผังเมืองชุมชน
และเป็นกรอบใน
การพัฒนาชุมชน
อย่างมีระเบียบ 

จ้างที่ปรึกษาใน
การจัดท า
รายละเอียดผัง
เมืองรวมท่ายาง
จ านวน ๑ ครั้ง 

๑๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
เขื่อนปูองกันตลิ่ง
บ้านท่ากระเทียม-
บ้านไสค้าน ม.๓-ม.๔ 
ต.ท่ายาง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๒,๓๙๐,๐๐๐.
๐๐ 

เพ่ือปูองกันตลิ่ง
พังทลายและ
ปูองกันน้ าท่วม 

ก่อสร้างเขื่อน
ปูองกันตลิ่งบ้าน
ท่ากระเทียม-บ้าน
ไสค้าน ม.๓-ม.๔ 
ต.ท่ายาง จ านวน 
๑ แห่ง 

๑๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า พร้อมบ่อ
พัก ชุมชนบ้าน ท่าพุ่ง
พัฒนา ม.๑ต.ท่ายาง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๔๒๙,๐๐๐.๐๐ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยแก่
ประชาชนในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า พร้อม
บ่อพัก จ านวน ๑ 
สาย 

๑๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน คสล. ภายใน
ชุมชนบ้านหนอง
ไข่เต่า-ระหานบอน 
ม.๗ ต.ท่ายาง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๕๗๒,๐๐๐.๐๐ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยแก่
ประชาชนในการ
คมนาคม 
 
 

ก่อสร้างถนน 
คสล.จ านวน ๑ 
สาย 
 
 
 
 
 



๘ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๑๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้าง
ถนน พร้อมท่อ
ระบายน้ า ชุมชนบ้าน
หนองปลวก ม.๙    
ต.ท่าคอย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑,๘๖๐,๐๐๐ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกและความ
ปลอดภัยแก่
ประชาชนในการ
คมนาคม 

ก่อสร้างถนน 
พร้อมท่อระบาย
น้ า จ านวน ๑ 
สาย 

๑๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการชุมชน
สัมพันธ์และเพ่ิม
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๕๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ใน
ชุมชนให้มีความ
สามัคคีในรูปแบบ
ชุมชนและทั้ง
ภาครัฐและ
เอกชน 

จัดกิจกรรมร่วม
ระหว่างชุมชน
และหน่วยงาน 
๑๐ ครั้ง 

๑๗. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการชุมชนน่าอยู่ รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาชุมชนให้
เจริญก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น 

จัดกิจกรรม
พัฒนาชุมชน 
เนื่องในโอกาสวัน
ส าคัญต่างๆ 
จ านวน ๒ครั้ง 

๑๘. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน
ชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑,๙๐๐,๐๐๐ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน
ของ
คณะกรรมการ
ชุมชนและมี
วิสัยทัศน์
กว้างไกลสามารถ
พัฒนาชุมชนของ
ตนเองให้
เจริญก้าวหน้า 
 

จัดทัศนศึกษาดู
งาน จ านวน 
๖๐๐ คน ๔ วัน 

๑๙. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดตั้งชุมชน
ย่อยในเขตเทศบาล
ต าบลท่ายาง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๒๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือเป็นการ
พัฒนาชุมชน
หมู่บ้านตนเองให้
เจริญยิ่งขึ้นเพ่ือ
เป็นการ
ประสานงานท า
กิจกรรมร่วมกัน 
 

จัดตั้งชุมชนย่อย
ในเขตเทศบาล 
และจัดตั้ง
คณะกรรมการ
ชุมชนย่อย 
จ านวน ๑ ครั้ง 



๙ 

 
ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๒๐. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการสายใยรัก
ครอบครัวอบอุ่น 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๖๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้สมาชิกใน
ครอบครัวได้ท า
กิจกรรมและ
แลกเปลี่ยน
ความรู้ 

จัดกิจกรรม
นันทนาการใน
ครอบครัว 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๒๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการแปรงฟัน
หลังอาหาร 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๒๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้เด็กเล็กใน
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กมีสุขนิสัยรัก
การแปรงฟัน 

ตรวจสุขภาพฟัน
เด็กเล็กอายุ ๓-๔ 
ปี ในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก จ านวน 
๓๕๐ คน 

๒๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวัน
เด็กสานสัมพันธ์
สายใยครอบครัว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๕๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือส่งเสริมเด็ก
นักเรียนให้มี
ทัศนคติที่ดีต่อ
การเล่นกีฬาได้มี
การฝึกกิจกรรม
ร่วมกันทั้ง ๗ 
ศูนย ์

จัดการแข่งขัน
กีฬาให้กับ
นักเรียนศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 
๗ ศูนย์และจัด
กิจกรรมการ
แสดงของเด็ก
นักเรียน 

๒๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมครู
ผู้ดูแลเด็กและทัศน
ศึกษาดูงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๕๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้ครูผู้ดูแล
เด็กในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กได้มี
ความรู้และ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์ 
น ามาปรับใช้ใน
งานที่เก่ียวข้อง 

จัดอบรมครูผู้ดูแล
เดก็เล็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
ของเทศบาลทั้ง ๗ 
ศูนย ์

๒๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดประชุม
ผู้ปกครองนักเรียน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๒๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกัน
ระหว่างบ้านกับ
โรงเรียนต่อการ
จัดการศึกษา 
 
 
 
 
 
 

จัดประชุม
ผู้ปกครอง
นักเรียน จ านวน 
๑ ครั้ง 



๑๐ 
 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๒๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
อุดหนุนอาหาร
กลางวัน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๘,๕๖๐,๐๐๐.
๐๐ 

เพ่ือให้นักเรียนใน
โรงเรียนสังกัด
ส านัก
คณะกรรมการ
การศึกษา จ านวน 
๑๐ โรงเรียนและ
เด็กเล็กได้รับ
อาหารกลางวัน
ทุกคนตลอดปี
การศึกษา 

จัดสรร
งบประมาณให้กับ
โรงเรียนในเขต
เทศบาลและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
สังกัดกรมศาสนา
ตลอดปีการศึกษา
จ านวน ๑๐ 
โรงเรียน 

๒๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒,๒๖๘,๐๐๐.
๐๐ 

เพ่ือสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กให้
มีคุณภาพมากขึ้น 

สนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหาร
สถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๒๗. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เพ่ือ
การศึกษาและพัฒนา
เด็กเล็ก 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๑๑,๔๐๐.๐๐ เพ่ือให้ศูนย์มี
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น
ไว้ใช้ในการ
บริหารงานเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

จัดซื้อครุภัณฑ์ 
จ านวน ๑๑ 
รายการ 

๒๘. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
พัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๗๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงเรียนวัดท่า
คอย 

อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงเรียนวัดท่า
คอย จ านวน ๑ 
ครั้ง 

๒๙. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการสอน
ภาษาจีนโรงเรียนท่า
ยางวิทยารองรับ
อาเซียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงเรียนท่ายาง
วิทยา 

อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงเรียนท่ายาง
วิทยา ๑ ครั้ง 

๓๐. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
พัฒนาทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสาร 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๗๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงเรียนบ้าน
หนองบ้วย 

อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงเรียนบ้าน
หนองบ้วย 
จ านวน ๑ ครั้ง 
 



๑๑ 

 
ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๓๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๗๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงเรียนวัดเขา
กระจิว 

อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงเรียนวัดเขา
กระจิว จ านวน ๑ 
ครั้ง 

๓๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรม
ในสถานศึกษา 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๘๓,๐๐๐.๐๐ เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงเรียนบ้านท่า
ยาง(ประชาสรรค์) 

อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงเรียนบ้านท่า
ยาง(ประชาสรรค์) 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๓๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
พัฒนาความรู้สู่
อาเซียน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงเรียนบ้านท่า
ยาง(ประชาสรรค์) 

อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงเรียนบ้านท่า
ยาง(ประชาสรรค์) 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๓๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
ภาษาอังกฤษเพ่ือการ
สื่อสารสู่สากล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๗๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงเรียนวัดท่า
ขาม 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับรร.วัดท่า
ขาม จ านวน ๑ 
ครั้ง 

๓๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการแม่ลูก
ปลอดภัยใส่ใจ
สุขภาพ(อนามัยแม่
และเด็ก) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๒๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้ค าแนะน า
การปฏิบัติตัวหลัง
คลอด 

เยี่ยมหญิงมีครรภ์ 
มารดาและทารก
หลังคลอด 
จ านวน ๓๗ 
ชุมชน 

๓๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขมูลฐาน
ส าหรับผู้ด้อยโอกาส
และการพัฒนา
ศักยภาพของอสม.ใน
ชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือฟ้ืนฟูความรู้ 
ความเข้าใจใน
เรื่องของสุขภาพ
อนามัยแก่ อสม. 
ในชุมชน 

จัดอบรมและ
ศึกษาดูงานให้กับ 
อสม. ในเขต
เทศบาลต าบล  
ท่ายาง จ านวน 
๔๗๐ คน 

๓๗. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการปูองกันและ
ควบคุมแมลงและ
สัตว์ที่เป็นพาหะน า
โรคในตลาดสด 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๘๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือปูองกันและ
ก าจัดแมลงและ
สัตว์ที่เป็นพาหะ
น าเชื้อโรคมาสู่คน 

พ่นสารเคมีวาง
เหยื่อและก าจัด
หนู จ านวน ๒ 
ครั้ง 
 
 



๑๒ 

 
ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๓๘. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการชุมชนสด
ใส่ใส่ใจสุขภาพ
ผู้สูงอายุ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๔๐๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุ 
ดูแลสุขภาพ
ตนเองได้อย่าง
ถูกต้อง 

ผู้สูงอายุได้ความรู้
ในการดูแลตนเอง 
รับบริการ ทัศน
ศึกษาดูงาน
กิจกรรม
นันทนาการ
จ านวน ๑ ครั้ง 

๓๙. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
สาธารณสุข(อบรม
กลุ่มเสี่ยง) 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๔๕,๐๐๐.๐๐ เพ่ือลดอัตราการ
เจ็บปุวยของสัตว์
ที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนและฟ้ืนฟู
ให้ความรู้กับแกน
น าชุมชน 

จัดอบรมให้
ความรู้แก่
ประชาชนทั้ง ๓๗ 
ชุมชน 

๔๐. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริม
สุขภาพนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่า
ยาง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๒๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้เด็กได้
ตรวจสุขภาพ
อนามัยที่ดี 

ตรวจสุขภาพเด็ก
ก่อนวัยเรียน เด็ก
เล็กเทศบาลต าบล
ท่ายาง ทั้ง ๗ 
ศูนย ์

๔๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์
เพ่ือปูองกันยาเสพ
ติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนต่อต้านยา
เสพติดและ
ห่างไกลยาเสพติด
และสนับสนุนการ
ปูองกันยาเสพ
ติดตามนโยบาย
รัฐบาล 

น าเด็ก-เยาวชนใน
เขตเทศบาลต าบล
ท่ายางเข้ารับการ
อบรมท ากจิกรรม
การรณรงค์และ
ต่อต้านยาเสพติด
จ านวน ๑ ครั้ง 

๔๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการตรวจสอบ
พัฒนาร้านอาหาร/
แผงลอยและตลาด
สดอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน(ท่ายาง
ฟููดแฟร์) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๗๐๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดความตื่นตัว
ร่วมมือระหว่าง
ผู้ประกอบการค้า 

จัดงานท่ายางฟููด
แฟร์ จ านวน ๕ 
คืน 

 
 
 
 
 



๑๓ 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๔๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการท่ายางร่วม
ใจต้านภัยภัยยาเสพ
ติด 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๔๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เอาชนะยา
เสพติดอ าเภอท่า
ยางจ.เพชรบุรี 

อุดหนุน
งบประมาณให้แก่
ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เอาชนะยา
เสพติดอ าเภอท่า
ยางจ.เพชรบุรี 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๔๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการปูองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด 
ปี ๒๕๕๗ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๓๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณให้กับ
อ าเภอท่ายาง 

อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
อ าเภอท่ายาง 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๔๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการสัปดาห์
รณรงค์ต่อต้านยาเสพ
ติดโลก ประจ าปี 
๒๕๕๗ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๕,๕๐๐.๐๐ เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณให้กับ
อ าเภอท่ายาง 

งบประมาณให้กับ
อ าเภอท่ายาง 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๔๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
สาธารณสุขโดยกลุ่ม
ผู้ประกอบการค้า
อาหารและนักเรียน
ในสถานศึกษา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้
ผู้ประกอบการค้า
อาหารและ
นักเรียนมีความรู้
ในด้านอาหาร 

จัดอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๔๗. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
(เครื่องส าอาง และ
ยา) 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือส่งเสริม
ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายสินค้าที่มี
คุณภาพและได้
มาตรฐาน 

จัดซื้อน้ ายาใน
การตรวจ
เครื่องส าอางและ
ยา จ านวน ๑ 
ครั้ง 

๔๘. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมและ
ปูองกันโรคเอดส์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๕๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้กลุ่มเสี่ยงมี
ความรู้และ
สามารถรู้วิธี
ปูองกันโรคเอดส์
ได้ 

จัดอบรมให้
ความรู้ในกลุ่ม
เสี่ยง จ านวน ๑ 
ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๔๙. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการท าหมันสุนัข
และแมวในเขต
เทศบาลต าบลท่ายาง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๓๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือควบคุมการ
ผสมพันธ์และลด
จ านวนการเกิด
ของสัตว์ต่างๆ 

จัดกิจกรรมท าหมัน
สุนัขและแมว 
ในเขตเทศบาล
ต าบลท่ายาง 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๕๐. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพด้าน
สาธารณสุข โดยกลุ่ม
ด้านส่งเสริมสุขภาพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๕๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพแก่
ผู้สูงอายุให้มี
สุขภาพกายและ
ใจที่สมบูรณ์ 

จัดกิจกรรม
ครอบครัวสุขสันต์
วันผู้สูงอายุในเขต
เทศบาล  
จ านวน ๑ ครั้ง 

๕๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหา
อุปกรณ์ส าหรับงาน
บริการสาธารณสุขฯ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๒๔๙,๕๐๐.๐๐ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 

ซื้ออุปกรณ์ส าหรับ
งานบริการ
สาธารณสุข  
จ านวน ๒ ชุด 

๕๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการชุมชนร่วมใจ
ปูองกันภัย
โรคเบาหวาน และ
ความดันโลหิตสูง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๕๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงพยาบาลท่า
ยาง 

อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงพยาบาลท่ายาง 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๕๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการสตรียุคใหม่
ควรใส่ใจมะเร็งปาก
มดลูก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๕,๐๐๐.๐๐ เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงพยาบาลท่า
ยาง 

อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงพยาบาลท่ายาง 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๕๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจ
สุขภาพ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๓๕,๐๐๐.๐๐ เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงพยาบาลท่า
ยาง 

อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงพยาบาลท่ายาง 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๕๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
ความรู้ผู้ติดเชื้อ/
ผู้ปุวยเอดส์ 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๔๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงพยาบาลท่า
ยาง 

อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงพยาบาลท่ายาง 
จ านวน ๑ ครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 



๑๕ 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๕๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนา
สาธารณสุขมูลฐานใน
เขตเทศบาลต าบลท่า
ยาง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๓๗๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือสนับสนุน
งบประมาณให้กับ 
อสม. ในชุมชน 

สนับสนุน
งบประมาณให้กับ 
อสม. ในชุมชน 
๓๗ ชุมชน 

๕๗. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกทักษะ
กีฬาภาคฤดูร้อน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๗๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือส่งเสริมให้
เด็กและเยาวชน
ได้มีพ้ืนฐาน
ทางด้านกีฬา 

จัดอบรมและฝึก
ทักษะทางกีฬาขั้น
พ้ืนฐานกับเด็ก
และเยาวชน 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๕๘. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬา
มหกรรมกีฬาท้องถิ่น
แห่งประเทศไทย 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๘๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้เด็ก
และเยาวชน 
ประชาชนได้เล่น
กีฬาออกก าลัง
กายอย่าง
แพร่หลาย 

ส่งนักกีฬา
ประเภทต่างๆ 
ร่วมการแข่งขัน 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๕๙. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการกีฬาระหว่าง
หน่วยงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนให้
พนักงานเทศบาล
ออกก าลังกาย
และสร้างความ
สามัคคี 

จัดการแข่งขั้น
กีฬาระหว่าง
หน่วยงาน 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๖๐. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมกีฬา
และนันทนาการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้ประชาชน 
เดก็ และเยาวชน
ได้ออกก าลังกาย
และมีความ
สนุกสนาน
เพลิดเพลิน 

จัดกิจกรรม
นันทนาการต่างๆ 
และจัดการ
แข่งขันกีฬา
ประเภทต่างๆ 
ให้กับเด็ก 
เยาวชนและ
ประชาชน 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๖๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬา
ชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือส่งเสริมให้คน
ในชุมชนได้ใช้
เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ 

จัดการแข่งขัน
กีฬาประเภท
ต่างๆ  
จ านวน ๑ ครั้ง 

 

 



๑๖ 

 
 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๖๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ส าหรับศูนย์
เยาวชนเทศบาล
ต าบลท่ายาง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๓๕๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้ศูนย์ฯ มี
ครุภัณฑ์ที่จ าเป็น
ไว้ใช้ในการ
บริหารงานเพื่อ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

จัดซื้อครุภัณฑ์
ส าหรับศูนย์
เยาวชน จ านวน 
๗ รายการ 

๖๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการให้การ
สงเคราะห์ประชาชน
ที่ด้อยโอกาสใน
ชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๓๕๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้ความ
ช่วยเหลือ
ประชาชนที่ด้อย
โอกาสและ
ยากจน 

จัดซื้อข้าวสาร
อาหารแห้ง 
เสื้อผ้า อุปกรณ์ 
ยังชีพ ที่อยู่อาศัย 
จ านวน ๓๗ 
ชุมชน 

๖๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการเทศบาล
เคลื่อนที่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๒๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ืออ านวยความ
สะดวกในการ
ให้บริการด้าน
ต่างๆ 

กิจกรรมฉีดยา
ปูองกันพิษสุนัข
บ้า รับช าระภาษี 
และรับค าร้อง
ต่างๆ ฯลฯ 
จ านวน ๓๗ ครั้ง 

๖๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหา
อุปกรณ์ด ารงชีพ
ส าหรับผู้พิการ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๖๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้คนพิการ
ได้รับความ
สะดวกในการ
ด ารงชีวิต 

จัดซื้ออุปกรณ์
ด ารงชีพส าหรับ
คนพิการ จ านวน 
๔ รายการ 

๖๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือปูองกัน
และสาธารณภัย 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๙๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย 

จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์เพ่ือ
ปูองกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัย จ านวน ๙ 
รายการ 

๖๗. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงาน
ประเพณีลอยกระทง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๓๐๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม 

จัดกิจกรรม
เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม
บริเวณสวน
สุขภาพ  
จ านวน ๑ ครั้ง 

 
 
 
 



๑๗ 

 
   

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๖๘. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวัน
ขึ้นปีใหม่ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๒๕,๐๐๐.๐๐ เพ่ือเป็นการ
อนุรักษ์วัฒนธรรม
อันดีให้คงอยู่
ต่อไป 

จัดกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตรข้าวสาร 
อาหารแห้ง แด่
พระสงฆ์ จ านวน 
๑ ครั้ง 

๖๙. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๖๐๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมไทยให้
คงอยู่ต่อไป 

กิจกรรมรดน้ าด า
หัวผู้สูงอายุ 
การละเล่นกีฬา
พ้ืนบ้านและการ
ก่อพระเจดีย์
ทรายจ านวน ๑ 
ครั้ง 

๗๐. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการท าบุญตัก
บาตรเนื่องในวัน
ส าคัญทางศาสนา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๒๕,๐๐๐.๐๐ เพ่ืออนุรักษ์วัน
ส าคัญทางศาสนา 

จัดกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตรแด่
พระสงฆ์ จ านวน 
๑ ครั้ง 

๗๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวัน
ปิยมหาราช 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือระลึกถึงพระ
มหากรุณาธิคุณ
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๕ 

จัดให้มีพิธีถวาย
บังคมพระปิย
มหาราช ถวาย
พวงมาลา จ านวน 
๑ ครั้ง 

๗๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๓๕๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้ข้าราชการ 
พ่อค้า ประชาชน
ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

จัดกิจกรรมถวาย
พระพร 
เทิดพระเกียรติ 
ท าบุญตักบาตร 
และจุดเทียนชัย
ถวายพระพร
จ านวน ๑ ครั้ง 

๗๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวัน
เฉลิมพระ
ชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระ
นางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 
๑๒ สิงหามหาราชินี 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้ข้าราชการ 
พ่อค้า ประชาชน
ได้แสดงความ
จงรักภักดีต่อพระ
นางเจ้า
พระบรมราชินีนา
ถ 

จัดกินกรรมถวาย
พระพร และ
เทิดพระเกียรติ
ต่างๆ จ านวน ๑ 
ครั้ง 

 



๑๘ 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๗๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการวันเทศบาล รายได้
จัดเก็บเอง 

๕๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือเสริมสร้าง
ความสามัคคีใน
องค์กร 

จัดพิธีท าบุญ และ
กิจกรรม ๕ ส. 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๗๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวัน
เด็กแห่งชาติ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๒๐๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนยึดมั่นใน
สถาบัน ชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

จัดกิจกรรมวัน
เด็ก จ านวน ๑ 
ครั้ง 

๗๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงาน
ประเพณีไทยเชื้อสาย
จีน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๓๕๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีของคน
ไทยเชื้อสายจีน 

จัดประเพณี 
ประดับตกแต่ง 
สถานที่ จัด
มหรสพ และการ
แสดง จ านวน ๑ 
ครั้ง 

๗๗. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการแห่เทียน
เข้าพรรษา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๓๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ืออนุรักษ์วัน
ส าคัญทางศาสนา 

จัดกิจกรรมแห่
เทียนเข้าพรรษา 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๗๘. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือส่งเสริม
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามในชุมชน 

จัดกิจกรรม
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมใน
ชุมชน จ านวน ๑ 
ครั้ง 

๗๙. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการเผยแพร่
กิจกรรม วัฒนธรรม
ประเพณีพ้ืนที่อ าเภอ
ท่ายาง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๕๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมไทย 

สนับสนุนการท า
ขบวนแห่งาน 
พระนครคีรีให้แก่
อ าเภอท่ายาง 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๘๐. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดรถขบวน
แห่งานของดีท่ายาง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๓๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือน าผลิตภัณฑ์
การเกษตรและ
อาชีพต่างๆในเขต
อ าเภอท่ายาง
ออกมาเผยแพร่
ให้เป็นการรู้จักต่อ
สาธารณชน 

จัดรถร่วมขบวน
แห่งานของดี   
ท่ายาง จ านวน ๑ 
ครั้ง 

 
 
 
 



๑๙ 

 
 
 

 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๘๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุนการ
จัดงานพระนครคีรี-
เมืองเพชร ครั้งที่ ๒๘ 
ประจ าปี ๒๕๕๗ อ.
ท่ายาง จ.เพชรบุรี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๖๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ืออุดหนุน
งบประมาณให้กับ
จังหวัดเพชรบุรี 

อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
จังหวัดเพชรบุรี 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๘๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

โครงการติดตั้งระบบ
กล้องวงจรชุมชนใน
เขตเทศบาลต าบลท่า
ยาง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๒,๙๘๐,๐๐๐.
๐๐ 

เพ่ือปูองกัน
อาชญากรรมใน
ชุมชน 

ติดตั้งระบบกล้อง
วงจรชุมชนในเขต
เทศบาลฯ จ านวน 
๒๐ จุด 

๘๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 

โครงการอบรมอาชีพ
แก่ประชาชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือส่งเสริมให้
ประชาชนมีอาชีพ 
เพ่ิมรายได้ให้กับ
ครอบครัว 

จัดอบรมอาชีพ
ให้แก่ประชาชน 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๘๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดท า
จุลินทรีย์ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๓๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือลดปริมาณ
ขยะและเป็นการ
น าขยะที่สามารถ
น ามาย่อยสลาย
ได้ 

จัดซื้ออุปกรณ์
ส าหรับจัดท า
จุลินทรีย์ จ านวน 
๑ ครั้ง 

๘๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงบ่อ
ขยะเทศบาลต าบลท่า
ยาง 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป,รายได้
จัดเก็บเอง 

๒,๐๐๐,๐๐๐.
๐๐ 

เพ่ือปรับปรุงและ
ก าจัดขยะให้
สามารถรองรับ
ปริมาณขยะได้
เพียงพอ 

ปรับปรุงบ่อขยะ
เทศบาลต าบลท่า
ยาง จ านวน ๑ 
ครั้ง 

๘๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการสืบสาน
อนุรักษ์แม่น้ า
เพชรบุรี 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๑๕๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือสร้างจิตส านึก
ของประชาชนให้
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
แม่น้ าเพชรบุรี 

จัดกิจกรรม
รณรงค์และปลุก
จิตส านึกแก่
ประชาชนพัฒนา
ความสะอาด
ตลอดแนวแม่น้ า
เพชรบุรีจ านวน ๑ 
ครั้ง 
 
 



๒๐ 
 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๘๗. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการเยาวชน
สัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

๒๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้เด็กและ
เยาวชนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

น าเด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาลต าบลท่า
ยางเข้าค่ายเพ่ือ
ท ากิจกรรม
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม
จ านวน ๑ ครั้ง 

๘๘. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการคัดแยกขยะ รายได้
จัดเก็บเอง 

๕๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือส่งเสริม
ความรู้ความ
เข้าใจในการคัด
แยกขยะใน
ครัวเรือน 

จัดอบรมชุมชนใน
เขตเทศบาล 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๘๙. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการรวมพลัง
กวาดบ้านกวาดเมือง 
Big Clean Day 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๕๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการ
ท่องเที่ยวและ
สร้างความ
ตระหนักให้
ประชาชนใน
ท้องถิ่นมีส่วนร่วม
รักษาความ
สะอาดและความ
เป็นระเบียบของ
บ้านเมือง 

จัดกิจกรรม
รณรงค์ท าความ
สะอาดในชุมชน
หนาแน่นและ
บริเวณริมแม่น้ า
เพชรบุรี จ านวน 
๑ ครั้ง 

๙๐. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์สนามกีฬาและ
สวนเฉลิมพระเกียรติ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑,๔๕๐,๐๐๐ เพ่ือให้มีสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ
แก่ประชาชน 

ปรับปรุงสนาม
กีฬาเฉลิมพระ
เกียรติ สวน
สุขภาพและสนาม
เด็กเล่น จ านวน 
๑ แห่ง 

 
 
 
 
 
 



๒๑ 

 
 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

ข้อบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๙๑. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชา
ติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการก่อสร้างปูาย
ประชาสัมพันธ์สนาม
กีฬาและสวนเฉลิม
พระเกียรติ 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๖๒๖,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้ประชาชน
ทราบข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์ 

ก่อสร้างปูาย
ประชาสัมพันธ์
สนามกีฬาและ
สวนเฉลิมพระ
เกียรติ จ านวน ๑ 
ปูาย 

๙๒. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการอบรม
สัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงาน
และลูกจ้าง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๕๐๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้ผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน และ
ลูกจ้างท างาน
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดอบรมสัมมนา
และทัศนศึกษาดู
งานผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาลพนักงาน
เทศบาลและ
ลูกจ้าง จ านวน ๑ 
ครั้ง 

๙๓. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการตรวจ
สุขภาพลูกจ้าง
พนักงานจ้าง 
ประจ าปี ๒๕๕๗ กอง
สาธารณสุขฯเพ่ือ
ประเมินสภาวะเสี่ยง
ของโรคท่ีเกิดจากการ
ท างาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๕๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือลดอัตราการ
เจ็บปุวยของ
พนักงานจ้างและ
ลูกจ้าง 

ตรวจสุขภาพ
พนักงานจ้างและ
ลูกจ้าง จ านวน ๑ 
ครั้ง 

๙๔. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการพัฒนา
บุคลากรสู่
มาตรฐานสากล
อาเซียน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้สมาชิก
สภาเทศบาลและ
พนักงานเทศบาล
สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษใน
ชีวิตประจ าวันได้ 

จัดอบรมให้
ความรู้ด้าน
ภาษาอังกฤษ
ให้กับสมาชิกสภา
เทศบาลและ
พนักงานเทศบาล 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๙๕. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือพัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงานและ
การด าเนินชีวิต 

จัดอบรมให้แก่
พนักงานและ
ลูกจ้าง จ านวน ๑ 
ครั้ง 

 
 
 
 



๒๒ 

 
 
 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๙๖. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้
ประจ ากองวิชาการ
และแผนงาน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๒๒,๐๐๐.๐๐ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
กองวิชาการและ
แผนงาน 

จัดซื้อกล้อง
ถ่ายรูปดิจิตอล 
DSLR จ านวน ๑ 
เครื่อง 

๙๗. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดหา
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ประจ ากอง
การประปา 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๔๙,๐๐๐.๐๐ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ปฎิบัติงานของ
กองการประปา 

จัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
ประจ ากองการ
ประปา จ านวน ๗ 
รายการ 

๙๘. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการปรับปรุง
ตกแต่งและติดตั้ง
ระบบงานทะเบียน
ราษฎรส านัก
ทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลท่ายาง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๓,๔๐๐,๐๐๐.
๐๐ 

เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ให้บริการและ
ความสะดวก
รวดเร็วยิ่งขึ้น 

ปรับปรุงตกแต่ง
และติดตั้ง
ระบบงาน
ทะเบียนราษฎร
ส านักทะเบียน
ท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลท่ายาง
จ านวน ๑ แห่ง 

๙๙. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดหา
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ประจ ากอง
คลัง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๙๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
กองคลัง 

จัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
ประจ ากองคลัง 
จ านวน ๖ 
รายการ 

๑๐
๐. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดหา
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ประจ ากอง
ช่าง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๓๖,๓๐๐.๐๐ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
กองช่าง 

จัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
ประจ ากองช่าง 
จ านวน ๔ 
รายการ 

๑๐
๑. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดหา
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ประจ าส านัก
ปลัดเทศบาล 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๒๒,๐๐๐.๐๐ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
พนักงานส านัก
ปลัดเทศบาล 

จัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้
ประจ าส านัก
ปลัดเทศบาล 
จ านวน ๕ 
รายการ 
 



๒๓ 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งทีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 
ข้อบัญญัติ 

วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

๑๐
๒. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาและเทศ
บัญญัติงบประมาณ
ของเทศบาลต าบลท่า
ยาง 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๑๐๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้เทศบาลมี
เครื่องมือในการ
วางแผนการ
ด าเนินงานและ
การใช้จ่าย
งบประมาณตลอด
ปีงบประมาณ 

จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนา ๓ ปี 
และเทศบัญญัติ
งบประมาณ
รายจ่าย จ านวน 
๑ ครั้ง 

๑๐
๓. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดการองค์
ความรู้ K.M. 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๓๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือรวบรวมและ
เผยแพร่องค์
ความรู้แก่
พนักงานและ
ลูกจ้างเทศบาล 

ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จัดท าเอกสาร
ความรู้และ
ฝึกอบรมพนักงาน
และลูกจ้าง 
จ านวน ๑ ครั้ง 

๑๐
๔. 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพผู้ประกาศ
ข่าวชุมชน 

รายได้
จัดเก็บเอง 

๓๐,๐๐๐.๐๐ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วม
การฝึกอบรม
ได้รับความรู้และ
ความเข้าใจในการ
ดูแลและ
ด าเนินการ
ประชาสัมพันธ์
ทางเสียงตาม
สาย/หอกระจาย
ข่าวของชุมชน
อย่างถูกต้องและ
มีประสิทธิภาพ 

ฝึกอบรม หรือจัด
อบรมศึกษาดูงาน
ให้แก่ผู้ประกาศ
ข่าวประจ าชุมชน 
ทั้ง ๓๗ ชุมชน
จ านวน ๑๑๑ คน 

 

 

 

 

 

ฉ.  การใช้จ่ายงบประมาณ.... 

 



๒๔ 

 
ฉ.การใช้จ่ายงบประมาณ 
    เทศบาลต าบลท่ายางมีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณโดยได้มีการ
ก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม  ๑๐๑ โครงการ จ านวนเงิน   ๔๓,๓๙๗,๕๙๙.๕๒   บาท  มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน  ๙๑  โครงการ จ านวนเงิน  ๓๐,๒๓๐,๐๙๙.๕๒   ล้านบาทสามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ 
ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

๑๔ ๑๒,๓๒๗,๐๐๐.๐๐ ๘ ๗,๖๒๑,๐๐๐.๐๐ 

๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน สังคม 
และคุณภาพชีวิต 

๖๖ ๒๒,๔๕๖,๙๓๓.๕๒ ๖๕ ๑๙,๔๘๗,๙๓๓.๕๒ 

๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐ์กิจ ๑ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ 
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการและการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

๘ ๔,๓๔๐,๘๘๐.๐๐ ๖ ๒,๒๖๗,๘๘๐.๐๐ 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

๑๒ ๔,๑๗๒,๗๘๖.๐๐ ๑๑ ๗๕๓,๒๘๖.๐๐ 

รวม ๑๐๑ ๔๓,๓๙๗,๕๙๙.๕๒ ๙๑ ๓๐,๒๓๐,๐๙๙.๕๒ 
หมายเหตุ *  โครงการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน   ๑๐   โครงการ  คือ 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ า ซอยข้างธนาคารกรุงศรีอยุธยา ม.๑         
ต.ท่ายาง  งบประมาณ  ๕๘๐,๐๐๐  บาท 
  ๒.  โครงการปรับปรุงถนน คสล. ทางเข้าชุมชน ม.๒ ต.ท่ายาง  งบประมาณ  ๓๒๐,๐๐๐  บาท 
  ๓.โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๓ ต.ท่ายาง  งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๔.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. ม.๓ ต.ท่ายาง  งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
  ๕.  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าพร้อมบ่อพัก ม.๑ ต.ท่ายาง  งบประมาณ  ๔๒๙,๐๐๐  บาท 
  ๖.  โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกันตลิ่ง บ้านท่ากระเทียม-บ้านไสค้าน ม.๓-ม.๔ ต.ท่ายาง  
งบประมาณ  ๒,๓๙๐,๐๐๐  บาท    

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 
  ๑.  โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจรชุมชนในเขตเทศบาลต าบลท่ายางงบประมาณ  
๒,๙๖๙,๐๐๐  บาท 
 

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
  ๑.  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาและสวนเฉลิมพระเกียรติ  งบประมาณ 
๑,๔๔๘,๐๐๐  บาท 

 



๒๕ 

 
  ๒.  โครงการก่อสร้างปูายประชาสัมพันธ์สนามกีฬาและสวนเฉลิมพระเกียรติ  งบประมาณ 
๖๒๕,๐๐๐  บาท 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 
  ๑.  โครงการปรับปรุงตกแต่งและติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎรส านักทะเบียนท้องถิ่น
เทศบาลต าบลท่ายาง  งบประมาณ  ๓,๓๘๘,๐๐๐  บาท 
 

  *  โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  ๓   โครงการ  คือ 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  ๑.  โครงการวางและจัดท าผังเมืองรวมเทศบาลต าบลท่ายาง  งบประมาณ  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
(เนื่องจากไม่มีที่ปรึกษามายื่นข้อเสนอ) 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 
  ๑.  โครงการจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเทศบาลต าบลท่ายาง  งบประมาณ  ๒๐,๐๐๐  บาท 
(เนื่องจากไม่มีชุมชนยื่นความประสงค์ขอจัดตั้งชุมชนใหม่และไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุมชนแทน
คณะกรรมการชุมชนเดิมที่หมดวาระ) 
  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

๑. โครงการจดัหาอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใชป้ระจ ากองการประปา  งบประมาณ  ๔๙,๐๐๐ 
บาท  (เน่ืองจากยงัมิไดด้ าเนินการขอความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริหารและจดัหา
ระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกดักระทรวงมหาดไทย) 
 

  *  โครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  ๑๗  โครงการ  คือ 

  ๑.  โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา ชุมชนสาย ๑ ม.๙ ต.ท่าคอย (ซอยศาลเจ้าแม่-หนอง
ปลวก ซอย ๒)  งบประมาณ  ๔๒๕,๐๐๐  บาท 
  ๒.  โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา ชุมชนฝั่งคลอง-สี่แยกระจับ ม.๘ , ๒ ต.ท่าคอย  
งบประมาณ  ๘๑๗,๐๐๐  บาท 
  ๓.  โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปา ชุมชนบ้านโค้งตาสุก ม.๙ ต.ท่าคอย 
งบประมาณ  ๔๕๖,๐๐๐  บาท 
  ๔.  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรเป็นถนน คสล. ชุมชนโรงพยาบาล-ระหารบอน ม.๑         
ต.ท่ายาง  งบประมาณ  ๒,๑๓๐,๐๐๐  บาท 
  ๕.  โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านปากบ่อ ม.๗ ต.ท่ายาง งบประมาณ  ๓๗๘,๙๐๐ บาท 
  ๖.  โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า คสล. ชุมชนบ้านท่าขาม ม.๑ ต.ท่าคอย              
งบประมาณ  ๑,๑๙๔,๐๐๐  บาท 
  ๗.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านหนองแจง ม.๙ ต.ท่ายาง 
งบประมาณ  ๑,๑๑๗,๐๐๐  บาท 
  ๘.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายประปาไสค้าน ชุมชนบ้านไสค้าน ม.๓ ต.ท่ายาง 
งบประมาณ  ๙๑๒,๐๐๐  บาท 
  ๙.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมรางระบายน้ า คสล. ชุมชนศาลเจ้าท่ายาง 
ม.๑ ต.ท่ายาง  งบประมาณ  ๑,๔๗๔,๐๐๐  บาท 
  ๑๐.  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. ชุมชนบ้านหนองบ้วย ม.๗ ต.ท่ายาง 
งบประมาณ  ๖๔๖,๐๐๐  บาท 



๒๖ 

 
  ๑๑.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านฝั่งคลอง ม.๘ ต.ท่าคอย 
งบประมาณ  ๑๘๐,๐๐๐  บาท 
  ๑๒.  โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. ชุมชนโรงพยาบาล-ระหารบอน ม.๑ ต.ท่ายาง 
งบประมาณ  ๑,๔๓๘,๐๐๐  บาท 
  ๑๓.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านท่าต้นโพธิ์ ม.๑ ต.ท่าคอย 
งบประมาณ  ๑,๕๖๕,๐๐๐  บาท 
  ๑๔.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านท่าทุ่งแฝก ม.๔ ต.ท่าคอย 
งบประมาณ  ๗๙๔,๐๐๐  บาท 
  ๑๕.  โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนหมู่ ๑๐ พัฒนา ม.๑๐ ต.ท่ายาง 
งบประมาณ  ๑,๗๐๙,๐๐๐  บาท 
  ๑๖.  โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หน้าสวนสุขภาพ ชุมชนถนนใหญ่ร่วมใจ
พัฒนา  ม.๑ ต.ท่ายาง  งบประมาณ  ๑,๐๙๗,๐๐๐  บาท 
  ๑๗.  โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรเป็นถนน คสล. ข้างโรงพยาบาลท่ายาง                  
ชุมชนโรงพยาบาล-ระหารบอน ม.๑ ต.ท่ายาง  งบประมาณ  ๘๘๗,๙๐๐  บาท 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗ 

 
รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลท่ายาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามสัญญา  มีดังนี้ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นต์
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
พร้อมท่อระบายน้ า ซอยข้าง
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ม.๑ต.ท่า
ยาง 

รายได้จัดเก็บเอง ๕๘๐,๐๐๐.๐๐ ๕๗๘,๐๐๐.๐๐ ๑๖/๒๕๕๗  
หจก.หนูพลาย 

๐๖/๐๙/
๒๕๕๗ 

๙๐ 

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงถนน คสล. 
ทางเข้าชุมชนบ้านหนองสัก ม.
๒ ต.ท่ายาง 

รายได้จัดเก็บเอง ๓๒๐,๐๐๐.๐๐ ๓๑๙,๕๐๐.๐๐ ๒๓/๒๕๕๗  
หจก.หนูพลาย 

๒๔/๐๙/
๒๕๕๗ 

๔๕ 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างและปรับปรุง
ถนน คสล. สายบ้านโปร่งงู
เหลือม ม.๗ ต.ท่ายาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๑,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๓๙๘,๐๐๐.๐๐ ๐๔๙๒/๕๗  
หจก.หนูพลาย 

๒๑/๐๗/
๒๕๕๗ 

๓๐ 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ชุมชนบ้านทา่คอย  ม.๓ ต.ท่า
คอย 

รายได้จัดเก็บเอง ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๘,๐๐๐.๐๐ ๒๔/๒๕๕๗  
หจก.หนูพลาย 

๒๔/๐๙/
๒๕๕๗ 

๖๐ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ าคสล. ชุมชนบา้นท่า
กระเทียมพัฒนา ม.๓ ต.ท่ายาง 

รายได้จัดเก็บเอง ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ ๑๙/๒๕๕๗  
หจก.ฉัตรพรก่อสร้าง 

๑๙๙๙ 

๐๙/๐๙/
๒๕๕๗ 

๔๕ 

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่าย
น้ าประปาหนองแขม ม.๘ต.ท่า
ยาง 

รายได้จัดเก็บเอง ๑,๖๖๓,๐๐๐.๐๐ ๑,๖๖๑,๐๐๐.๐๐ ๒/๒๕๕๗ 
หจก.สุพัฒเจริญการ

โยธา 

๒๗/๐๖/
๒๕๕๗ 

๓๐ 

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างเหมืองระบาย
น้ า ภายในชุมชนบ้านหนองแขม 
ม.๘ ต.ท่ายาง 
 

รายได้จัดเก็บเอง ๖๒๕,๐๐๐.๐๐ ๖๒๔,๐๐๐.๐๐ ๔/๒๕๕๗ หจก.หนู
พลาย 

๐๗/๐๑/
๒๕๕๗ 

๖๐ 



๒๘ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นต์

สัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างเหมืองระบาย
น้ า ภายในชุมชนบ้านหนองแขม
ม.๘ ต.ท่ายาง 

รายได้จัดเก็บเอง ๖๒๕,๐๐๐.๐๐ ๖๒๔,๐๐๐.๐๐ ๐๑๐๕/๕๗  
หจก.หนูพลาย 

๐๖/๐๑/
๒๕๕๗ 

๖๐ 

๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตจ าหน่าย
น้ าประปาบา้นอ่างน้ าและบ้าน
สาย ๑(โรงสีโกเนี๊ยว-บ้านสระ
พระ) ต.ท่าคอย 

รายได้จัดเก็บเอง ๘๗๐,๐๐๐.๐๐ ๘๖๙,๐๐๐.๐๐ ๑/๒๕๕๗  
หจก.สุพัฒน์เจริญ

การโยธา 

๒๗/๐๖/
๒๕๕๗ 

๓๐ 

๑๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายจราจรแก่ประชาชน 

รายได้จัดเก็บเอง ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๗,๐๐๐.๐๐ ๒๘๒๙/๕๗ เงนิยืม
ตามงบประมาณ 

๒๘/๐๖/
๒๕๕๗ 

๒ 

๑๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างเข่ือนปูองกัน
ตลิ่งบา้นทา่กระเทียม-บ้านไส
ค้าน ม.๓-ม.๔ ต.ท่ายาง 

รายได้จัดเก็บเอง ๒,๓๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔/๒๕๕๗  
หจก.สุพัฒน์เจริญ

การโยธา 

๐๙/๐๘/
๒๕๕๗ 

๖๐ 

๔๑๔,๕๐๐.๐๐ ๒๙/๒๕๕๗  
หจก.สุพัฒน์เจริญ

การโยธา 

๒๖/๐๙/
๒๕๕๗ 

๓๐ 

๑๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า 
พร้อมบ่อพัก ชุมชนบา้น     ท่า
พุ่งพัฒนา ม.๑ ต.ท่ายาง 

รายได้จัดเก็บเอง ๔๒๙,๐๐๐.๐๐ ๔๒๗,๐๐๐.๐๐ ๑๗/๒๕๕๗  
หจก.หนูพลาย 

๐๖/๐๙/
๒๕๕๗ 

๗๕ 

๑๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
ภายในชุมชนบ้านหนองไข่เต่า-
ระหานบอน ม.๗ ต.ท่ายาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๕๗๒,๐๐๐.๐๐ ๕๗๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕/๒๕๕๗ 
หจก.พงษ์พราหมณ์ 

๒๐๐๒ 

๒๓/๐๘/
๒๕๕๗ 

๓๐ 

๑๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อ
ระบายน้ า ชุมชนบา้นหนอง
ปลวก ม.๙ ต.ท่าคอย 

รายได้จัดเก็บเอง ๑,๘๖๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๘๕๘,๐๐๐.๐๐ ๐๑๗๒/๕๗  
หจก.หนูพลาย 

๑๓/๐๒/
๒๕๕๗ 

๖๐ 



๒๙ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นต์
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

๑๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการชุมชนสัมพนัธ์และเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะกรรมการ
ชุมชน 

รายได้จัดเก็บเอง ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๒,๑๗๕.๐๐ ๓๓๑๑/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๒๐/๐๘/
๒๕๕๗ 

๑ 

๗,๗๗๐.๐๐ ๐๒๙๑๐/๕๗  
นางนิลาวรรณ ยัง

ละออ 

๐๒/๐๙/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการชุมชนนา่อยู่ รายได้จัดเก็บเอง ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖๒,๙๐๐.๐๐ ๓๐๑๙/๕๗  
เงินยืมตาม
งบประมาณ 

๐๗/๐๘/
๒๕๕๗ 

๖ 

๗๔,๐๐๐.๐๐ ๔๖๕/๕๗  
เงินยืมตาม
งบประมาณ 

๒๙/๑๑/
๒๕๕๖ 

๑ 

๖,๐๐๐.๐๐ ๐๐๔๖๑/๕๗  
นางสมจิตร บุญเติม 

๐๓/๑๒/
๒๕๕๖ 

๑ 

๗,๑๐๐.๐๐ ๐๒๖๙๐/๕๗  
นางสมจิตร บุญเติม 

๓๑/๐๘/
๒๕๕๖ 

๑ 

๑๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมและทัศนศึกษา
ดูงานชุมชน 

รายได้จัดเก็บเอง ๑,๙๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓๔๒,๘๘๐.๐๐ ๑๒๒๒/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๒๐/๐๒/
๒๕๕๗ 

๔ 

๓๖๕,๙๒๐.๐๐ ๑๕๕๗/๕๗  
เงินยืมตาม
งบประมาณ 

๐๖/๐๓/
๒๕๕๗ 

๔ 

๒๓,๐๐๐.๐๐ ๐๑๖๐/๕๗ ร้าน
สยาม บีซเีอ็น ฯ 

๐๗/๐๒/
๒๕๕๗ 

๗ 

๑,๐๐๘,๐๐๐.๐๐ ๐๑๘๒/๕๗ หจก. ๑๙/๐๒/ ๔ 



๓๐ 

 
เมลเบิร์น ฯ ๒๕๕๗ 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นต์
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

     ๑๐,๕๐๐.๐๐ ๐๑๘๙/๕๗  
ร้าน จ.การค้า 

๑๘/๐๒/
๒๕๕๗ 

๗ 

๓๗,๒๙๐.๐๐ ๐๑๖๘/๕๗  
นางบุญเทิน ทองค า 

๑๒/๐๒/
๒๕๕๗ 

๗ 

๑๐,๕๐๐.๐๐ ๐๒๐๔/๕๗ 
นางสมจิตร บุญเติม 

๐๔/๐๓/
๒๕๕๗ 

๗ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐๒๐๕/๕๗ 
ร้านสยาม บีซีเอ็น ฯ 

๒๘/๐๒/
๒๕๕๗ 

๓ 

๓,๕๐๐.๐๐ ๐๑๒๑๖/๕๗  
นายอดิศักดิ์ เขาเอี่ยม 

๒๔/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการสายใยรักครอบครัว
อบอุ่น 

รายได้จัดเก็บเอง ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙,๕๐๐.๐๐ ๒๙๕๘/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๒๖/๐๗/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑๐,๕๐๐.๐๐ ๐๓๙๗/๕๗ ร้าน
สยาม บีซีเอ็นฯ 

๒๔/๐๗/
๒๕๕๗ 

๗ 

๑๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการแปรงฟันหลังอาหาร รายได้จัดเก็บเอง ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๓๖๐.๐๐ ๐๔๓๑/๕๗  
ร้าน จ.การค้า 

๑๓/๐๘/
๒๕๕๗ 

๗ 

๙,๖๐๐.๐๐ ๐๐๑๑๓/๕๗ 
นางวรรณา 

พราหมณ์แก้ว 

๑๔/๐๘/
๒๕๕๗ 

๑ 

 

 



๓๑ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นต์

สัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

๒๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันเด็กสาน
สัมพันธ์สายใยครอบครัว 

รายได้จัดเก็บเอง ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๓,๐๐๐.๐๐ ๑๕๐๐/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๒๘/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๓,๐๐๐.๐๐ ๐๑๒๗๒/๕๗  
นายจิ้งคิ้มศุภลักษณ์
เลิศกลุ 

๐๓/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒,๐๐๐.๐๐ ๐๑๓๐๙/๕๗ นาย
อภิรมย์ ฉลองชาต ิ

๐๓/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑,๒๐๐.๐๐ ๐๑๓๑๕/๕๗ 
นางสาวจรรยาพร 

ศรีเกตุ 

๐๓/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

๘๐๐.๐๐ ๐๑๕๕๑/๕๗ 
นายอดิศักดิ์ เขาเอี่ยม 

๐๓/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

รายได้จัดเก็บเอง ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๖,๐๐๐.๐๐ B๐๐๑๑๙/๕๗ ยืม
เงินงบประมาณ 

๐๔/๐๙/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒๑,๙๐๐.๐๐ B๐๐๑๒๐/๕๗ ยืม
เงินงบประมาณ 

๐๔/๐๙/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑,๐๐๐.๐๐ ๒๑๒๑๐/๕๗  
ห้องศิลป์โฆษณา 

๑๐/๐๙/
๒๕๕๗ 

๑ 

๔,๒๐๐.๐๐ ๒๑๒๑๑/๕๗ 
ร้านทวีมิตร 

๑๐/๐๙/
๒๕๕๗ 

๑ 

 

 

 



๓๒ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นต์

สัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

๒๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

รายได้จัดเก็บเอง ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๒๖๕๒/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๑๓/๐๖/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑,๐๐๐.๐๐ ๐๒๖๖๗/๕๗  
อดิศักดิ์ เขาเอ่ียม 

๑๖/๐๖/
๒๕๕๗ 

๑ 

๔,๐๐๐.๐๐ ๐๒๒๐๐/๕๗ 
สุทธิโชค ปานขาน 

๑๖/๐๖/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุอุดหนุน
อาหารกลางวัน 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๘,๕๖๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐๐๔๐๖/๕๗ 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

จ านวน ๑๐ 
โรงเรียน 

๐๙/๑๒/
๒๕๕๖ 

๑ 

๖,๔๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐๐๗๒๙/๕๗ 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 

จ านวน ๑๐ 
โรงเรียน 

๑๔/๐๑/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่ายการ
บริหารการศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๒,๒๖๘,๐๐๐.๐๐ ๒,๒๖๘,๐๐๐.๐๐ ๐๐๗๗๙/๕๗ 
โรงเรียนสังกัด สพฐ. 
จ านวน ๗ โรงเรียน 

๒๓/๐๑/
๒๕๕๗ 

๑ 

 

 

 

 



๓๓ 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัต ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นต์
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

๒๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อ
การศึกษาและพฒันาเด็กเล็ก 

รายได้จัดเก็บเอง ๑๑๑,๔๐๐.๐๐ ๕๒,๐๐๐.๐๐ ๐๓๒๑/๕๗ 
ร้านแสงเสน่ห ์

๒๖/๐๕/
๒๕๕๗ 

๗ 

๙,๘๐๐.๐๐ ๐๒๒๙๘/๕๗  
นางสุรีย์ ศิริเศรษฐ 

๒๗/๐๖/
๒๕๕๗ 

๑ 

๘,๔๙๐.๐๐ ๐๒๒๙๗/๕๗  
บริษัท ท่ายาง
โทรทัศน์ จ ากัด 

๒๗/๐๖/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการพัฒนาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑๘๔๐/๕๗ 
อุดหนุนโรงเรียนใน

เขตเทศบาล 

๑๔/๐๕/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการสอนภาษาจนี
โรงเรียนท่ายางวิทยารองรับ
อาเซียน 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๒๐๖๘/๕๗ 
อุดหนุนโรงเรียนใน

เขตเทศบาล 

๒๐/๐๖/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการพัฒนาทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสาร 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑๘๔๑/๕๗ 
อุดหนุนโรงเรียนใน

เขตเทศบาล 

๑๔/๐๕/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐๒๐๗๐/๕๗ 
อุดหนุนโรงเรียนใน

เขตเทศบาล 

๒๐/๐๖/
๒๕๕๗ 

๑ 

๓๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมในสถานศึกษา 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๘๓,๐๐๐.๐๐ ๘๓,๐๐๐.๐๐ ๐๒๕๕๒/๕๗ 
อุดหนุนโรงเรียนใน

เขตเทศบาล 

๑๘/๐๘/
๒๕๕๗ 

๑ 

 



๓๔ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นต์

สัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

๓๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการพัฒนาความรู้สู่
อาเซี่ยน 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๐๒๑๐๗/๕๗ 
อุดหนุนโรงเรียนใน

เขตเทศบาล 

๒๗/๐๖/
๒๕๕๗ 

๑ 

๓๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสู่สากล 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐๒๐๖๙/๕๗ 
อุดหนุนโรงเรียนใน

เขตเทศบาล 

๒๐/๐๖/
๒๕๕๗ 

๑ 

๓๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการแม่ลูกปลอดภัยใส่ใจ
สุขภาพ(อนามยัแม่และเด็ก) 

รายได้จัดเก็บเอง ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐๐๔๗/๕๗  
ร้านพรเจริญ 

๒๒/๑๑/
๒๕๕๖ 

๗ 

๓๖,๖๐๐.๐๐ ๐๐๔๖/๕๗ 
ร้าน จ.การค้า 

๒๒/๑๑/
๒๕๕๖ 

๗ 

๔๐๐.๐๐ ๐๑๖๐๓/๕๗  
นิชวรรณ บานแย้ม 

๐๗/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑๗,๙๐๐.๐๐ ๐๓๐๗/๕๗ 
ร้าน จ.การค้า 

๑๒/๐๕/
๒๕๕๗ 

๗ 

๘,๕๐๐.๐๐ ๐๑๙๙๐/๕๗ บุญมา 
เทอดวงศ์วรกุล 

๒๓/๐๕/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒๖,๘๕๐.๐๐ 
๐๔๕๔/๕๗  

ร้าน จ.การค้า 
๒๒/๐๘/
๒๕๕๗ 

๗ 

๑๓,๕๐๐.๐๐ 
๐๔๕๑/๕๗ 

 ร้านพรเจริญ ๒ 
๒๑/๐๘/
๒๕๕๗ 

๗ 

 

 

 



๓๕ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นต์

สัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

๓๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขมูลฐานส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาสและการพัฒนา
ศักยภาพของ อสม.ในชุมชน 

รายได้จัดเก็บเอง ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๓๕,๐๕๐.๐๐ ๒๖๗๘/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๒๔/๐๖/
๒๕๕๗ 

๒ 

๘,๔๐๐.๐๐ ๐๒๒๖๓/๕๗ 
นายนันทกรณ ์
หงส์หิน 

๒๕/๐๖/
๒๕๕๗ 

๑ 

๖,๕๐๐.๐๐ ๐๐๒๘๑/๕๗ 
นายจิ้งคิ้ม 
ศุภลักษณ์เลิศกุล 

๒๕/๐๖/
๒๕๕๗ 

๑ 

๓๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการปูองกันและควบคุม
แมลงและสตัว์ที่เปน็พาหนะน า
โรคในตลาดสด 

รายได้จัดเก็บเอง ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ ๐๐๗๖๙/๕๗ นาย
พิพัฒนป์ระดิษฐ 

๒๕/๑๒/
๒๕๕๖ 

๑ 

๙,๐๐๐.๐๐ ๐๑๒๒๒/๕๗ นาย
พิพัฒน์ ประดิษฐ 

๑๘/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๙,๐๐๐.๐๐ ๐๑๗๕๒/๕๗ นาย
พิพัฒนป์ระดิษฐ 

๐๖/๐๕/
๒๕๕๗ 

๑ 

๓,๗๒๐.๐๐ ๐๑๗๔๔/๕๗ 
หจก.ส.เจริญสหกิจ
ท่ายาง เพชรบุร ี

๐๕/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑๒,๕๐๐.๐๐ ๐๑๙๕๔/๕๗ น.ส.
มนฤดีพินิจ 

๑๔/๐๕/
๒๕๕๗ 

๑ 

๙,๐๐๐.๐๐ ๐๒๒๑๐/๕๗ นาย
พิพัฒน์ ประดิษฐ 

๓๐/๐๖/
๒๕๕๗ 

๑ 

๙,๐๐๐.๐๐ ๐๒๙๑๙/๕๗ นาย
พิพัฒน์ ประดิษฐ 

๒๕/๐๘/
๒๕๕๗ 

๑ 
 
 



๓๖ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นต์

สัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

๓๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการชุมชนสดใส่ใส่ใจ
สุขภาพผู้สงูอาย ุ

รายได้จัดเก็บเอง ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๕,๕๘๐.๐๐ ๒๕๘๐/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๑๑/๐๖/
๒๕๕๗ 

๒ 

๖๕,๕๘๐.๐๐ ๒๖๗๔/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๑๘/๐๖/
๒๕๕๗ 

๒ 

๕,๐๐๐.๐๐ ๐๒๑๙๑/๕๗  
นิชวรรณ บานแย้ม 

๑๒/๐๖/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒,๑๐๐.๐๐ ๐๒๑๗๒/๕๗  
วรรณวสิา บัวสุวรรณ ์

๑๒/๐๖/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑๓,๕๐๐.๐๐ ๐๓๓๒/๕๗ 
น.ส.ธนินี เมฆหมอก 

๐๕/๐๖/
๒๕๕๗ 

๕ 

๙๖,๐๐๐.๐๐ ๐๓๔๐/๕๗ นาย
กัญฐรัช วรรณา 

๑๑/๐๖/
๒๕๕๗ 

๗ 

๒,๑๐๐.๐๐ ๐๒๑๙๘/๕๗  
วรรณวสิา บัวสุวรรณ ์

๑๙/๐๖/
๒๕๕๗ 

๑ 

๙๖,๐๐๐.๐๐ ๐๓๔๕/๕๗  
นายกัญฐรัช วรรณา 

๑๗/๐๖/
๒๕๕๗ 

๗ 

๑๓,๕๐๐.๐๐ ๐๓๔๔/๕๗  
น.ส.ธนินี เมฆหมอก 

๑๗/๐๖/
๒๕๕๗ 

๗ 

 

 

 

 



๓๗ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นต์

สัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

๓๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้น
สาธารณสุข(อบรมกลุ่มเสี่ยง) 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๔๕,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๙๕๐.๐๐ ๑๖๒๓/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๑๘/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

๔,๖๐๐.๐๐ ๐๑๓๘๙/๕๗ น.ส.
วรรณวิสา บัว

สุวรรณ์ 

๑๗/๐๓/
๒๕๕๗ ๑ 

๔,๐๐๐.๐๐ ๐๑๕๖๐/๕๗  
นิชวรรณ บานแย้ม 

๑๗/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

๓๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลท่ายาง 

รายได้จัดเก็บเอง ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๘,๕๕๐.๐๐ ๙๕๔/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๐๑/๐๑/
๒๕๕๗ 

๓๑ 

๘,๘๐๐.๐๐ ๒๙๖๑/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๐๑/๐๗/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑,๓๕๐.๐๐ ๐๐๙๐๔/๕๗ 
ห.จ.ก.ก๊วยหมงกี่ 

๒๐/๐๑/
๒๕๕๗ 

๑ 

๓๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์เพื่อปูองกันยา
เสพติด 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๑๙,๒๐๐.๐๐ ๓๒๓๘/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๑๓/๐๘/
๒๕๕๗ 

๑ 

๘๐๐.๐๐ ๐๒๙๒๐/๕๗  
ร้านทวีมิตร 

๑๖/๐๙/
๒๕๕๗ 

๑ 

 

 

 

 



๓๘ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นต์

สัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

๔๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการตรวจสอบพัฒนา
ร้านอาหาร/แผงลอยและตลาด
สดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน(ทา่ยาง
ฟููดแฟร์) 

รายได้จัดเก็บเอง ๗๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๒๕,๕๐๐.๐๐ ๖๑๗/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๑๘/๑๒/
๒๕๕๖ 

๕ 

๔,๕๐๐.๐๐ ๐๐๖๘๖/๕๗  
นางชมพู กองแก้ว 

๒๕/๑๒/
๒๕๕๖ 

๑ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐๐๘๖/๕๗ 
 ดี ดี กราฟฟิค 

๑๖/๑๒/
๒๕๕๖ 

๗ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐๐๘๗/๕๗  
นายสุเทพ ศรีสะอาด 

๑๖/๑๒/
๒๕๕๖ 

๗ 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐๐๘๔/๕๗  
นายอภิรมย์ ฉลอง

ชาต ิ

๑๖/๑๒/
๒๕๕๖ 

๗ 

๙๕,๐๐๐.๐๐ ๐๐๘๕/๕๗  
เชาวลิต เล็กจนิดา 

๑๖/๑๒/
๒๕๕๖ 

๗ 

๔,๒๗๙.๙๘ ๐๐๖๘๘/๕๗ การ
ไฟฟูาส่วนภูมิภาค

อ าเภอท่ายาง 

๐๙/๐๑/
๒๕๕๗ 

๑ 

๔๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการท่ายางร่วมใจต้านภัย
ภัยยาเสพติด 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑๒๕๙/๕๗ อ าเภอ
ท่ายาง 

๑๑/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

 

 

 

 



๓๙ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นต์

สัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

๔๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการปูองกันและปราบปราม
ยาเสพติด ปี ๒๕๕๗ 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐๐๙๖๒/๕๗ อ าเภอ
ท่ายาง 

๑๑/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๔๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการสัปดาห์รณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติดโลก ประจ าปี ๒๕๕๗ 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๕,๕๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ ๐๐๙๖๑/๕๗ อ าเภอ
ท่ายาง 

๑๑/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๔๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้น
สาธารณสุข โดยกลุ่ม
ผู้ประกอบการค้าอาหารและ
นักเรียนในสถานศึกษา 

รายได้จัดเก็บเอง ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐๓,๑๐๐.๐๐ ๓๒๗๕/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๑๘/๐๘/
๒๕๕๗ 

๑ 

๙๖,๐๐๐.๐๐ ๐๔๖๑/๕๗ นาย
วิทยา บวัทอง 

๒๕/๐๘/
๒๕๕๗ 

๗ 

๙๐๐.๐๐ ๐๔๖๕/๕๗ 
นิชวรรณ บานแย้ม 

๒๙/๐๘/
๒๕๕๗ 

๑ 

๔๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการคุ้มครองผู้บริโภค
(เคร่ืองส าอาง และยา) 

รายได้จัดเก็บเอง ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๕๐๐.๐๐ ๑๒๐๔/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๐๑/๐๒/
๒๕๕๗ 

๖๐ 

๔,๓๒๘.๑๕ ๐๐๙๔๒/๕๗ บริษัท 
ยูแอนด์วี โฮลดิ้ง 

 (ไทยแลนด์) จ ากัด 

๐๕/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๔๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการควบคุมและปูองกันโรค
เอดส์ 

รายได้จัดเก็บเอง ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๙๕๐.๐๐ ๒๕๒๒/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๒๙/๐๕/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒,๐๐๐.๐๐ ๐๒๒๑๔/๕๗  
นิชวรรณ บานแย้ม 

๐๔/๐๖/
๒๕๕๗ 

๑ 

 

 

 



๔๐ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นต์

สัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

     ๔,๐๐๐.๐๐ ๐๒๐๓๘/๕๗  
วรรณวิสา  
บัวสุวรรณ ์

๒๙/๐๕/
๒๕๕๗ 

๑ 

๗,๐๐๐.๐๐ ๐๒๐๓๔/๕๗  
ร้านทวีมิตร 

๒๙/๐๕/
๒๕๕๗ 

๑ 

๔๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการท าหมันสนุัขและแมวใน
เขตเทศบาลต าบลทา่ยาง 

รายได้จัดเก็บเอง ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๙,๔๐๐.๐๐ ๐๒๓๕/๕๗  
สมพร แก้วถาวร 

๑๘/๐๓/
๒๕๕๗ 

๗ 

๔๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพดา้น
สาธารณสุขโดยกลุ่มดา้นส่งเสรมิ
สุขภาพ 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๖๕๐.๐๐ ๑๘๖๓/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๐๘/๐๔/
๒๕๕๗ 

๓ 

๒,๐๐๐.๐๐ ๐๑๗๐๕/๕๗
ประสาท ยี่สุน่ 

๑๗/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒,๐๐๐.๐๐ ๐๑๗๐๔/๕๗ 
อ านาจ จนัทร์กลัด 

๑๗/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒,๐๐๐.๐๐ ๐๑๗๐๓/๕๗ ทวี 
นุ่มสวน 

๑๗/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑,๐๐๐.๐๐ ๐๑๖๙๙/๕๗  
นิชวรรณ บานแย้ม 

๑๗/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 

 

 

 

 



๔๑ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นต์

สัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

๔๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหาอุปกรณ์ส าหรับ
งานบริการสาธารณสุขฯ 

รายได้จัดเก็บเอง ๒๔๙,๕๐๐.๐๐ ๒๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐๒๙๑/๕๗ ร้าน
ทรัพย์ทวี เคมีภัณฑ์ 

๒๙/๐๔/
๒๕๕๗ 

๗ 

๕๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการชุมชนร่วมใจปูองกันภยั
โรคเบาหวาน และความดัน
โลหิตสูง 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑๒๕๗/๕๗ 
โรงพยาบาลท่ายาง 

๑๒/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

๕๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการสตรียุคใหม่ควรใส่ใจ
มะเร็งปากมดลูก 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๐๑๒๕๘/๕๗ 
โรงพยาบาลท่ายาง 

๑๒/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

๕๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพ เงินอุดหนุนทั่วไป ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๓๕,๐๐๐.๐๐ ๐๑๒๖๐/๕๗ 
อุดหนุนโรงพยาบาล

ท่ายาง 

๑๒/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

๕๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาความรู้ผูต้ิดเชื้อ/
ผู้ปุวยเอดส ์

เงินอุดหนุนทั่วไป ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑๒๕๙/๕๗ 
อุดหนุนโรงพยาบาล

ท่ายาง 

๑๒/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

๕๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาสาธารณสุขมูล
ฐานในเขตเทศบาลต าบลท่ายาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ ๐๐๙๔๑/๕๗ อสม.
๓๗ชุมชน 

๑๑/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๕๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการฝึกทักษะกีฬาภาคฤดู
ร้อน 

รายได้จัดเก็บเอง ๗๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙,๕๐๐.๐๐ ๑๗๑๖/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๐๑/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑๑ 

๑๑,๐๐๐.๐๐ ๐๒๔๓/๕๗ เกสรา
ถ้วยรางวัล 

๒๘/๐๓/
๒๕๕๗ 

๗ 

๘,๐๐๐.๐๐ ๐๑๖๖๐/๕๗ นาง
เกสรา เสียงเพราะ 

๐๙/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑,๕๐๐.๐๐ ๐๑๗๐๑/๕๗ น.ส.
พรระวี สีเหลือง

สวัสดิ ์

๐๙/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 



๔๒ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นต์

สัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

๕๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬามหกรรม
กีฬาท้องถิ่นแห่งประเทศไทย 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๘๐,๐๐๐.๐๐ ๔๐,๓๒๐.๐๐ ๔๔๒/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๒๗/๑๑/
๒๕๕๖ 

๘ 

๔,๗๕๐.๐๐ ๐๐๑๕๒/๕๗  
เกสรา เสียงเพราะ 

๑๓/๑๑/
๒๕๕๖ 

๑ 

๓,๐๐๐.๐๐ ๐๐๑๕๓/๕๗ 
เกสรา เสียงเพราะ 

๑๓/๑๑/
๒๕๕๖ 

๑ 

๑๐,๐๐๐.๐๐ ๐๐๑๕๔/๕๗  
เกสรา เสียงเพราะ 

๑๓/๑๑/
๒๕๕๖ 

๑ 

๔,๐๐๐.๐๐ ๐๐๑๙๖/๕๗ 
 เกสรา เสียงเพราะ 

๑๙/๑๑/
๒๕๕๖ 

๑ 

๕๐๐.๐๐ ๐๐๒๐๖/๕๗  
บุญชู บัวสด 

๑๙/๑๑/
๒๕๕๖ 

๑ 

๒,๒๖๐.๐๐ ๐๐๕๑๓/๕๗  
เกสรา เสียงเพราะ 

๐๖/๑๒/
๒๕๕๖ 

๑ 

 

 

 

 

 

 



๔๓ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นต์

สัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

     ๒,๘๐๐.๐๐ ๐๐๕๑๒/๕๗นางเกส
รา เสียงเพราะ 

๐๖/๑๒/
๒๕๕๖ 

๑ 

๒,๐๙๐.๐๐ ๐๐๕๑๑/๕๗ นาง
เกสรา เสียงเพราะ 

๐๖/๑๒/
๒๕๕๖ 

๑ 

๖,๔๐๐.๐๐ ๐๐๕๑๖/๕๗นาย
บุญชู บัวสด 

๑๖/๑๒/
๒๕๕๖ 

๑ 

๒,๔๙๐.๐๐ ๐๐๖๑๑/๕๗ นาง
เกสรา เสียงเพราะ 

๐๖/๑๒/
๒๕๕๖ 

๑ 

๕๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการกีฬาระหว่างหนว่ยงาน รายได้จัดเก็บเอง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๕๐๐.๐๐ ๐๒๐๒/๕๗ เกสรา
ถ้วยรางวัล 

๐๓/๐๓/
๒๕๕๗ 

๗ 

๑๙,๕๕๐.๐๐ ๐๒๐๐/๕๗ เกสรา
ถ้วยรางวัล 

๐๓/๐๓/
๒๕๕๗ 

๗ 

๓,๖๐๐.๐๐ ๐๑๒๙๐/๕๗ นาง
เกสรา เสียงเพราะ 

๑๐/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

๕,๒๐๐.๐๐ ๐๑๒๘๘/๕๗ น.ส.
พรระวี สีเหลือง

สวัสดิ ์

๑๐/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

 

 

 



๔๔ 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นต์
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

๕๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการส่งเสริมกีฬาและ
นันทนาการ 

รายได้จัดเก็บเอง ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๙๐๐.๐๐ ๓๑๓๐/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๓๑/๐๘/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑๘,๙๐๐.๐๐ ๔๖๔/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๒๙/๑๑/
๒๕๕๖ 

๑ 

๓๒,๙๐๐.๐๐ ๐๐๐๐๖/๕๗ 
วรรณา  

พราหมณ์แก้ว 

๑๓/๑๒/
๒๕๕๖ 

๑ 

๓,๐๐๐.๐๐ ๐๐๕๑๔/๕๗  
นายสุเทพ ศรีสะอาด 

๐๓/๑๒/
๒๕๕๖ 

๑ 

๓,๐๐๐.๐๐ ๐๐๔๘๙/๕๗  
เกสรา เสียงเพราะ 

๐๓/๑๒/
๒๕๕๖ 

๑ 

๓,๐๐๐.๐๐ ๐๐๔๙๐/๕๗ 
สุเทพ ศรีสะอาด 

๐๓/๑๒/
๒๕๕๖ 

๑ 

๕,๐๐๐.๐๐ ๐๐๕๐๕/๕๗  
องอาจ เหลือล้น 

๐๓/๑๒/
๒๕๕๖ 

๑ 

๔,๕๐๐.๐๐ ๐๐๔๔๙/๕๗  
เกสรา เสียงเพราะ 

๐๓/๑๒/
๒๕๕๖ 

๑ 

 

 

 



๔๕ 

 
 

ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นต์
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

     ๓,๐๐๐.๐๐ ๐๒๕๔๘/๕๗  
ส.บริการ 

๑๕/๐๘/
๒๕๕๗ 

๑ 

๖,๐๐๐.๐๐ ๐๒๕๔๗/๕๗  
สุเทพ ศรีสะอาด 

๑๔/๐๘/
๒๕๕๗ 

๑ 

๕,๗๖๐.๐๐ ๐๔๔๑/๕๗  
ห้องศิลป์โฆษณา 

๓๐/๐๗/
๒๕๕๗ 

๗ 

๓,๕๐๐.๐๐ ๐๔๕๕/๕๗  
เกสราถ้วยรางวัล 

๓๐/๐๗/
๒๕๕๗ 

๗ 

๖๒,๗๐๐.๐๐ B๐๐๑๑๘/๕๗ 
นายบุญชู บัวสด 

๒๗/๐๘/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑๑,๕๐๐.๐๐ ๐๔๗๗/๕๗  
เกสราถ้วยรางวัล 

๐๒/๐๙/
๒๕๕๗ 

๗ 

๑๘,๐๐๐.๐๐ ๐๔๗๘/๕๗  
นายสุเทพ ศรีสะอาด 

๐๒/๐๙/
๒๕๕๗ 

๗ 

๗,๓๕๐.๐๐ ๐๒๙๔๙/๕๗  
เกสรา เสียงเพราะ 

๐๓/๐๙/
๒๕๕๗ 

๑ 

๔,๘๐๐.๐๐ ๐๒๙๕๐/๕๗ 
นางสาวจรรยาพร 

ศรีเกตุ 
 
 
 

 

๐๓/๐๖/
๒๕๕๗ 

๑ 



๔๖ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นต์

สัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

     ๒๒,๕๐๐.๐๐ ๐๐๑๒๑/๕๗ 
นางวรรณา 

พราหมณ์แก้ว 

๑๙/๐๙/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒,๕๐๐.๐๐ ๐๒๙๕๑/๕๗  
นายสุเทพ ศรีสะอาด 

๑๙/๐๙/
๒๕๕๗ 

๑ 

๕๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน รายได้จัดเก็บเอง ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๑,๒๐๐.๐๐ ๒๐๔๑/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๒๕/๐๔/
๒๕๕๗ 

๒๘ 

๒๗,๘๐๐.๐๐ ๐๒๘๖/๕๗  
เกสราถ้วยรางวัล 

๒๔/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐๒๘๔/๕๗  
นายภุชงค์ อยู่ทรัพย ์

๒๔/๐๔/
๒๕๕๗ 

๒๘ 

๓๘,๒๐๐.๐๐ ๐๒๘๗/๕๗  
นายสุเทพ ศรีสะอาด 

๒๔/๐๔/
๒๕๕๗ 

๒๘ 

๑๒,๖๐๐.๐๐ ๐๒๘๕/๕๗ 
จรรยาพร ศรีเกตุ 

๒๔/๐๔/
๒๕๕๗ 

๒๘ 

 

 

 

 

 



๔๗ 

 
ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ

งบประมาณ 
งบตามเทศ

บัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นต์

สัญญา 
ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

๖๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ส าหรับ
ศูนย์เยาวชนเทศบาลต าบล 
ท่ายาง 

รายได้จัดเก็บเอง ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๔๗,๗๕๐.๐๐ ๐๒๕๗/๕๗ บริษัท 
วี.บี. เอ็นจิ้นอิมเพ็กซ์ 

จ ากัด 

๑๑/๐๔/
๒๕๕๗ 

๗ 

๖๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการให้การสงเคราะห์
ประชาชนที่ด้อยโอกาสในชุมชน 

รายได้จัดเก็บเอง ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๘๓๐.๐๐ ๐๐๒๘๔/๕๗ 
เกษตรกร

ผู้ประสบภัย 

๒๘/๑๑/
๒๕๕๖ 

๑ 

๑,๐๒๐.๐๐ ๐๑๐๑๗/๕๗ หจก.
สุพัฒน์เจริญการ

โยธา 

๒๑/๐๑/
๒๕๕๗ 

๑ 

๘๖,๗๕๗.๐๐ ๐๑๑๔๐/๕๗หจก.
สุพัฒน์เจริญการ

โยธา 

๑๓/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐๒๒๕๔/๕๗  
ขวัญฤทัย บางเข่ง 

๐๔/๐๗/
๒๕๕๗ 

๑ 

๔,๒๗๓.๕๘ ๐๑๑๔๕/๕๗  
หจก. สุพัฒน์เจริญ

การโยธา 

๑๐/๐๙/
๒๕๕๗ 

๑ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นต์
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

๖๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ รายได้จัดเก็บเอง ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ ๑๑๘๓/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๑๐/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๘,๐๐๐.๐๐ 
๑๑๘๒/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๐๗/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๗,๕๐๐.๐๐ 
๑๐๒๐/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๒๘/๐๑/
๒๕๕๗ 

๑ 

๗,๕๐๐.๐๐ 
๑๕๐๒/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๒๘/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๘,๐๐๐.๐๐ 
๑๓๒๐/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๑๘/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๙,๐๐๐.๐๐ 
๑๒๑๙/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๑๒/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๗,๕๐๐.๐๐ 
๑๕๗๕/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๑๐/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

๙,๐๐๐.๐๐ 
๑๕๗๑/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๐๔/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

๖,๕๐๐.๐๐ 
๑๘๖๒/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๒๘/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

๙,๐๐๐.๐๐ 
๑๗๕๑/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๒๖/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

๗,๕๐๐.๐๐ 
๑๖๙๔/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๑๙/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นต์
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

     ๘,๐๐๐.๐๐ ๑๖๓๙/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๑๔/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

๙,๐๐๐.๐๐ ๑๙๖๙/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๐๙/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 

๗,๕๐๐.๐๐ ๑๙๔๑/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๐๔/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 

๗,๐๐๐.๐๐ ๑๘๙๒/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๐๒/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 

๖๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหาอุปกรณ์ด ารงชพี
ส าหรับผู้พิการ 

รายได้จัดเก็บเอง ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๕๙,๕๕๐.๐๐ ๐๔๗๒/๕๗ หจก.
เดอะเบสอุปกรณ์

การแพทย์ 

๐๑/๐๙/
๒๕๕๗ 

๗ 

๖๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อ
ปูองกันและสาธารณภัย 

รายได้จัดเก็บเอง ๑๙๐,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐ ๐๐๐๓/๕๗๐๐๐๓/
๕๗ 

๒๑/๑๐/
๒๕๕๖ 

๗ 

 ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๐๐๗๗/๕๗  
ส.ณรงค์ ออโต้ซาวด ์

๑๒/๑๒/
๒๕๕๖ 

๗ 

๖๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานประเพณลีอย
กระทง 

รายได้จัดเก็บเอง ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙,๐๐๐.๐๐ ๐๐๒๙๐/๕๗  
นายสุเทพ ศรีสะอาด 

๑๙/๑๑/
๒๕๕๖ 

๑ 

๓๕,๐๐๐.๐๐ ๐๐๒๕/๕๗           
นายสุเทพ ศรีสะอาด 

๑๑/๑๑/
๒๕๕๖ 

๗ 

๑๒,๑๘๐.๐๐ ๐๐๒๖/๕๗ 
ห้องศิลป์โฆษณา 

๑๑/๑๑/
๒๕๕๖ 

๗ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นต์
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

๖๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันขึน้ปีใหม่ รายได้จัดเก็บเอง ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๐๐๐.๐๐ ๘๒๑/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๐๑/๐๑/
๒๕๕๗ 

๑ 

๙,๐๐๐.๐๐ ๐๐๖๗๕/๕๗  
นายสุเทพ ศรีสะอาด 

๐๓/๐๑/
๒๕๕๗ 

๑ 

๖๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต ์

รายได้จัดเก็บเอง ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๗๕,๐๐๐.๐๐ ๑๘๙๔/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๑๓/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐๒๖๑/๕๗  
ร้าน จ.การค้า 

๑๑/๐๔/
๒๕๕๗ 

๗ 

๒๐,๙๐๐.๐๐ ๐๒๖๐/๕๗  
จรรยาพร ศรีเกตุ 

๑๑/๐๔/
๒๕๕๗ 

๗ 

๕๒,๔๐๐.๐๐ ๐๒๕๙/๕๗  
นายสุเทพ ศรีสะอาด 

๑๑/๐๔/
๒๕๕๗ 

๗ 

๒๑,๖๗๐.๐๐ ๐๒๖๒/๕๗  
ห้องศิลป์โฆษณา 

๑๑/๐๔/
๒๕๕๗ 

๗ 

๙,๙๐๐.๐๐ ๐๑๖๙๓/๕๗ 
นางชัฎฎา ยี่สาร 

๓๐/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 

๖๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการท าบญุตักบาตรเนื่องใน
วันส าคัญทางศาสนา 

รายได้จัดเก็บเอง ๒๕,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๐๐๐.๐๐ ๒๘๕๒/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๑๐/๐๗/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒,๒๕๐.๐๐ ๐๒๖๘๐/๕๗  
นางปภาพร ลอยพริ้ง 

๑๖/๐๗/
๒๕๕๗ 

๑ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นต์
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

     ๑,๗๕๐.๐๐ ๐๒๔๗๕/๕๗ 
สยุมพร  

สายพิรุณทอง 

๑๖/๐๗/
๒๕๕๗ 

๑ 

๖๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันปิยมหาราช รายได้จัดเก็บเอง ๑๐,๐๐๐.๐๐ 
 

๓,๕๐๐.๐๐ ๐๐๑๘๕/๕๗  
บ้านร้อยดอกไม ้

๒๙/๑๐/
๒๕๕๖ 

๑ 

๒,๕๐๐.๐๐ ๐๐๑๘๗/๕๗ 
นางสาวจรรยาพร 

ศรีเกตุ 

๒๙/๑๐/
๒๕๕๖ 

๑ 

๗๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

รายได้จัดเก็บเอง ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๐๐๐.๐๐ ๐๐๖๐/๕๗ 
 สุเทพ ศรีสะอาด 

๒๙/๑๑/
๒๕๕๖ 

๔๓ 

๑๗,๗๒๐.๐๐ ๐๐๖๒/๕๗  
ห้องศิลป์โฆษณา 

๐๒/๑๒/
๒๕๕๖ 

๗ 

๔,๕๐๐.๐๐ ๐๐๔๕๙/๕๗  
ชมพู กองแก้ว 

๐๓/๑๒/
๒๕๕๖ 

๑ 

๑,๒๖๕.๘๑ ๐๐๕๘๘/๕๗  
ร้านบ ารุงพานิช 

๐๔/๑๒/
๒๕๕๖ 

๑ 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐๐๖๗/๕๗  
คนศิลป์กราฟิก 

๐๓/๑๒/
๒๕๕๖ 

๗ 

๒,๐๐๐.๐๐ ๐๐๔๕๘/๕๗  
นิตยา จนัทร์เกตุ 

๐๙/๑๒/
๒๕๕๖ 

๑ 
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ที ่

ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นต์
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

     ๑๔,๒๐๐.๐๐ ๐๐๖๖/๕๗  
จรรยาพร ศรีเกตุ 

๐๓/๑๒/
๒๕๕๖ 

๗ 

๗๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระนางเจา้พระบรมราชินนีาถ 
๑๒สิงหามหาราชนิ ี

รายได้จัดเก็บเอง ๑๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๐๐๐.๐๐ น.ส.โสภา กลุไทย ๐๗/๐๘/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑,๐๐๐.๐๐ นางสาวจรรยาพร 
ศรีเกตุ 

๐๗/๐๘/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒,๐๐๐.๐๐ นางสาวจรรยาพร 
ศรีเกตุ 

๐๗/๐๘/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒,๐๐๐.๐๐ นางสาวจรรยาพร 
ศรีเกตุ 

๐๗/๐๘/
๒๕๕๗ 

๑ 

๗๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการวันเทศบาล รายได้จัดเก็บเอง ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑,๔๐๐.๐๐ ๒๐๔๐/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๒๓/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒,๐๐๐.๐๐ ๐๒๙๙/๕๗ นางสาว
จรรยาพร ศรีเกตุ 

๒๔/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 

๓๕,๕๒๔.๐๐ ๐๒๘๒/๕๗ นาง
สมภพจัตตุพรพงษ ์

๒๓/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 

๗๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาต ิ รายได้จัดเก็บเอง ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๐,๐๐๐.๐๐ ๘๖๕/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๑๑/๐๑/
๒๕๕๗ 

๑ 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑๐๙/๕๗ 
๐๖/๐๑/
๒๕๕๗ 

๗ 

๑๓,๐๐๐.๐๐ ๐๑๐๗/๕๗ 
๐๖/๐๑/
๒๕๕๗ 

๗ 

๑๗,๐๐๐.๐๐ ๐๑๐๘/๕๗ 
๐๖/๐๑/
๒๕๕๗ 

๗ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นต์
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

๗๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานประเพณไีทย
เชื้อสายจีน 

รายได้จัดเก็บเอง ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๑๓๙/๕๗  
สุขสันต์  หลิวรุ่ง

ทรัพย์ 

๐๓/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๕๕,๐๐๐.๐๐ ๐๑๔๙/๕๗           
นายสุเทพ ศรีสะอาด 

๓๑/๐๑/
๒๕๕๗ 

๗ 

๒๑,๓๐๐.๐๐ ๐๑๔๘/๕๗  
ห้องศิลป์โฆษณา 

๓๑/๐๑/
๒๕๕๗ 

๗ 

๖,๕๐๐.๐๐ ๐๑๐๒๐/๕๗ 
นายสุเทพ ศรีสะอาด 

๐๕/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๔,๒๐๐.๐๐ ๐๐๙๗๕/๕๗ 
นางสาวจรรยาพร 

ศรีเกตุ 

๐๕/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐๑๔๗/๕๗  
นายวฒันา อินพันทัง 

๓๐/๐๑/
๒๕๕๗ 

๗ 

๓๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑๕๐/๕๗  
อภิรมย์ ฉลองชาต ิ

๓๑/๐๑/
๒๕๕๗ 

๗ 

๑๘,๐๐๐.๐๐ ๐๑๔๔/๕๗  
โรงพิมพ์ชนะการ

พิมพ์ 

๒๘/๐๑/
๒๕๕๗ 

๗ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นต์
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

๗๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการแห่เทียนเข้าพรรษา รายได้จัดเก็บเอง ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๑,๐๐๐.๐๐ ๒๘๕๑/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๐๗/๐๗/
๒๕๕๗ 

๔ 

๙,๐๐๐.๐๐ ๐๒๖๗๙/๕๗  
นางปภาพร ลอยพริ้ง 

๑๖/๐๗/
๒๕๕๗ 

๑ 

๗๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และประเพณชีุมชน 

รายได้จัดเก็บเอง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๖๘,๐๐๐.๐๐ ๑๙๘๒/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๑๗/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑๒,๐๐๐.๐๐ ๐๒๖๙/๕๗ 
ปัณณทัต น้อยหิรัญ 

๑๘/๐๔/
๒๕๕๗ 

๗ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐๒๗๐/๕๗  
ส าราญ เจรจา 

๑๘/๐๔/
๒๕๕๗ 

๗ 

๗๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการเผยแพร่กิจกรรม 
วัฒนธรรมประเพณีพืน้ที่อ าเภอ
ท่ายาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๐๐๘๗๖/๕๗  
ที่ท าการปกครอง

อ าเภอท่ายาง 

๐๔/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๗๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดรถขบวนแห่งานของ
ดีท่ายาง 

รายได้จัดเก็บเอง ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕๗๘/๕๗  
เงินยืมตาม
งบประมาณ 

๐๗/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

๗๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการอุดหนุนการจัดงานพระ
นครคีรี-เมืองเพชร คร้ังที่ ๒๘ 
ประจ าปี ๒๕๕๗ อ.ท่ายาง จ.
เพชรบุรี 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๖๐,๐๐๐.๐๐ ๐๐๘๔๙/๕๗ 
ส านักงานจงัหวัด

เพชรบุร ี

๓๐/๐๑/
๒๕๕๗ 

๑ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นต์
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

๘๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน 
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการติดตั้งระบบกล้องวงจร
ชุมชนในเขตเทศบาลต าบล 
ท่ายาง 

รายได้จัดเก็บเอง ๒,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ ๒,๙๖๙,๐๐๐.๐๐ ๓๓/๒๕๕๗  
หจก.ธารบัวสวรรค์ 

๒๕๕๕ 

๓๐/๐๙/
๒๕๕๗ 

๓๐ 

๘๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐ์กิจ 

โครงการอบรมอาชีพแก่
ประชาชน 

รายได้จัดเก็บเอง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๖,๘๐๐.๐๐ 
 

๒๖,๒๙๕.๐๐ 
 
 

๑๑,๔๘๕.๐๐ 
 
 

๑๕,๔๒๐.๐๐ 

๒๙๓๓/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๑๖/๐๗/
๒๕๕๗ 

๓ 

๐๓๘๐/๕๗ 
นางโสภิณ ปิน่ทอง 

๑๕/๐๗/
๒๕๕๗ 

๗ 

๐๓๘๔/๕๗ ร้าน
สยาม บีซีเอ็น เซน

เตอร์ 

๑๕/๐๗/
๒๕๕๗ 

๑ 

๐๓๘๒/๕๗ สุมาลี 
แสงพุ่มนาก 

๑๕/๐๗/
๒๕๕๗ 

๗ 

๘๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดท าจลุินทรีย ์ รายได้จัดเก็บเอง ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๓๕๐.๐๐ ๐๐๔๒๖/๕๗ 
นายเกรียงไกร  

รัตนาธรรมวัฒน ์

๐๒/๑๒/
๒๕๕๖ 

๑ 

๒,๐๐๐.๐๐ ๐๐๙๗๔/๕๗  
นาย ธวัตร์  กลัน่เชื้อ 

๒๙/๐๑/
๒๕๕๗ 

๑ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นต์
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

     ๒๘๐.๐๐ ๐๑๐๑๕/๕๗บุญมา 
เทอดวงศ์วรกุล 

๒๗/๐๑/
๒๕๕๗ 

๑ 

๗๐๐.๐๐ ๐๑๐๐๗/๕๗  
เกรียงไกร  

รัตนาธรรมวัฒน ์

๐๕/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๓๕๐.๐๐ ๐๒๓๔๒/๕๗ นาย
เกรียงไกร  

รัตนาธรรมวัฒน ์

๐๔/๐๗/
๒๕๕๗ 

๑ 

๘๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงบ่อขยะ
เทศบาลต าบลท่ายาง 

เงินอุดหนุนทั่วไป,
รายได้จัดเก็บเอง 

๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ ๐๐๙๔/๕๗  
หจก. สุพัฒน์เจริญ

การโยธา 

๒๔/๑๒/
๒๕๕๖ 

๒๓๘ 

๒๐,๐๐๐.๐๐ ๐๑๙๙๙/๕๗  
หจก.สุพัฒน์เจริญ

การโยธา 

๓๐/๐๕/
๒๕๕๗ 

๑ 

๘๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสืบสานอนุรักษ์แม่น้ า
เพชรบุรี 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๑๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๔๔,๐๐๐.๐๐ ๓๐๘๖/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๒๘/๐๘/
๒๕๕๗ 

๑ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นต์
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

     ๔,๐๐๐.๐๐ ๐๒๕๖๖/๕๗  
นิชวรรณ บานแย้ม 

๐๘/๐๘/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒,๐๐๐.๐๐ ๐๒๕๖๔/๕๗  
สุเทพ ศรีสะอาด 

๐๘/๐๘/
๒๕๕๗ 

๑ 

๘๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการเยาวชนสัมพนัธ์เพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

เงินอุดหนุนทั่วไป ๒๐,๐๐๐.๐๐ ๘๐๐.๐๐ ๐๒๙๒๑/๕๗  
ร้านทวีมิตร 

๑๖/๐๙/
๐๘๓๐ 

๑ 

๑๙,๒๐๐.๐๐ ๑๑๑/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๑๙/๐๙/
๒๕๕๗ 

๑ 

๘๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการคัดแยกขยะ รายได้จัดเก็บเอง ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๓๘,๔๕๐.๐๐ ๑๓๓๘/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๒๖/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๖,๒๕๐.๐๐ ๐๑๒๔๒/๕๗ 
ธนภัณฑ ์

๒๗/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๘๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรวมพลังกวาดบ้าน
กวาดเมือง Big Clean Day 

รายได้จัดเก็บเอง ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๕๐๐.๐๐ ๑๘๙๖/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๐๔/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑๐,๕๐๐.๐๐ ๒๓๐๕/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๑๕/๐๕/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑๐,๕๐๐.๐๐ ๓๐๐๖/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๒๔/๐๗/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑๐,๕๐๐.๐๐ ๒๖๖๖/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๑๗/๐๖/
๒๕๕๗ 

๑ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นต์
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

     
๖,๐๐๐.๐๐ 

๐๑๖๑๑/๕๗  
สมจิตร บุญเติม 

๑๑/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑,๕๐๐.๐๐ ๐๑๗๐๐/๕๗  
นิชวรรณ บานแย้ม 

๑๑/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 

๘๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรุงภูมทิัศน์สนาม
กีฬาและสวนเฉลิมพระเกียรต ิ

รายได้จัดเก็บเอง ๑,๔๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๔๔๘,๐๐๐.๐๐ ๑๑/๒๕๕๗  
หจก.หนูพลาย 

๐๒/๐๗/
๒๕๕๗ 

๑๒๐ 

๘๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการ และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการก่อสร้างปูาย
ประชาสัมพนัธ์สนามกีฬาและ
สวนเฉลิมพระเกียรติ 

รายได้จัดเก็บเอง ๖๒๖,๐๐๐.๐๐ ๖๒๕,๐๐๐.๐๐ ๑๒/๒๕๕๗  
หจก.ศิริชัยทราฟฟิค 

๑๙/๐๘/
๒๕๕๗ 

๙๐ 

๙๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการอบรมสัมมนาและทัศน
ศึกษาดูงานคณะผูบ้ริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน
และลูกจ้าง 

รายได้จัดเก็บเอง ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ ๒๒๔,๕๒๐.๐๐ ๑๗๐๑/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๑๙/๐๓/
๒๕๕๗ 

๕ 

๙๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการตรวจสุขภาพลูกจา้ง
พนักงานจ้าง ประจ าปี ๒๕๕๗ 
กองสาธารณสุขฯ เพื่อประเมิน
สภาวะเสี่ยงของโรคที่เกิดจาก
การท างาน 

รายได้จัดเก็บเอง ๕๐,๐๐๐.๐๐ ๑,๗๕๐.๐๐ ๐๑๒๘๖/๕๗  
นางจารีย ์

หล่อภูมิพันธ์ 

๒๘/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นต์
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

     
๑๙,๗๖๐.๐๐ 

๐๑๘๓๙/๕๗ 
โรงพยาบาลท่ายาง 

๐๘/๐๕/
๒๕๕๗ 

๑ 

๙๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่
มาตรฐานสากลอาเซียน 

รายได้จัดเก็บเอง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๙๗,๐๐๐.๐๐ ๒๕๓๗/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๐๑/๐๖/
๒๕๕๗ 

๓๐ 

๓,๐๐๐.๐๐ ๐๒๖๖๔/๕๗  
ร้านทวีมิตร 

๒๗/๐๕/
๒๕๕๗ 

๑ 

๙๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้าง
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 

รายได้จัดเก็บเอง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๔๙,๒๕๐.๐๐ ๓๐๘๙/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๒๘/๐๘/
๒๕๕๗ 

๑ 

๙๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดหาเครื่องมือ
เครื่องใช้ประจ ากองวิชาการ
และแผนงาน 

รายได้จัดเก็บเอง ๒๒,๐๐๐.๐๐ ๒๒,๐๐๐.๐๐ ๐๑๗๔/๕๗บริษัท 
สยาม อินฟอร์เมชั่น 
เทคโนโลยี จ ากัด 

๑๗/๐๒/
๒๕๕๗ 

๗ 

๙๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการปรับปรุงตกแต่งและ
ติดตั้งระบบงานทะเบียนราษฎร
ส านักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
ต าบลท่ายาง 

รายได้จัดเก็บเอง ๓,๔๐๐,๐๐๐.๐๐ ๓,๓๘๘,๐๐๐.๐๐ ๓๔/๒๕๕บริษัท 
คอนโทรล ดาตา้ 

๓๐/๐๙/
๒๕๕๗ 

๙๐ 

๙๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ประจ ากอง
คลัง 

รายได้จัดเก็บเอง ๙๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๐๐๑๒/๕๗  
นายศักดา ถาวร

ทรัพย์ 

๐๑/๑๑/
๒๕๕๖ 

๗ 

๗๕,๐๐๐.๐๐ ๐๐๐๕/๕๗  
พรนุภาพมอเตอร์

ไบค ์

๒๕/๑๐/
๒๕๕๖ 

๗ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นต์
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

 ๙๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองมือ
เครื่องใช้ประจ ากองช่าง 

รายได้จัดเก็บเอง ๑๓๖,๓๐๐.๐๐ ๓๑,๗๐๐.๐๐ ๐๔๙๔/๕๗ร้าน
ปรมัตถ์คอมพิวเตอร ์

๑๐/๐๙/
๒๕๕๗ 

๗ 

๓๕,๐๐๐.๐๐ ๐๑๖๙/๕๗ ร้าน
ปรมัตถ์คอมพิวเตอร ์

๑๒/๐๒/
๒๕๕๗ 

๗ 

๒๒,๖๐๐.๐๐ ๐๒๑๙/๕๗ จ.วานชิ ๑๒/๐๓/
๒๕๕๗ 

๗ 

๙,๕๐๐.๐๐ ๐๑๔๐๒/๕๗  
ชาติชาย จัตตุพรพงษ ์

๑๗/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

๙๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดหาอุปกรณ์เคร่ืองมือ
เครื่องใช้ประจ าส านัก
ปลัดเทศบาล 

รายได้จัดเก็บเอง ๒๒,๐๐๐.๐๐ ๑๖,๕๐๐.๐๐ ๐๓๗๕/๕๗  
เตียอาเลี้ยง

เฟอร์นิเจอร์ สาขา ๑ 

๑๕/๐๘/
๒๕๕๗ 

๗ 

๕,๕๐๐.๐๐ ๐๒๙๕๓/๕๗  
นายสพุจน์ บุญนิ่ม 

๐๕/๐๙/
๒๕๕๗ 

๑ 

๙๙. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดท าแผนพฒันาและ
เทศบัญญัติงบประมาณของ
เทศบาลต าบลท่ายาง 

รายได้จัดเก็บเอง ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๕,๕๕๐.๐๐ ๑๖๓๓/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๐๕/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

๕,๕๕๐.๐๐ ๑๗๕๒/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๒๕/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

๓,๗๐๐.๐๐ ๑๗๐๘/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๑๘/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นต์
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

     ๗,๔๐๐.๐๐ ๑๙๓๙/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๐๘/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 

๓,๗๐๐.๐๐ ๑๘๙๗/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๐๓/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑,๘๕๐.๐๐ ๑๘๙๓/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๐๑/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑๑,๕๕๐.๐๐ ๑๑๘๕/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๐๕/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๕,๕๕๐.๐๐ ๑๑๘๔/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๒๗/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๕,๕๕๐.๐๐ ๑๒๔/๕๗ เงินยืมตาม
งบประมาณ 

๑๐/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๕,๕๕๐.๐๐ ๑๕๐๗/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๒๗/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๕,๕๕๐.๐๐ ๑๕๖๔/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๐๓/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

๓,๗๐๐.๐๐ ๑๕๖๓/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๐๓/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑,๕๐๐.๐๐ ๐๐๘๗๕/๕๗  
นายสุเทพ ศรีสะอาด 

๐๔/๐๒/
๒๕๕๔ 

๑ 

๒๐,๗๔๔.๐๐ ๐๑๔๒/๕๗ 
ร้านนิวแฟนซ ี

๒๗/๐๑/
๒๕๕๗ 

๑ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นต์
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

     ๕๐๐.๐๐ ๐๑๑๔๔/๕๗ 
นิลาวรรณ ยังละออ 

๐๗/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๖๐๐.๐๐ ๐๑๑๙๗/๕๗  
นิลาวรรณ ยังละออ 

๒๖/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒๕๒.๐๐ ๐๑๒๗๘/๕๗  
จิ้งคิ้ม 

ศุภลักษณ์เลิศกุล 

๒๖/๐๒/
๒๕๕๗ 

๑ 

๘๐๐.๐๐ ๐๑๓๖๖/๕๗  
นิลาวรรณ ยังละออ 

๒๐/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒,๐๐๐.๐๐ ๐๑๖๕๗/๕๗  
นนทกรณ์ หงษ์หิน 

๒๑/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 

๓๔๐.๐๐ ๐๑๗๘๙/๕๗  
นิลาวรรณ ยังลออ 

๒๑/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒,๐๐๐.๐๐ ๐๒๓๕๑/๕๗  
นิลาวรรณ ยังละออ 

 
 
 
 
 
 

 

๐๔/๐๗/
๒๕๕๗ 

๑ 
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ที ่ ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งที่มาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัต ิ

วงเงินตาม
สัญญา 

คู่สัญญา วันที่เซ็นต์
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน 

     ๓,๗๐๐.๐๐ ๐๒๔๒๐/๕๗ ลูกหนี้
เงินยืมตาม
งบประมาณ 

๓๐/๐๖/
๒๕๕๗ 

๑ 

๕๗๕.๐๐ ๐๒๓๔๑/๕๗  
นางเอ้ือ ฉ่ ามะนา 

๐๔/๐๗/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑๐๐. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการจัดการองค์ความรู้ 
K.M. 

รายได้จัดเก็บเอง ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๔,๒๐๐.๐๐ ๒๙๖๐/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๑๗/๐๗/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒,๗๔๕.๐๐ ๐๒๘๔๔/๕๗  
จิ้งคิ้ม 

ศุภลักษณ์เลิศกุล 

๑๖/๐๗/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑,๕๕๐.๐๐ ๐๒๓๗๙/๕๗  
นิลาวรรณ  ยังละออ 

๓๐/๐๗/
๒๕๕๗ 

๑ 

๑๐๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดี 

โครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้
ประกาศข่าวชุมชน 

รายได้จัดเก็บเอง ๓๐,๐๐๐.๐๐ ๒๗,๐๕๐.๐๐ ๑๖๐๖/๕๗ เงินยืม
ตามงบประมาณ 

๑๒/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

๕๐๐.๐๐ ๐๑๕๖๔/๕๗  
นิลาวรรณ ยังละออ 

๒๑/๐๔/
๒๕๕๗ 

๑ 

๒,๔๕๐.๐๐ ๐๑๙๖๗/๕๗  
จิ้งคิ้ม 

ศุภลักษณ์เลิศกุล 

๑๑/๐๓/
๒๕๕๗ 

๑ 

 



๖๔ 

 
ข้อมูลรายรับกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 

หมวดรายรับ รับจริง ปี ๒๕๕๗ 
(บาท) 

๑. ภาษีอากร ๑๐,๘๒๕,๙๑๖.๖๖ 

๒. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ๔,๕๑๑,๒๕๕.๐๐ 

๓. รายได้จากทรัพย์สิน ๒,๕๒๑,๕๕๘.๕๓ 

๔. รายได้เบ็ดเตล็ด ๑,๔๑๗,๑๔๘.๐๐ 

๕. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ๑,๕๒๖,๕๘๖.๒๑ 

๖. รายได้จากภาษีท่ีรัฐบาลจัดสรรให้ ๘๗,๙๑๓,๓๔๗.๕๑ 

๗. รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป ๓๙,๘๕๕,๑๖๙.๐๐ 

๘. รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๔๐,๐๘๕,๐๓๘.๑๘ 

รวมรายรับทั้งสิ้น ๑๘๘,๖๕๖,๐๑๙.๐๙ 
 

 
ข้อมูลรายจ่ายกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

 
หมวดรายจ่าย จ่ายจริง ปี ๒๕๕๗ 

(บาท) 

๑. งบกลาง ๕๔,๓๘๗,๓๘๒.๑๒ 

๒. งบบุคลากร ๓๙,๓๕๕,๑๗๘.๗๓ 

๓. งบด าเนินการ ๔๔,๔๒๓,๗๑๙.๑๖ 

๔. งบลุงทุน ๒๙,๖๔๓,๔๓๕.๕๔ 

๕. งบเงินอุดหนุน ๙,๗๙๘,๕๐๐.๐๐ 

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๗๗,๖๐๘,๒๑๕.๕๕ 

 
 
 

 
 

ช. ผลการด าเนินงาน…………. 



๖๕ 

 
ช.ผลการด าเนินงาน 
       เทศบาลต าบลท่ายาง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณปี ๒๕๕๗ ในเขตพ้ืนที่
โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆประสบผลส าเร็จด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียงโดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 

๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ าประปาหนองแขม ม.๘ ต.ท่ายาง 

 

 
 

 
 
 



๖๖ 

 
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น 

 

 

 

 



๖๗ 

 
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

โครงการสายใยรักครอบครัว
อบอุ่น

 

 

 



๖๘ 

 
 ๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

โครงการคัดแยกขยะ 

 

 

 



๖๙ 

 
 

๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี 

โครงการพัฒนาบุคลากรสู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยน 

 

 

 



๗๐ 

 
                ทั้งนี้  หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะ
เสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ  การบริหารงานของเทศบาลต าบลท่ายาง  สามารถติดต่อสอบถามข้อมูล
เพ่ิมเติมได้ที่เทศบาลต าบลท่ายาง  หรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลต าบลท่ายางทราบ  เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพฒันาและปรับปรุงการด าเนินการ  ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ระยะต่อไป                           

             จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
 

           ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  เดือนธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๗ 
 
            นฤมล  กิจพ่วงสุวรรณ 

                                                                 (นางนฤมล  กิจพ่วงสุวรรณ) 
                            นายกเทศมนตรีต าบลท่ายาง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


