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สวัสดีค่ะ พี่น้องชาวท่ายางทุก ๆ ท่าน 

 ที่ผ่านมาในปีนี้คณะผู้บริหารเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาล  และข้าราชการทุกท่าน  ได้ร่วมกันวางแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ซึ่งเป็นกลไกส�าคัญที่จะก�าหนดทิศทาง นโยบาย แนวทางและกระบวนการในการพัฒนา เพื่อจะน�าไปสู่จุดหมายเบื้องหน้า  

คือ ประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลท่ายางที่สุขสมบูรณ์  การพัฒนาท้องถิ่นจึงเป็นกระบวนการด�าเนินงานที่ก่อให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นที่ดีขึ้นในทุก ๆ  ด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ของประชาชน

 ท้ายนี้  ดิฉันขอขอบคุณพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง ที่ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ อันจะเป็นพลัง 

ในการขับเคลื่อนในการพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสืบต่อไป

(นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ)
นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง

สารจาก
นายกเทศมนตรี

Message froM the Mayor
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สวัสดีครับ พี่น้องประชาชนชาวท่ายางทุกท่าน 

 การจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานฉบับนี้  ถือเป็นฉบับแรกในการย้ายมาด�ารงต�าแหน่งที่เทศบาลต�าบลท่ายาง  

ซึ่งผมมีความตั้งใจและมีความมุ่งมั่นที่จะทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่ประชาชน 

ในเขตเทศบาลต�าบลท่ายางได้รับผลกระทบและพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่คณะผู้บริหารก�าหนด 

โดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของพ่อ แม่ พี่น้องประชาชน เพื่อที่จะได้ร่วมมือกันพัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

 ในโอกาสการจัดท�ารายงานผลการด�าเนินงานฉบับนี้  ผมขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย

โปรดดลบันดาลประทานพรให้พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชนชาวท่ายางทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญ ด้วยจตุรพิธพรชัย

และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

(นายภราดร เวทยนุกูล)

ปลัดเทศบาลต�าบลท่ายาง

สารจาก
ปลัดเทศบาล
Message froM the Municipal secretary

เทศบาลตำาบลท่ายาง
THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI
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คณะผู้บริหาร
เทศบำลต�ำบลท่ำยำง

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 2562
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นายไพโรจน์ อุย๋ตระกลู

นายเสนอ ฉ่�าชื่น

ดร.เลิศจนัฑา สีเหลืองสวสัด์ิ

นายชลเก้า ฉ่�ามะนา

นายธาตร ีกอสวสัด์ิพัฒน์

น.ส.รตัติกาล สระส�าอาง

นายบัญชา วจิติรปัญญารกัษ์ 

นายฉ่ลาด พุกเขียว

สมำชิกสภำเทศบำล เขต 2

สมำชิกสภำเทศบำล เขต 1

นายพิชยั ไฝศิริ
ประธานสภาเทศบาล

นายพยงค์ พุทธา
รองประธานสภาเทศบาล

เทศบาลตำาบลท่ายาง
THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI
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นายกนก พ่วงทอง 
ผู้อ�านวยการ

กองสวสัดิการสังคม

นายสันติ เอีย่มส�าอาง
ผู้จดัการสถานธนานุบาล

นายวลัลภ สงล่า 
รกัษาราชการแทน

ผู้อ�านวยการกองชา่ง

นางสาววนัเพ็ญ ยงภมูิพุทธา 
รกัษาราชการแทน

ผู้อ�านวยการกองคลงั

นางวมิลทิพย์ เครื่องทิพย์ 
ผู้อ�านวยการ

กองวชิาการและแผนงาน

นางสุนีย์ กลุเทียมสิน
ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุข

และส่ิงแวดลอ้ม

นายภราดร เวทยนุกลู
ปลดัเทศบาลต�าบลท่ายาง

และรกัษาราชการแทนผู้อ�านวยการ
กองการศึกษา

นายอนุชา สุภาษิต 
รองปลดัเทศบาลต�าบลท่ายาง 

และรกัษาราชการแทนผู้อ�านวยการ
กองการประปา

นางมธุรจน์ สุภาษิต 
หวัหน้าส�านักปลดัเทศบาล

หัวหน้าส่วนราชการ
tHaYaNG MUNiciPaLitY PHetcHaBUri

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562
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ประวัติความเป็นมา
 เทศบาลต�าบลท่ายาง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
รูปแบบหนึ่ง เดิมมีฐานะเป็น “สุขาภิบาลท่ายาง” ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้น 
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การจัดตั้งสุขาภิบาล
ท่ายาง อ�าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี และได้ประกาศราชกิจ
จานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 71 เล่ม 73 ตอนที่ 45 ลงวันท่ี 
30 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ต่อมาได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะ 
จากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล ตามพระราชบัญญัติเปล่ียนแปลง
ฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันท่ี 25 
พฤษภาคม 2542 โดยประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 116 
ตอนที่ 9ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 เรียกว่า “เทศบาลต�าบล
ท่ายาง” ในปัจจุบันจัดเป็นเทศบาลช้ันกลาง และมีฐานะเป็น
นิติบุคคล 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 2562 ในเขต
เทศบาลต�าบลท่ายาง มีบ้านเรือนทั้งหมด จ�านวน 11,252  
หลังคาเรือน มีประชากรทั้งหมด 28,518 คน แบ่งเป็นชาย  
13,534 คน หญิง 14,984 คน ความหนาแน่นของประชากร  
360 คน/ตารางกิโลเมตร ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จ�านวน 23,116 คน 
แบ่งเป็น ชาย 10,706 คน หญิง 12,410 คน

การปกครอง 
 ประกอบด้วย 2 ต�าบล 19 หมูบ้่าน คอืต�าบลท่ายาง จ�านวน 
10 หมูบ้่าน และต�าบลท่าคอย จ�านวน 9 หมูบ้่าน มกีารบรหิารงาน 
ในรูปแบบชุมชน จ�านวน 37 ชุมชน 

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

แผนที่
เทศบำลต�ำบลท่ำยำง

ข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำาบลท่ายาง
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สภาเทศบาล นายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

ปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล

สถานธนานุบาล หน่วยงานตรวจสอบภายใน

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

โครงสร้างเทศบาลต�าบลท่ายาง

เลขานุการนายกเทศมนตรี

strUctUre tHaYaNG MUNiciPaLitY PHetcHaBUri

ส�านักปลัดเทศบาล กองวิชาการและแผนงาน

กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองการศึกษา

กองการประปา

กองคลัง กองช่าง

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคมและคุณภำพชีวิต ประกอบด้วย 7 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
 2.1  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพชุมชน
 2.2  พัฒนาการศึกษา
 2.3  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
 2.4  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ
 2.5  ส่งเสริมสวัสดิการสังคม
 2.6  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 2.7  ส่งเสริมและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน 
 ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
 1.1  พฒันา ปรบัปรงุ/บ�ารงุรกัษา ถนน สะพาน ทางเท้า 
  ท่อระบายน�้าและไฟฟ้าให้ทั่วถึง พร้อมไฟฟ้า 
  สาธารณะ ฯลฯ
 1.2 พัฒนาแหล่งน�้าและระบบประปา
 1.3 พัฒนาระบบจราจรและจัดท�าผังเมือง

ยุทธศำสตร์และแนวทำงกำรพัฒนำ
ของเทศบำลต�ำบลท่ำยำง มี 5 ด้ำน ดังนี้

t H a Y a N G  M U N i c i P a L i t Y  P H e t c H a B U r i

t H a Y a N G  M U N i c i P a L i t Y  P H e t c H a B U r i
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5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
 5.1  พัฒนาบุคลากร
 5.2  ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่
 5.3  พัฒนาการบริหารจัดการที่ดีขององค์กร

4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
 4.1  การบริหารทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4.2  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4.3 พัฒนาภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อมเมือง

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 2 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
 3.1 พัฒนาการท่องเที่ยวและส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชน
 3.2 ส่งเสริมการเกษตร

เทศบาลตำาบลท่ายาง
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 เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้ให้ความส�าคัญกับการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและบริการสาธารณะ โดยพัฒนา ปรับปรุง/บ�ารุงรักษา 
ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน�้า พัฒนาแหล่งน�้า ระบบประปา 
ไฟฟ้าสาธารณะอย่างทั่วถึง ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในชุมชนให้มี
ประสทิธภิาพ เพือ่ให้ประชาชนสามารถใช้งานได้อย่างครบถ้วน สะดวก
และปลอดภัย

การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562
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โครงการก่อสรา้งถนน คสล.
ชมุชนบ้านหนองสัก หมูท่ี่ 2 ต�าบลท่ายาง

โครงการก่อสรา้งถนน คสล. 
ชมุชนบ้านหนองบ้วย หมูท่ี่ 7 ซอย 2 และซอย 9 ต�าบลท่ายาง

โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ชมุชนบ้านโรงนอกสามคัคี หมูท่ี่ 5 ต�าบลท่ายาง

t h a y a ng  Mun i c i p a l i t y
phetchaBuri
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โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ชมุชนบ้านหนองไข่เต่า-ระหารบอน หมูท่ี่ 7 ต�าบลท่ายาง

โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ชมุชนบ้านหนองแขม หมูท่ี่ 8 ต�าบลท่ายาง

โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ชมุชนส่ีแยกสามคัคี หมูท่ี่ 7 ต�าบลท่ายาง

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019

14



โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ชมุชนบ้านหนองแจง หมูท่ี่ 9 ต�าบลท่ายาง

โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ชมุชนบ้านฝ่ังคลอง หมูท่ี่ 8 ต�าบลท่าคอย

โครงการก่อสรา้งถนน คสล. ชมุชนสาย 1 หมูท่ี่ 9 ต�าบลท่าคอย
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โครงการเปลีย่นท่อเมนประปา ชมุชนหมู ่10 พฒันา ต�าบลท่ายาง

โครงการขยายเขตจ�าหน่ายน�าประปา
ชมุชนบ้านโค้งข่อย-ชมุชนบ้านบึงกระจบัก้าวหน้า (ฝ่ังทิศตะวนัออก) หมูท่ี่ 2 และหมูท่ี่ 4 ต�าบลท่าคอย

โครงการขยายเขตจ�าหน่ายน�าประปาชมุชนบ้านฝ่ังคลอง (เลยีบคลองชลประทานสาย 3 ฝ่ังทิศใต้) 
หมูท่ี่ 8 ต�าบลท่าคอย

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562
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เทิดพระเกียรติสถำบันพระมหำกษัตริย์
กำรจัดงำนวันเฉลิมพระชนมพรรษำ พระบำทสมเด็จพระปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว

กำรจัดกิจกรรมวันคล้ำยวันสวรรคต
พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว
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กำรจัดกิจกรรมวันคล้ำยวันสวรรคต
พระบำทสมเด็จพระบรมชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดชมหำรำช บรมนำถบพิตร

กำรจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ พระบรมรำชชนนีพันปีหลวง

เทศบาลตำาบลท่ายาง
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 เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้ด�าเนินการประกาศใช้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติให้กับ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 7 ศูนย์ เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในศูนย์พัฒนา 
เดก็เลก็ ได้ด�าเนนิการจดัท�าหลักสูตรสถานศึกษาโดยองิหลักสูตรแกนกลาง และจดัการศึกษาให้เข้ากบับรบิท
ของสถานศึกษา ที่ส�าคัญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ด�าเนินการตามนโยบายชาติใน 5 กลุ่มสาระ คือ เศรษฐกิจ 
พอเพยีง ยาเสพตดิ สเตม็ อาเซยีน ภมูปัิญญาท้องถิน่ ในรอบปีทีผ่่านมากองการศกึษา เทศบาลต�าบลท่ายาง 
ด�าเนินงานโครงการ/กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ดังนี้

แหล่งเรียนรู้โภชนาการสมวัย ระดับยอดเยี่ยม

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน

ด้านการศึกษา
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ศูนย์เด็กเล็กที่ด�าเนินการได้ดีอย่างต่อเนื่อง ด้านการเฝ้าระวังควบคุมโรคติดต่อ
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ลานกิจกรรม
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้

โครงการพ่อครัว–แม่ครัว ตัวน้อย

โครงการแยกขยะ

 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลต�าบลท่ายาง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส�าคัญ ผ่านการเรียนรู ้

จากประสบการณ์ตรง มีการจัดกิจกรรมการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 

รอบตัวเด็ก เป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กทั้ง 4 ด้าน ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และได้จัดท�าโครงการให้ผู้เรียนรู้จัก

การสังเกต ทดลองและลงมือปฏิบัติจริง เป็นการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ 5 ด้าน ตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริม

พฒันาการเดก็ปฐมวยั Developmental Surveillance and Promotion Manual (DSPM) 1. ด้านการเคล่ือนไหว 2. ด้านการใช้กล้ามเนือ้

มัดเลก็และสตปัิญญา 3. ด้านความเข้าใจภาษา 4. ด้านการใช้ภาษา 5. ด้านการช่วยเหลือตนเองและสังคม เพือ่ส่งเสรมิปลูกฝังให้ผูเ้รยีน 

มีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี และผู้เรียนมีพัฒนาการตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์สู่ศตวรรษที่ 21

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบ้วย

เทศบาลตำาบลท่ายาง
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โครงการการละเล่นพืน้บ้าน

โครงการร้อยมาลัย (ภูมิปัญญาท้องถิ่น)

โครงการวันเข้าพรรษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ากระเทียม

โครงการขนมไทยใกล้ตัว โครงการศูนย์เด็กเล็กเสริมไอโอดีน

โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่น (กลองยาว)

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเกษมสุทธาราม
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โครงการวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา

โครงการประชุมผู้ปกครอง

โครงการแฟนซีรีไซเคิล

โครงการเยี่ยมบ้านหนูน้อย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่ายาง

เทศบาลตำาบลท่ายาง
THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI
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โครงการเฝ้าระวัง ป้องกัน โรคติดต่อ

โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยทางศาสนา (ไปวัด)

โครงการป้องกันอัคคีภัย

โครงการสานสัมพันธ์ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับบ้าน

โครงการปลูกผักสวนครัว (เศรษฐกิจพอเพียง)

โครงการอนุรักษ์การละเล่นของเด็กไทย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าคอย

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขากระจิว
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โครงการกระทงของหนู โครงการวิทยาศาสตร์ตัวน้อย

โครงการวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเขื่อนเพชร

โครงการผักสดผลไม้อร่อย
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3. โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์
 อดุหนนุให้ชมุชน ๆ  ละ 10,000 บาท เพือ่สนองพระราชด�ารขิองพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเิบศร มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตรเป็นการพัฒนาระบบสุขภาพในชุมชนให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมกัน มีการพึ่งพิงตนเองได้อย่าง 
ยั่งยืน

1. โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
 อุดหนุนให้ชุมชน ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อสืบสานพระราชประสงค์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธ ิ
ถนัยรกัษ์ กจิกรรมในโครงการนีส้อนให้ประชาชนสามารถตรวจเต้านมด้วยตนเองในทกุปี เพือ่คดักรองสตรซีึง่มคีวามเสีย่งในการเกดิโรค
มะเร็งเต้านม โดยเฉพาะในช่วงอายุ 35–55 ปี

 เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้จดัสรรงบประมาณเงนิอดุหนนุให้แก่ชมุชนในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง 
ทัง้ 37 ชมุชน ส�าหรบัการด�าเนนิงานตามแนวทางโครงการพระราชด�ารด้ิานสาธารณสขุ จ�านวนชมุชนละ 
3 โครงการ ได้แก่
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2. โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน
 อุดหนุนให้ชุมชน ๆ ละ 5,000 บาท เพื่อสนองพระราชด�าริของสมเด็จ 
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
กิจกรรมในโครงการนี้ อสม.ตรวจหาสารไอโอดีนในเกลือที่ประชาชนในชุมชน 
ใช้ปรุงอาหารพร้อมทั้งให้ค�าแนะน�าในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ปรุงอาหาร โดยเน้น 
ในหญิงต้ังครรภ์ ให้บริโภคเกลือท่ีมีสารไอโอดีน เพื่อป้องกันการเกิดโรคพิการทาง
สมองของทารกและเด็ก รวมทั้งสภาพร่างกายที่แคระแกร็น
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 เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้มีการวางแผนเชิงรุก เพื่อค้นหาและส�ารวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมด้วยการเยี่ยมบ้าน 
ผู้ยากไร้ ผูด้้อยโอกาส ผูส้งูอาย ุผูพ้กิาร และผูม้ปัีญหาด้านสขุภาพ โดยลงพืน้ทีเ่ข้าไปดแูลด้านสขุภาพ ด้านชวีติความเป็นอยู ่
การดูแลรักษาพยาบาล การช่วยเหลือและฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้ง สร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม 
ปรับสภาพบ้านที่อยู่อาศัย เพื่อสะดวกในการใช้ชีวิตประจ�าวัน

เทศบาลตำาบลท่ายาง
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 เทศบาลต�าบลท่ายาง จดักจิกรรมวนัเดก็แห่งชาตขิึน้ในวนัเสาร์สปัดาห์ที ่2 เดอืนมกราคม ของทกุปี เพือ่ให้เดก็และเยาวชนได้ฝึกฝน
ทักษะความกล้าแสดงออก โดยมีกิจกรรมการแสดงบนเวที การช่วยฟื้นคืนชีพจากโรงพยาบาลท่ายาง การแสดงจากค่ายฝึกรบพิเศษ 
แก่งกระจาน เกม และซุ้มกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งซุ้มของขวัญ ของรางวัล 
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โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น
จัดกิจกรรมเสริมสร้างความเข้าใจและความรักความอบอุ่นของสถาบันครอบครัว

อบรมศิลปะแก่เด็กและเยาวชน

โครงการวันเด็กสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว
จัดกิจกรรมการแสดงความรู้ ความสามารถและส่งเสริมการแสดงออกของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ของเทศบาลต�าบลท่ายาง
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กำรอนุรักษ์และสืบสำนวัฒนธรรมและประเพณี
เทศบำลต�ำบลท่ำยำง จัดงำนประเพณีสงกรำนต์ ประจ�ำปี 2562 ขึ้นในวันที่ 13 เมษำยนของทุกปี 

และจัดกิจกรรมในชุมชนเพิ่มอีก 3 แห่ง ดังนี้
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วันที่ 10 เมษำยน 2562 ณ ศำลำหลวงพ่อตัด

วันที่ 11 เมษำยน 2562 ณ วัดสหธรรมมิกำรำม (หนองแขม)

วันที่ 9 เมษำยน 2562 ณ วัดเขื่อนเพชร

เทศบาลตำาบลท่ายาง
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กำรจัดงำนวันลอยกระทง

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019

32



งำนท่ำยำงดีจัง

เทศบาลตำาบลท่ายาง
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กำรจัดงำนวันปีใหม่
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 เทศบาลต�าบลท่ายางจัดโครงการแห่เทียนพรรษาและท�าบุญตักบาตรเน่ืองใน 
วันส�าคัญ และคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดท่าขาม ร่วมถวายเทียนพรรษาเน่ืองใน 
วนัเข้าพรรษา เพือ่อนรุกัษ์ขนบธรรมเนยีมประเพณทีางพทุธศาสนา ณ วดัเกษมสทุธาราม 
(ท่าขาม ) 

โครงการแห่เทียนพรรษาและท�าบุญตักบาตร
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 เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้มกีารวางแผน เพือ่ป้องกนัอบุตัภิยัทีอ่าจเกดิขึน้ในชมุชนทัง้ 37 ชมุชน และสถานท่ีราชการ
ที่อยู่ในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง โดยจัดเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ให้ความรู้และสาธิตเกี่ยวกับ
การป้องกันและระงับอัคคีภัย

กำรพัฒนำด้ำนกำรจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม และกำรรักษำควำมสงบเรียบร้อย

เทศบาลตำาบลท่ายาง
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กำรพัฒนำคุณภำพชีวิตของประชำชน

 เทศบาลต�าบลท่ายางตระหนกัและให้ความส�าคญัในการพฒันาคณุภาพชวีติของประชาชนตลอดช่วงวยัตัง้แต่ เดก็ปฐมวยั นกัเรยีน 
ประชาชน วัยรุ่น วัยท�างาน ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสและผู้พิการ เพื่อให้ทุกเพศ ทุกวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตรวจสุขภำพเด็กนักเรียน

ตรวจคุณภำพอำหำรกลำงวันและนม

กิจกรรมสภำเยำวชน

ค่ำยเยำวชนสิ่งแวดล้อมและค่ำยป้องกันยำเสพติด
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ฟุตบอลชุมชน

โรงเรียนผู้สูงอำยุ

โครงกำรเทศบำลเคลื่อนที่

ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ ขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิกำร ขึ้นทะเบียนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด

เทศบาลตำาบลท่ายาง
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โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ฝึกจักสำนจำกใบตำล

ฝึกกำรท�ำบำยศรีใบตอง

ฝึกกำรจัดสวนในกระถำง

ฝึกงำนประดิษฐ์จำกเส้นพลำสติก

 เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้มีแนวคิดในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน จัดอบรม
อาชพีให้หลากหลาย โดยใช้ผลติภณัฑ์ในชมุชนเพือ่ลดต้นทนุโดยจดัอบรมให้กลุม่สตรใีนเขตเทศบาล
ต�าบลท่ายาง เพื่อเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเสริมรายได้ในครัวเรือน
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 ด�าเนินการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจและสร้างจิตส�านึกแก่นักเรียน 
และประชาชน ให้ช่วยกันสอดส่องดูแล รักษาความสะอาด จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะ
ในชุมชน การจัดการขยะด้วยหลักการ 3 RS การลดและการคัดแยกขยะจากต้นทาง การน�าขยะ 
มาแปรรูป เพื่อสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนและมีการจัดกิจกรรมการเก็บขยะอย่างต่อเนื่องร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา รวมทั้งทางบกและทางน�้า
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1. โครงการเสริมสร้างความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำาบลท่ายาง
THAYANG MUNICIPALITY PHETCHABURI

41



2. โครงการรวมพลังกวาดบ้านกวาดเมือง Big Cleaning Day

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562
ANNUAL REPORT 2019

42



3. โครงการสืบสานอนุรักษ์แม่น�้าเพชรบุรี

เทศบาลตำาบลท่ายาง
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1. โครงการอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล

2. โครงการประกวดภาพถ่ายเทศบาลต�าบลท่ายาง

 จากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและหลากหลายความเจริญ
ก้าวหน้าและเทคโนโลยขีองข้อมลูข่าวสาร ท�าให้วถิชีวีติ ค่านยิมของคนเปลีย่นแปลงไปจากศลีธรรม 
จริยธรรมอันดีงาม เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้จัดให้มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีจิตส�านึก
ในการปฏิบัติงานโดยจัดกิจกรรมหลากหลาย
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4. โครงการขยายเขตและปรับปรุงระบบเสียงตามสายในชุมชน เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ข่าวสารอย่างทั่วถึง
 •  โครงการขยายเขตเสียงตามสาย ชุมชนหัวทุ่ง–ทุ่งพร้าวพัฒนา หมู่ 8 ต�าบลท่ายาง
 • โครงการขยายเขตเสียงตามสาย ชุมชนหมู่ 10 พัฒนา หมู่ 10 ต�าบลท่ายาง
 • โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ชุมชนเขื่อนเพชร หมู่ 6 ต�าบลท่าคอย
 • โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ชุมชนบ้านฝั่งคลอง หมู่ 8 ต�าบลท่าคอย
 • โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ชุมชนสาย 1 หมู่ 9 ต�าบลท่าคอย

3. โครงการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและประเมินสภาวะความเสี่ยงของโรคที่เกิดจากการท�างาน
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5. ปรับปรุงข้อมูลและแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน จัดท�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์
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ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ที่ใช้จริง

1 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านหนองสัก หมู่ที่ 2 ต.ท่ายาง 362,000

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านไสค้าน หมู่ที่ 3 ต.ท่ายาง 249,000

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านโรงนอกสามัคคี หมู่ที่ 5 ต.ท่ายาง 856,000

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนสี่แยกสามัคคี หมู่ที่ 7 ต.ท่ายาง 217,000

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านหนองไข่เต่า-ระหารบอน หมู่ที่ 7 ต.ท่ายาง 334,000

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านหนองบ้วย หมู่ที่ 7 ซอย 2 และซอย 9 ต.ท่ายาง 408,000

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านหนองแขม หมู่ที่ 8 ต.ท่ายาง 561,000

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านหนองแจง หมู่ที่ 9 ต.ท่ายาง 420,000

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าต้นโพธิ์-ท่าทุ่งแฝก ชุมชนบ้านท่าต้นโพธิ์ หมู่ที่ 1 
ต.ท่าคอย

473,000

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนเขื่อนเพชร หมู่ที่ 6 ต.ท่าคอย 140,000

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านฝั่งคลอง หมู่ที่ 8 ต.ท่าคอย 345,000

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนสาย 1 หมู่ที่ 9 ต.ท่าคอย 849,500

1.2 แผนงำนกำรพำณิชย์

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ที่ใช้จริง

1 โครงการเปลี่ยนท่อเมนประปา ชุมชนหมู่ 10 พัฒนาหมู่ที่ 10 ต.ท่ายาง 151,000

2 โครงการขยายเขตจ�าหน่ายน�้าประปาชุมชนบ้านโค้งข่อย-ชุมชนบ้านบึงกระจับก้าวหน้า 
(ฝั่งทิศตะวันออก) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 4 ต.ท่าคอย

367,384

3 โครงการขยายเขตจ�าหน่ายน�้าประปาชุมชนบ้านฝั่งคลอง (เลียบคลองชลประทานสาย 3 
ฝั่งทิศใต้) หมู่ที่ 8 ต.ท่าคอย

309,000

ประจ�ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562
thayang Municipality phetchaBuri

 ในปีงบประมาณ 2562 เทศบาลต�าบลท่ายาง ได้จัดบริการสาธารณะเพื่อประชาชน 

ตามวิสัยทัศน์ “เทศบาลต�าบลท่ายางเมืองเกษตรพอเพียง เน้นพัฒนาการศึกษา คู่สังคมปลอดภัย 

ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ส�าคัญ 5 ด้าน ดังนี้

1. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำน
1.1 แผนงำนเคหะและชุมชน
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2. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนสังคม และคุณภำพชีวิต
2.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ที่ใช้จริง

1 โครงการจัดงานร�าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 9 57,175

2 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10 74,000

3 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (ในรัชกาลที่ 9) 9,200

4 โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 9,480

5 โครงการวันเทศบาล 44,000

2.2 แผนงำนกำรรักษำควำมสงบภำยใน

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ที่ใช้จริง

1 โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน
ที่เกิดจากสาธารณภัยต่างๆ

143,182

2.3 แผนงำนกำรศึกษำ

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ที่ใช้จริง

1 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 250,000

2 โครงการค่ายพุทธบุตร (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ายางประชาสรรค์)  83,000

3 โครงการเผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียน (อุดหนุนโรงเรียนท่ายางวิทยา) 70,000

4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (อุดหนุนโรงเรียนเขากระจิว มิตรภาพที่ 103) 70,000

5 โครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่อาเซียน (อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่ายางประชาสรรค์) 70,000

6 โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (อุดหนุนโรงเรียนบ้านหนองบ้วย) 70,000

7 โครงการพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล-อาเซียน (อุดหนุนโรงเรียนท่ายางวิทยา) 100,000

8 โครงการภาษาอังกฤษพิชิต (อุดหนุนโรงเรียนวัดท่าคอยสกุณอุปถัมภ์) 35,000

9 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่สากล (อุดหนุนโรงเรียนวัดท่าขามสะเทื้อนราษฎร์
อุปถัมภ์)

70,000

10 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่สากลปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
(อุดหนุนโรงเรียนเขื่อนเพชรชลประทานสงเคราะห์)

70,000

11 โครงการจัดงานวันเด็กสานสัมพันธ์สายใยครอบครัว 70,000

12 โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลท่ายาง 16,110

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 2,813,890

14 โครงการอบรมและประชุมผู้ปกครองนักเรียน 16,860

15 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน 9,194,000
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2.4 แผนงำนสำธำรณสุข

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ที่ใช้จริง

1 โครงการคุ้มครองผู้บริโภค (เครื่องส�าอางและยา) 15,000

2 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขโดยกลุ่มผู้ประกอบการค้าอาหาร 99,970

3 โครงการขับเคลื่อนสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 67,500

4 โครงการท�าหมันสุนัขและแมวในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง 82,000

5 โครงการเทศบาลห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุ 447,652

6 โครงการป้องกันและควบคุมแมลงและสัตว์ที่เป็นพาหนะน�าโรคในตลาดสด 72,000

7 โครงการพัฒนาระบบสาธารณสุขมูลฐานส�าหรับผู้ด้อยโอกาสและพัฒนาศักยภาพของ อสม. 
ในชุมชน

92,742

8 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขโดยกลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ 49,400

9 โครงการพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุขโดยอบรมกลุ่มเสี่ยง 45,000

10 โครงการส่งเสริมหนูน้อยสุขภาพดี (Healthy Baby) 50,000

11 โครงการส�ารวจข้อมูลจ�านวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ 26,685

12 โครงการให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและเอดส์ 49,800

13 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มวัยท�างาน 45,000

14 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกลุ่มสตรีวัยเจริญพันธ์ุ 25,000

15 โครงการด�าเนินตามแนวทางโครงการพระราชด�าริด้านสาธารณสุขชุมชน 740,000

16 อุดหนุนโครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตเทศบาล 37 ชุมชน ๆ ละ 7,500 บาท 277,500

2.5 แผนงำนสังคมสงเครำะห์

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ที่ใช้จริง

1 โครงการแข่งขันฟุตบอลชุมชน 349,850

2 โครงการจัดงานวันสงกรานต์ 584,920

3 โครงการชุมชนน่าอยู่ 148,000

4 โครงการเทศบาลเคลื่อนที่ 149,950

5 โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 100,000

6 โครงการสายใยรักครอบครัวอบอุ่น 167,800

7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในเขตเทศบาล 5,000
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2.6 แผนงำนกำรศึกษำศำสนำ และวัฒนธรรม

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ที่ใช้จริง

1 โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนภาคฤดูร้อน 100,000

2 โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 35,372

3 โครงการค่ายเยาวชนสมัพนัธ์เพือ่อนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม และการรณรงค์ป้องกนั
ยาเสพติด

 99,652

4 โครงการจัดกิจกรรมของดีท่ายาง  40,000

5 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง 127,500

6 โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่ 40,000

7 โครงการท่ายางดีจัง 450,000

8 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของสภาเด็กและเยาวชน 29,130

9 โครงการแห่เทียนพรรษาและท�าบุญตักบาตรเนื่องในวันส�าคัญ  11,530

10 โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของชุมชน 96,000

11 อุดหนุนโครงการเผยแพร่กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอ�าเภอท่ายางในงาน
“พระนครคีรี-เมืองเพชร” อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

 50,000

2.7 แผนงำนงบกลำง

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ที่ใช้จริง

1 โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 38,516,400

2 โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ  5,810,400

3 โครงการเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์  337,000

3. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนเศรษฐกิจและกำรเกษตรกรรม
3.1 แผนงำนสังคมสงเครำะห์

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ที่ใช้จริง

1 โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 119,560

3.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ที่ใช้จริง

1 โครงการก่อสร้างคูระบายน�้า คสล. ชุมชนสาย 1 พัฒนา หมู่ที่ 7 ต.ท่าคอย และหมู่ที่ 8 
ต.ท่ายาง

316,000
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4. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรและกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติ
และสิ่งแวดล้อม
4.1 แผนงำนสำธำรณสุข

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ที่ใช้จริง

1 โครงการรวมพลังกวาดบ้านกวาดเมือง Big Cleaning Day 49,165

2 โครงการสืบสานอนุรักษ์แม่น�้าเพชรบุรี 63,000

3 โครงการเสริมสร้างความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อม 99,948.36

4.2 แผนงำนเคหะและชุมชน

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ที่ใช้จริง

1 โครงการจัดท�าจุลินทรีย์ภาพ 1,070.50

5. ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำด้ำนกำรบริหำรจัดกำรที่ดี
5.1 แผนงำนบริหำรงำนทั่วไป

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ที่ใช้จริง

1 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้าง 72,320

2 โครงการจัดท�าแผนพัฒนาเทศบาลต�าบลท่ายาง 35,392

3 โครงการประกวดภาพถ่ายเทศบาลต�าบลท่ายาง 42,915

4 โครงการขยายเขตเสียงตามสาย ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าว หมู่ที่ 8 ต.ท่ายาง 66,500

5 โครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชนหมู่ 10 พัฒนา ม.10 ต.ท่ายาง 44,000

6 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ชุมชนเขื่อนเพชร หมู่ที่ 6 ต.ท่าคอย 48,300

7 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ชุมชนบ้านฝั่งคลอง หมู่ที่ 8 ต.ท่าคอย 27,900

8 โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ชุมชนสาย 1 หมู่ที่ 9 ต.ท่าคอย 101,800

5.2 แผนงำนสำธำรณสุข

ล�าดับที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ (บาท)

ที่ใช้จริง

1 โครงการอบรมให้ความรูด้้านสขุภาพ และประเมนิสภาวะความเสีย่งของโรคทีเ่กดิจากการท�างาน 33,200
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โครงการที่เทศบาลได้รับเงินสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
ล�าดับ

ที่
ชื่อโครงการ

งบประมาณ

(บาท)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่มาก 

บ้านท่าขาม หมู่ที่ 1 ต.ท่าคอย

2,288,000

2 โครงการติดตั้ง DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลท่ายาง  30,700

รวม 2,318,700

จังหวัดเพชรบุรี

1 โครงการก่อสร้างคูระบายน�้า คสล. ชุมชนบ้านท่าซิก หมู่ที่ 6 ต.ท่าคอย 1,593,000

2 โครงการก่อสร้างคูระบายน�้า คสล. บ้านหัวทุ่ง , สาย 1 หมู่ที่ 8 ต.ท่ายาง 2,858,000

3 โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายกระจิว-

เพชรเกษม หมู่ที่ 6 ต.ท่ายาง

5,957,000

รวม 10,408,000

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

1 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายบ้านหวัทุง่-บ้านทุง่พร้าว 

หมู่ที่ 8 ต.ท่ายาง ถึง หมู่ที่ 9 ต.ท่าคอย

3,456,000

2 โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

แบบ PAVEMENT IN PLACE RECYCLING สายต�าบลท่าคอย-ต�าบล

ท่ายาง หมู่ที่ 6 ต.ท่าคอย

4,909,000

รวม 8,365,000

 กรมโยธาธิการและผังเมือง

1 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น�้าเพชรบุรี บ้านท่ากระเทียม 

หมู่ที่ 3 ต.ท่ายาง

31,752,000

(งบผูกพัน ปี 2561-2563)

2 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น�้าเพชรบุรี บ้านท่าคอย 

หมู่ที่ 3 ต.ท่าคอย

64,300,000

3 โครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น�้าเพชรบุรี บ้านท่าซิก 

หมู่ที่ 6 ต.ท่าคอย

38,100,000

รวม 134,152,000

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 155,243,700
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รายรับ รับจริง (บาท) สตางค์

1. ภาษีอากร 12,642,012 20

2. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 4,528,588 10

3. รายได้จากทรัพย์สิน 2,477,450 32

4. รายได้เบ็ดเตล็ด 1,224,978 -

5. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,858,865 27

6. รายได้จากภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้ 110,145,739 15

7. รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป 87,381,593 -

8. รายได้จากเงินอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ 586,620 52

รวมรายรับทั้งสิ้น 220,845,846 56

ข้อมูลรำยจ่ำย

รายจ่าย จ่ายจริง (บาท) สตางค์

1. งบกลาง 65,455,755 70

2. งบบุคลากร 47,762,307 -

3. งบด�าเนินการ 50,945,565 73

4. งบลงทุน 8,862,770 05

5. งบเงินอุดหนุน 10,978,700 -

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 184,005,098 48

ข้อมูลสถำนะกำรคลังของเทศบำลต�ำบลท่ำยำง
ประจ�ำปี 2562

thayang Municipality phetchaBuri

ข้อมูลรำยรับ
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แผนภูมิรายรับจําแนกตามหมวดรายรับ (คิดเปนรอยละ)

รายไดจากเงินอุดหนนุ
ระบุวัตถุประสงค/อุดหนนุเฉพาะกิจ
0.27%

ภาษีอากร
5.72%

คาธรรมเนียม
คาปรับ และใบอนญุาต 
2.05%

รายไดจาก
ทรัพยสิน 1.12%

รายไดเบ็ดเตล็ด 0.55%

รายไดจากสาธารณูปโภค
และการพาณชิย 0.84%

รายไดจากภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให
49.88%

รายไดจากเงินอุดหนนุทั่วไป
39.57%

แผนภูมิรายจายจําแนกตามหมวดรายจาย (คิดเปนรอยละ)

งบกลาง 35.57%
งบเงินอุดหนนุ 5.97%

งบดําเนนิการ 27.69%

งบลงทุน 4.82%

งบบุคลากร 25.95%

รายงานผลการดำาเนินงานประจำาปี 2562
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ข้อมูลรำยจ่ำยจ�ำแนกตำมแผนงำน
ของเทศบำลต�ำบลท่ำยำง

ประจ�ำปีงบประมำณ 2562

ด้าน/แผนงาน
รายจ่ายจริงปี 2562 

(บาท)
สตางค์

ด้านบริหารทั่วไป

- แผนงานบริหารงานทั่วไป

- แผนงานรักษาความสงบภายใน

36,169,158

27,747,712

8,421,446

21

10

11

ด้านบริการชุมชนและสังคม

- แผนงานการศึกษา

- แผนงานสาธารณสุข

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

- แผนงานเคหะและชุมชน

- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

82,380,184

26,830,175

9,112,920

4,536,969

38,785,801

3,114,316

57

 34

 53

 84

 88

 98

ด้านการด�าเนินงาน

- แผนงานงบกลาง 65,455,755 70

รวม 184,005,098 48

แผนภูมิแสดงขอมูลรายจายตามแผนงาน ป 2562 (คิดเปนรอยละ)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม 
และนนัทนาการ 1.69%

แผนงานเคหะชุมชน 
21.08%

แผนงานงบกลาง 
35.57%

แผนงานบริหารทั่วไป 
15.08%

แผนงานรักษาความสงบ
ภายใน 4.58%

แผนงานการศึกษา 14.58%

แผนงานสาธารณสุข 
4.95%

แผนงานสังคมสงเคราะห
2.47%
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ข้อมูลสถำนะกำรคลังของกองกำรประปำ 
ประจ�ำปีงบประมำณ 2562

ข้อมูลรำยรับ

รายรับ รับจริง (บาท) สตางค์

1. หมวดรายได้ 20,040,575 13

- ค่าจ�าหน่ายน�้าประปาและค่าบริการ 12,278,175 13

- ค่าจ�าหน่ายประปาจากท่อธาร 6,400 -

- เงินช่วยเหลือจากงบเฉพาะการ 7,756,000 -

2. หมวดค่าธรรมเนียม-ค่าปรับและใบอนุญาต 42,085 -

- ค่าส�ารวจ 8,645 -

- ค่าตรวจก๊อก 14,820 -

- ค่าแรงงาน  14,820 -

- ค่าปรับผิดสัญญา/ข้อบังคับ 3,800 -

3. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 121,174 93

- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 121,174 93

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 14,035 -

- เบ็ดเตล็ด 14,035 -

รวมรายรับทั้งสิ้น 20,217,870 06

ข้อมูลรำยจ่ำย
รายจ่าย จ่ายจริง (บาท) สตางค์

1. งบกลาง 2,507,744 09

2. งบบุคลากร 4,578,948 03

3. งบด�าเนินการ 11,312,907 81

4. งบลงทุน 250,042 06

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 18,649,641 99
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ข้อมูลสถำนะกำรคลังของสถำนธนำนุบำล
ประจ�ำปีงบประมำณ 2562

ข้อมูลรำยรับ

รายรับ รับจริง (บาท) สตางค์

1. หมวดรายได้ 10,341,956 72

- ดอกเบี้ยรับจ�าน�า 8,892,739 50

- ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร 105 22

- ก�าไรจากการจ�าหน่ายทรัพย์หลุด 1,449,112 -

- รายได้เบ็ดเตล็ด - -

2. หมวดเงินได้อื่น

2.1 ก�าไรสุทธิ 6,196,217 58

- เงินบ�าเหน็จรางวัล 20% 1,239,243 52

- เงินบูรณะท้องถิ่น 30% 1,858,865 27

- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50% 3,098,108 79

รวมรายรับทั้งสิ้น 16,538,174 30

ข้อมูลรำยจ่ำย

รายจ่าย จ่ายจริง (บาท) สตางค์

1. งบกลาง 1,838,907 89

2. งบบุคลากร 1,425,540 -

3. งบด�าเนินการ 927,502 74

4. งบลงทุน 8,700 -

5. งบรายจ่ายอื่น 6,322,441 98

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 10,523,092 61
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ข้อมูลกำรรับเรื่องร้องทุกข์และกำรแก้ไขเรื่องร้องทุกข์ ประจ�ำปี 2562

ที่ ช่องทาง รับมาทั้งหมด ด�าเนินการแล้ว
อยู่ระหว่างการ

ด�าเนินงาน
ยังไม่ได้ด�าเนิน

การ

1 เว็บไซต์/เฟซบุ๊ก เทศบาล 21 21 - -

2 ให้ค�าปรึกษากฎหมายแก่ประชาชน 25 25 - -

ข้อมูลกำรให้บริกำรงำนประชำสัมพันธ์ ประจ�ำปี 2562
ที่ ประเภท จ�านวน (ครั้ง)

1 บ�ารุงรักษาระบบเสียงตามสายชุมชน 105

2 ประชาสัมพันธ์ทางระบบเสียงตามสาย 244

3 เผยแพร่ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์เทศบาล 4

4 เผยแพร่ข่าวสารทางหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 24

5 เผยแพร่ข่าวสารทางเว็บไซต์เทศบาล 120

6 เผยแพร่ข่าวสารทางเฟสบุ๊กเทศบาล 569

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 : อ้ำงอิง กองวิชำกำรและแผนงำน

ข้อมูลกำรให้กำรสงเครำะห์ผู้ด้อยโอกำส ประจ�ำปี 2562
กำรสงเครำะห์เบี้ยยังชีพ

ที่ ประเภทเบี้ยยังชีพ จ�านวน (ราย) ได้รับเงินเดือนละ (บาท)

1 ผู้สูงอายุ

อายุ 60-69 ปี

อายุ 70-79 ปี

อายุ 80-89 ปี

อายุ 90 ปีขึ้นไป

2,958

1,308

598

79

600

700

800

1,000

รวม 4,943

2 ผู้พิการ 610 800

3 ผู้ป่วยเอดส์ 55 500

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 : อ้ำงอิง กองสวัสดิกำรสังคม

ข้อมูลสถิติกำรให้บริกำรประชำชน 
ประจ�ำปี 2562
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ข้อมูลกำรให้บริกำรด้ำนงำนประปำ
ประจ�ำปี 2562

ที่ การให้บริการ จ�านวน (ราย)

1 รับค�าร้องประปารวมทั้งขยายเขต 255

2 ค�าร้องอื่น ๆ เช่น ย้ายมาตร, เปลี่ยนชื่อผู้ใช้น�้า, ซ่อมท่อประปา 32

3 ผู้ใช้น�้าประปา (รายใหม่) 247

4 ผู้ใช้น�้าประปาทั้งหมด 9,616

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 : อ้ำงอิง กองกำรประปำ

ข้อมูลกำรให้บริกำรจัดเก็บภำษีป้ำย, ภำษีบ�ำรุงท้องที่, ภำษีโรงเรือนและที่ดิน
ประจ�ำปี 2562

ที่ การให้บริการ จ�านวน (ราย)

 1 ภาษีป้าย 588

2 ภาษีบ�ารุงท้องที่ 4,076

3 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 862

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 : อ้ำงอิง กองคลัง

ข้อมูลกำรให้บริกำรด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนประชำชน
ประจ�ำปี 2562

ที่ การให้บริการ จ�านวน (ราย)

1 การขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร 126

2 งานไฟฟ้าสาธารณะ 57

3 งานขุดลอกคูคลองระบายน�้า 2

4 งานซ่อมบ�ารุงถนน 64

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 : อ้ำงอิง กองช่ำง
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ข้อมูลกำรให้บริกำรงำนสำธำรณสุข ประจ�ำปี 2562

ที่ การให้บริการ จ�านวน 

1 ตรวจร้านอาหาร 150 ร้าน

2 ตรวจสุขภาพเด็กเล็ก 320 ราย

3 ท�าหมัน

สุนัข

แมว
53 ตัว

28 ตัว

4 เทศบาลเคลื่อนที่

ตรวจสุขภาพเบื้องต้น

วัดความดันโลหิต

ตรวจ BMI

จ่ายยาสามัญประจ�าบ้าน

ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ

 677 ราย

627 ราย

624 ราย

641 ราย

291 ราย

5 การให้ความรู้สุขศึกษา

เรื่องสิ่งแวดล้อมศึกษาหรือการคัดแยกขยะ

ให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาและเอดส์

ให้ความรู้ อสม.

ให้ค�าแนะน�าโรคความดันโลหิต

ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน

360 ราย

580 ราย

360 ราย

161 ราย

118 ราย

6 ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 4,554 โด๊ส

7 รณรงค์ ลด ละ เลิก การใช้โฟมและพลาสติก บรรจุอาหาร 400 ราย

8 พ่นเคมีภัณฑ์และป้องกันยุงลายและโรคไข้เลือดออก

โรงเรียน 11 โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7 ศูนย์

ชุมชนพร้อมวัดในเขตเทศบาล

ตลาดสด

60 ครั้ง

77 ครั้ง

28 ครั้ง

9 การบริการเก็บขนขยะมูลฝอย

ชุมชน

ตลาดสดหนองบ้วย

ตลาดนัด

สถานประกอบการใหม่

37 ชุมชน

1 แห่ง

2 แห่ง

1 แห่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 : อ้ำงอิง กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
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ข้อมูลกำรให้บริกำรด้ำนงำนเทศกิจ ประจ�ำปี 2562

ที่ การให้บริการ จ�านวน 

1 จัดเก็บป้าย 576 ป้าย

2 จัดระเบียบจราจร 144 ครั้ง

3 ประดับธง 10 ครั้ง

ข้อมูลกำรให้บริกำรด้ำนงำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัยประจ�ำปี 2562

ที่ การให้บริการ จ�านวน (ครั้ง)

1 บริการดับเพลิง 4

2 ออกปฏิบัติงานบริการน�้า (ล้างถนน, ล้างตลาด, รดน�้าดับฝุ่น) 45

3 ออกปฏิบัติงานตัดต้นไม้ 110

4 ออกปฏิบัติงานฝึกอบรมและสาธิตการป้องกันและระงับอัคคีภัย 2

5 บริการสูบน�้าระบายน�้า 5

6 งานลอกท่อ, เป่าท่อ 25

ข้อมูลกำรให้บริกำรงำนทะเบียนพำณิชย์ ประจ�ำปี 2562

ที่ การให้บริการ จ�านวน (ราย)

1 จัดตั้งทะเบียนพาณิชย์ 65

2 เปลี่ยนแปลงทะเบียนพาณิชย์ 15

3 ยกเลิกทะเบียนพาณิชย์ 16

4 แก้ไขทะเบียนพาณิชย์ 2

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 : อ้ำงอิง ส�ำนักปลัดเทศบำล

ข้อมูลกำรบริกำรงำนทะเบียนรำษฎร ประจ�ำปี 2562

ที่ สถิติ จ�านวน (ราย)

1 แจ้งเกิด 301

2 แจ้งตาย  208 

3 ย้ายเข้า 1,019 

4 ย้ายออก 1,215 

5 ขอบ้านเลขที่ใหม่ 197 
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สงเครำะห์ผู้ประสบภัย

ที่ ประเภทภัย จ�านวน (ราย)

1 อัคคีภัย 2

2 วาตภัย 33

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 : อ้ำงอิง งำนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย

จ�ำนวนนักเรียน และบุคลำกรของศูนย์พัฒนำเด็กเล็กในเขตเทศบำลต�ำบลท่ำยำง

ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นักเรียน (คน) ครู (คน)
ผู้ดูแล

เด็กเล็ก (คน)
ครู

พี่เลี้ยง (คน)

1 บ้านท่ายาง 85 4 2 2

2 บ้านท่าคอย 26 1 - -

3 บ้านหนองบ้วย 64 3 1 -

4 วัดเกษมสุทธาราม 26 1 1 -

5 วัดเขื่อนเพชร 59 1 1 1

6 บ้านท่ากระเทียม 15 1 - 1

7 บ้านเขากระจิว 45 2 - 1

รวม 320 13 5 5

ข้อมูลกำรใช้บริกำรของประชำชน

ที่ ประเภทของการบริการ จ�านวน (ครั้ง)

1 การรับบริการสนามกีฬา 5,384

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยำยน 2562 : อ้ำงอิง กองกำรศึกษำ

thayang Municipality phetchaBuri
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กำรให้บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน

การให้บริการตัดต้นไม้ที่กีดขวางและก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

การให้บริการซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย ในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง

การให้บริการฉีดล้างเศษดินที่กีดขวางถนนและคราบน�้ามัน

การให้บริการดับเพลิงในเขตเทศบาลต�าบลท่ายางและพื้นที่ใกล้เคียง

thayang Municipality phetchaBuri
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การให้บริการเปลี่ยนฝาท่อที่ช�ารุด เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง

ออกส�ารวจเศษขยะที่กีดขวางหน้าท่อระบายน�้า ช่วงหน้าฝน

การรื้อถอนป้ายอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน

การให้บริการซ่อมแซมถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง
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ออกตรวจและจัดระเบียบแม่ค้า

การให้บริการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง

ให้บริการฉีดล้างท�าความสะอาดในตลาดสด

ลอกท่อระบายน�้าสาธารณะในเขตเทศบาลต�าบลท่ายาง

เทศบาลตำาบลท่ายาง
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เกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
ผู้ท�ำคุณประโยชน์ด้ำนกำรสนับสนุนส่งเสริม กำรรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม ของจังหวัดเพชรบุรี 

จัดโดย ส�ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดเพชรบุรี

โล่เกียรติคุณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลต�าบลท่ายาง

ได้รับคัดเลือกให้เป็นแหล่งเรียนรู้โภชนาการสมวัย ระดับยอดเยี่ยม
จัดโดย ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

เกียรติบัตรรองชนะเลิศ ตามโครงการประกวดการพัฒนาและอนุรักษ์แม่น�้าเพชร
จัดโดย จังหวัดเพชรบุรี
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โล่เกียรติคุณ หน่วยงำนที่มีบทบำทในกำรสนับสนุนกำรท�ำงำนขบวนองค์กรชุมชน 
จัดโดย กระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์

โล่ประกำศเกียรติคุณเป็นองค์กรแบบอย่ำงที่มีบุคลำกรสวมหมวกนิรภัย 
คำดเข็มขัดนิรภัย 100% และมีอุบัติเหตุลดลง 

ในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กำรสำนพลังสร้ำงมำตรกำรองค์กรเพื่อควำมปลอดภัยทำงถนน 
จัดโดย คณะกรรมกำรกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ

เกียรติบัตร ผลกำรทดสอบคุณภำพน�้ำประปำหมู่บ้ำนผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำน ตำมโครงกำรพัฒนำระบบมำตรฐำน
กำรทดสอบคุณภำพประปำหมู่บ้ำน ได้แก่ ระบบประปำท่ำขำมและระบบประปำท่ำซิก 

จัดโดย ส�ำนักงำนสิ่งแวดล้อมภำคที่ 8 รำชบุรี กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม

โล่เกียรติยศ ภำคีเครือข่ำย ในโครงกำร “กล่องนมยูเอชที รีไซเคิล”
จัดโดย กรมส่งเสริมคุณภำพสิ่งแวดล้อม
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