
                                                               

รายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่ายาง 

ในรอบปีงบประมาณ 2558 
 

 

 

จัดท าโดย  :  กองวิชาการและแผนงาน  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

          เทศบาลต าบลท่ายาง อ าเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี 
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รายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่ายางในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2558  มีดังน้ี 

ก. วิสัยทัศน์  ของเทศบาลต าบลท่ายาง 
    "ท่ายางเมืองน่าอยู่พัฒนาสู่ชุมชนเข้มแข็งยัง่ยืน" 
ข. พันธกิจ  ของเทศบาลต าบลท่ายาง 
    1. ท าให้ท่ายางน่าอยู ่
    2. จัดให้มีและบ ารุงรักษาทัง้ทางบกและทางน้ า 
    3. การพฒันาศักยภาพของคนและชุมชนใหเ้ข้มแข็ง 
    4. ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกด้าน 
    5. บรหิารจัดการและอนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 
    6. ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ด ี
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา  ของเทศบาลต าบลท่ายางได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันายุทธศาสตร์ไว้ 
5.  ยุทธศาสตร์ดังนี ้
    1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
        1.1 พัฒนาปรบัปรุง และบ ารงุรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ า และไฟฟ้าให้ทั่วถึงพร้อมไฟฟ้า
สาธารณะ ฯลฯ 
        1.2  พัฒนาแหล่งน้ าและระบบประปา 
        1.3  พัฒนาระบบจราจร และจัดท าผังเมือง 
    2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน สังคมและคุณภาพชีวิต 
        2.1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชุมชน 
        2.2  พัฒนาการศึกษา 
        2.3  ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
        2.4  ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ 
        2.5  ส่งเสริมสวัสดิการสงัคม 
        2.6  รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
        2.7  ส่งเสริมและอนุรกัษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
    3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐ์กิจ 
        3.1  พัฒนาสง่เสรมิการท่องเที่ยวและอาชีพแก่ประชาชน 
        3.2  ส่งเสริมการเกษตร 
    4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบริหารจัดการและการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 
        4.1  การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
        4.2  อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม 
        4.3  พัฒนาภูมิทัศน์และสิง่แวดล้อม 
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5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจัดการที่ด ี
        5.1  พัฒนาบุคลากร 
        5.2  ปรับปรงุและพัฒนาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ 
        5.3  พัฒนาการบรหิารจัดการที่ดีขององค์กร 
 

ง. การวางแผน 

             เทศบาลต าบลท่ายางได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2558-2560) 

ตามกระบวนการทีบ่ัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพฒันาองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ินพ.ศ. 2548  โดยผ่านการมสี่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคมการประชุมกรรมการชุมชน

เพื่อรบัฟังปัญหาและความต้องการที่แทจ้รงิของประชาชนในพื้นที่  ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพฒันาพื้นที่     

ที่บรรจุไว้ในแผนพฒันา 3 ปี ต่อไป 

            เทศบาลต าบลท่ายาง ได้ประกาศใช้แผนพฒันาสามปี (พ.ศ.2558-2560)  แผนพัฒนาสามปี        

(พ.ศ.2558-2560)  เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และแผนพัฒนาสามป ี(พ.ศ.2558-2560) เพิ่มเตมิ ฉบับที่ 2  เมื่อวันที่ 30  

มิถุนายน 2557  วันที่ 19 ธันวาคม 2557 และวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558  ตามล าดับ  โดยได้ก าหนดโครงการที่

จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558-2560) 

ยุทธศาสตร ์
2558 2559 2560 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 
1. ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

137 729,692,430 24 32,157,450 25 30,037,000 

2. ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้าน สังคมและคุณภาพชีวิต 

108 90,403,750 83 31,740,500 79 22,503,500 

3. ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านเศรษฐกิจ 

7 21,650,000 4 460,000 4 460,000 

4. ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการบริหารจัดการและ
การอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

10 101,270,000 7 91,340,000 7 91,340,000 

5. ยุทธศาสตร์การพฒันา
ด้านการบริหารจัดการที่ด ี

23 8,706,800 6 1,608,000 5 1,600,000 

รวม 285 951,722,980 124 157,305,950 120 145,940,500 

แผนภูมิ..... 
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แผนภูมิ  แสดงโครงการในแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลต าบลท่ายาง (เฉพาะปีงบประมาณ 2558) 

 

แผนภูมิ  แสดงงบประมาณในแผนพัฒนา 3 ปี ของเทศบาลต าบลท่ายาง (เฉพาะปีงบประมาณ 2558) 

                         

 
 

/จ. การจัดท างบประมาณ...... 
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จ. การจัดท างบประมาณ 
               ผู้บริหารเทศบาลต าบลท่ายางได้ประกาศใช้เทศบัญญัตงิบประมาณ    เมื่อวันที่  19  กันยายน  
2557   และเทศบัญญัติงบประมาณ  เพิ่มเติม  ฉบับที่  1   เมื่อวันที่  24  กันยายน  2557   โดยมีโครงการที่
บรรจุอยู่ในข้อบัญญัตงิบประมาณ  จ านวน 110  โครงการ  งบประมาณ  53,211,200  บาท  สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8 5,426,000.00 

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน สังคม และคุณภาพชีวิต 74 38,076,300.00 

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐ์กจิ 3 1,140,000.00 

4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจัดการและการอนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

8 2,570,000.00 

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการบรหิารจัดการที่ด ี 17 5,998,900.00 

รวม 110 53,211,200.00 
 

แผนภูมิ แสดงโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลต าบลท่ายาง 

 

/แผนภูมิ.... 
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แผนภูมิ แสดงงบประมาณในเทศบัญญัติงบประมาณของเทศบาลต าบลท่ายาง 

 

 

 

 

 

 

 

/รายละเอียดโครงการ..... 

 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลท่ายาง มีดังน้ี 

ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อ
ระบายน้ า พรอ้มผิวทาง 
สายหนองแฟบ-กระจิว 
ชุมชนบ้านหนองแฟบ
พัฒนา ม.5 ต.ท่ายาง 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

1,883,000.00 เพื่อใหส้ามารถ
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

ท่อระบายน้ า 
พร้อมทางเท้า 
กว้าง 1.00-
1.50 เมตร ยาว  
382.00 เมตร 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ ารูปตัวยู ถนน
สายหลังโรงพยาบาล  
ท่ายาง ชุมชนบ้านฝั่ง
คลอง ม.8 ต.ท่าคอย 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

1,071,000.00 เพื่อใหส้ามารถ
ระบายน้ าได้อย่าง
รวดเร็ว 

รางระบายน้ า 
กว้าง 0.90 
เมตร  ยาว 
195.00 เมตร 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขต
จ าหน่ายน้ าประปา 
ภายในชุมชนบ้านหนอง
แจง ม.9 ต.ท่ายาง 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

442,000.00 ประชาชนได้รับ
น้ าสะอาด 

วางท่อพีวีซ ี
ระยะทางรวม 
1,960.00 เมตร 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขต
จ าหน่ายน้ าประปา
โครงการสง่น้ าและ
บ ารุงรักษาเพชรบรุี 
ชุมชนเข่ือนเพชร ม.6 
ต.ท่าคอย 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

747,000.00 ประชาชนได้รับ
น้ าสะอาด 

วางท่อพีวีซ ี
ระยะทางรวม 
1,991.00 เมตร 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขต
จ าหน่ายน้ าประปา 
ชุมชนบ้านหนองปลวก 
ม.9 ต.ท่าคอย 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

413,000.00 ประชาชนได้รับ
น้ าสะอาด 

วางท่อพีวีซ ี
ระยะทางรวม 
1,424.00 เมตร 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการอบรมให้ความรู้
ด้านกฎหมายจราจรแก่
ประชาชน 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

40,000.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ได้มีความรู้ด้าน
การจราจรที่
ถูกต้อง 

ประชาชนได้รับ
ใบอนุญาตขับข่ี 
จ านวน 150 คน 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการจัดท าผังเมือง
รวมชุมชนท่ายางภายใน
เขตเทศบาลต าบลท่ายาง 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

500,000.00 วางแนวทางการ
พัฒนาเมอืงหรือ
ชุมชนให้เป็น
ระเบียบ  

จัดวางผังเมอืง
รวมชุมชน
ภายในเขต
เทศบาล 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

8. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งป้ายช่ือ
ซอยในเขตเทศบาล 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

330,000.00 เพื่อ
ประชาสมัพันธ์
และบอกสถานที่
ต่างๆ ของชุมชน
ตลอดจนได้รบั
ความสะดวกใน
การสญัจร 

ติดตั้งป้าย 
จ านวน 37 
ชุมชน 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรมกลุ่มสตรี
และทัศนศึกษาดูงาน 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

500,000.00 เพื่อสง่เสรมิให้
สตรีในท้องถ่ินมี
การรวมตัวและมี
ส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนของ
ตนเอง 

ฝึกอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน 
และจัดต้ังกลุม่
สตร ี

10. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 
 
 

โครงการส ารวจความ
จ าเป็นข้ันพื้นฐาน 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

170,000.00 เพื่อใหท้ราบ
ปัญหาต่างๆ  และ
ข้อมูลพื้นฐานของ
ชุมชน 

ส ารวจข้อมูลทุก
หมู่บ้านในเขต
เทศบาล 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดต้ังชุมชน
ย่อยในเขตเทศบาล 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

20,000.00 เพื่อเป็นการ
พัฒนาชุมชน
ตนเองให้
เจริญก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น  

จัดต้ังชุมชนย่อย
เพิ่มขึ้น 1 
ชุมชน 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการชุมชนน่าอยู่ รายได้
จัดเกบ็เอง 

150,000.00 เพื่อสง่เสรมิและ
พัฒนาชุมชนให้ 
เจริญก้าวหน้า
ยิ่งขึ้น 

จัดกิจกรรม
พัฒนาชุมชน 
จ านวน 37 
ชุมชน 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการชุมชนสัมพันธ์ 
และเพิม่ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการชุมชน 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

50,000.00 เพื่อเป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์ใน
ชุมชนให้มีความ
สามัคคีในรูปแบบ
ของชุมชน 

จัดกิจกรรม 
จ านวน 37 
ชุมชน 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสายใยรักอบอุ่น รายได้
จัดเกบ็เอง 

120,000.00 เพื่อใหส้มาชิกใน
ครอบครัวได้ร่วม
กิจกรรมร่วมกบั
ครอบครัวได้
แลกเปลี่ยน
ความรู้ 

ผู้เข้าอบรม 
จ านวน 148 คน 

15. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการก่อสร้าง/
ปรับปรงุ ศาลา
อเนกประสงค์ส าหรับ
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

898,000.00 เพื่อใช้เป็นสถานที่
จัดกิจกรรมต่างๆ 
แก่ประชาชน 

ก่อสร้าง/
ปรับปรงุ ศาลา
อเนกประสงค์ 
จ านวน 4 แห่ง 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
พัฒนาการเรียนรูสู้่
อาเซียน 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

100,000.00 อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงเรียนบ้านท่า
ยาง(ประชาสรรค์) 

นักเรียนไดร้ับ
ความรู้ด้าน
ภาษาอาเซียน 
จ านวน 100 คน 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโครงการพัฒนา
หลักสูตร
มาตรฐานสากล-อาเซียน 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

100,000.00 อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงเรียนท่ายาง
วิทยา 

นักเรียนที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
ภาษาอาเซียน 
จ านวน 60 คน 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโครงการพัฒนา
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
พิชิตอาเซียน(ต่อเนื่อง) 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

70,000.00 อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงเรียนวัดท่า
คอย(สกุณ
อุปถัมภ์) 

นักเรียนที่ได้รับ
ความรู้ภาษา
อาเซียน จ านวน 
60 คน 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

19. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
ภาษาจีนพิชิตอาเซียน 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

70,000.00 อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงเรียนวัดท่า
คอย(สกุณ
อุปถัมภ์) 

นักเรียนที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
ภาษาอาเซียน 
จ านวน 60 คน 

20. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโครงการพัฒนา
ทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสูก่ารเป็นพลเมือง
อาเซียน 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

70,000.00 อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงเรียนบ้าน
หนองบ้วย 

นักเรียนที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
ภาษาอาเซียน 
จ านวน 60 คน 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนนุโครงการ
พัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

70,000.00 อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงเรียนวัดเขา
กระจิวมิตรภาพ 
ที่  103 

นักเรียนที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
ภาษาอาเซียน 
จ านวน 60 คน 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
เสริมสร้างคุณธรรมใน
สถานศึกษา 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

83,000.00 เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงเรียนบ้านท่า
ยาง(ประชาสรรค์) 

นักเรียนที่ได้รับ
การอบรมด้าน
จริยธรรม 
จ านวน 100 คน 

23. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสูส่ากล(ต่อเนื่อง) 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

70,000.00 เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงเรียนวัดท่า
ขาม(สะเทื้อน
ราษฎร์อุปถัมภ์) 

นักเรียนที่ได้รับ
ความรู้ด้าน
ภาษาอาเซียน 
จ านวน 60 คน 

24. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการแปรงฟันหลงั
อาหาร 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

20,000.00 เพื่อใหเ้ด็ก
นักเรียนในศูนย์
พัฒนามสีุขนิสัย
รักการแปรงฟัน 

เด็กนักเรียน 
จ านวน 370 คน 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงานวันเด็ก
สานสัมพันธ์สายใย
ครอบครัว 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

50,000.00 เพื่อสง่เสรมิ
นักเรียนให้มี
ทัศนคติที่ดีต่อ
การเล่นกีฬาได้มี
การฝกึกิจกรรม 

เด็กนักเรียน
และผูป้กครอง 
จ านวน 700 คน 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอบรมครูผู้ดูแล
เด็กเล็กและทัศนศึกษาดู
งาน 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

70,000.00 เพื่อให้ครูผู้ดูแล
เด็กเล็กได้รบั
ความรู้และ
เสริมสร้าง
ประสบการณ์ 

จัดอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน 
จ านวน 21 คน 

27. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการประชุม
ผู้ปกครองนกัเรียน 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

20,000.00 เพื่อสร้างความ
เข้าใจที่ตรงกัน
ระหว่างบ้านกับ
โรงเรียนต่อการ
จัดการศึกษา 

จัดประชุม
ผู้ปกครอง
นักเรียน จ านวน 
400 คน 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนบัสนุนเงิน
อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

8,784,000.00 เพื่อให้นกัเรียนใน
โรงเรียนสังกัด
สพฐ.ได้
รับประทาน
อาหาร 

จัดสรร
งบประมาณเงิน
อุดหนุนให้กบั
โรงเรียนสังกัด 
สพฐ. จ านวน 
10 โรงเรียน 

29 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
เพื่อการศึกษาให้กบัศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

328,800.00 เพื่อให้ศูนย์พฒันา
เด็กเล็กมีครุภัณฑ์
ที่จ าเป็นไว้ใช้ใน
การบริหารและ
เพิ่มประสิทธิผล
และประสทิธิภาพ 

จัดซื้อครุภัณฑ ์
จ านวน 7 
รายการ 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
การศึกษาสถานศึกษา
ส าหรับศูนย์พฒันาเด็ก
เล็ก 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

2,072,000.00 เพื่อสนบัสนุน
งบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่ายส าหรบั
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

สนับสนุน
งบประมาณเป็น
ค่าใช้จ่าย
ส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 
จ านวน 370 คน 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการก่อสร้างศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็วัดเข่ือน
เพชร 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

3,987,000.00 เพื่อเพิ่มศักยภาพ
และพัฒนาศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ใน
เขตเทศบาลฯ 

อาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 
จ านวน 1 หลงั 

32. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการตรวจสอบ
พัฒนาร้านอาหารแผง
ลอยและตลาดสดให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 
(ท่ายางฟู้ดแฟร์) 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

700,000.00 เพื่อสง่เสรมิให้
เกิดความตื่นตัว
ร่วมมือกัน
ระหว่าง
ผู้ประกอบการค้า
ให้พัฒนาปรบัปรุง
ร้านอาหาร/แผง
ลอยที่ยงัไม่ผ่าน
เกณฑ ์

จัดงานท่ายาง 
ฟู้ดแฟร์ เพื่อ
เป็นการ
ประชาสมัพันธ์
และรบัประกัน
ความปลอดภัย
ของอาหาร 

33. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข โดย
กลุ่มผู้ประกอบการค้า
อาหาร 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

50,000.00 เพื่อให้
ผู้ประกอบการค้า
อาหารและ
นักเรียนมีความรู้
ในด้านอาหาร 

จัดกิจกรรมให้
ความรู้ และ
ทัศนศึกษาดูงาน 
จ านวน 130 คน 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการแมลู่กปลอดภัย
ใส่ใจสุขภาพ(อนามัยแม่
และเด็ก) 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

150,000.00 เพื่อให้ค าแนะน า
ในการปฏิบัติตน
ของหญงิมีครรภ์
และหลังคลอด 

มีการตรวจเยี่ยม
หญิงตัง้ครรภ์ 
มารดา และ
ทารกหลงัคลอด 
จ านวน 200 
ราย/ป ี
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขมลูฐาน
ส าหรับผู้ด้อยโอกาสและ
การพัฒนาศักยภาพของ 
อสม.ในชุมชน 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

800,000.00 เพื่อฟื้นฟูความรู้ 
ความเข้าใจใน
เรื่องของสุขภาพ
อนามัยแก่ อสม.
ในชุมชน 

จัดอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน
ให้กับ อสม. 
จ านวน 415 คน 

36. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการคุ้มครอง
ผู้บริโภค(เครือ่งส าอาง
และยา) 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

10,000.00 เพื่อสง่เสรมิให้
ผู้ประกอบการ
จ าหน่ายสินค้าที่มี
คุณภาพและยาที่
ได้มาตรฐาน 

จัดซื้อน้ ายาใน
การตรวจ
เครื่องส าอาง
และยาและ
จัดซื้อ
เครื่องส าอางที่
ไม่ได้มาตรฐาน 

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการให้ความรูเ้รือ่ง
เพศศึกษาและเอดส ์

รายได้
จัดเกบ็เอง 

50,000.00 เพื่อใหก้ลุม่เสี่ยงมี
ความรู้ในเรื่องโรค
ที่เกิดจาก
เพศสัมพันธ์ โรค
เอดส์และ
เพศศึกษา 

จัดอบรมให้
ความรู้กลุม่เสี่ยง 
จ านวน 230 คน 

38. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข โดย
กลุ่มด้านส่งเสริมสุขภาพ 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

50,000.00 เพื่อพฒันา
ศักยภาพผู้สงูอายุ
ให้มีสุขภาพใจ
และกายที่
สมบรูณ์ 

จัดกิจกรรม
ครอบครัวสุข
สันต์วันผู้สงูอายุ
ในเขตเทศบาล 
จ านวน 600 คน 

39. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการป้องกันและ
ควบคุมแมลงและสัตว์ที่
เป็นพาหะน าโรคใน
ตลาดสด 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

80,000.00 เพื่อปอ้งกันและ
ก าจัดแมลงและ
สัตว์ที่เป็นพาหะมี
ให้น าเช้ือโรค 
มาสู่คน 

พ่นสารเคมีและ
วางเหยื่อ
ส าเร็จรูปก าจัด
แมลงสาบ หนู 
ตามชุมชนๆละ 
3 ครั้ง/ป ี
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

40. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านสาธารณสุข (อบรม
กลุ่มเสี่ยง) 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

45,000.00 เพื่อลดอัตราการ
เจ็บป่วยของ
ประชาชนที่อาศัย
อยู่ในชุมชน 

จัดการอบรมให้
ความรู้แก่
ประชาชน 
จ านวน 200 คน 

41. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการท าหมันสุนัข
และแมวในเขตเทศบาล
ต าบลท่ายาง 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

30,000.00 เพื่อควบคุมการ
เผยแพร่และลด
จ านวนการเกิด
ของสุนัขและแมว 

จัดกิจกรรมท า
หมันสุนัขและ
แมวในชุมชน 
จ านวน 37 
ชุมชน 

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสตรียุคใหม่ควร
ใส่ใจตรวจมะเรง็ปาก
มดลูก 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

25,000.00 เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงพยาบาล    
ท่ายาง 

กลุ่มสตรีอายุ 
30-60 ปีได้รับ
การคัดกรอง
มะเร็งปาก
มดลูก 

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฟื้นฟู
สมรรถภาพคนพิการ   
ในชุมชน 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

25,000.00 เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงพยาบาล    
ท่ายาง 

ผู้พิการ/ญาติ 
และ อสม. 
จ านวน 100 คน 

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดหาอุปกรณ์
ส าหรับงานบรกิาร
สาธารณสุขฯ 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

460,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตงิาน
ของพนักงานกอง
สาธารณสุขฯ 

จัดหาอปุกรณ์
ส าหรับงาน
บริการ
สาธารณสุขฯ 
จ านวน 1 ครั้ง/
ป ี

45. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์เพือ่
ป้องกันยาเสพติด 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

40,000.00 เพื่อใหเ้ด็กและ
เยาวชนห่างไกล
ยาเสพติด และ
เพื่อสนบัสนุนการ
ป้องกันยาเสพ
ติดตามนโยบาย
รัฐบาล 

เด็กและเยาวชน 
ได้รับความรู้
ด้านยาเสพติด 
จ านวน 40 คน 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสง่เสรมิสุขภาพ
นักเรียนศูนย์พฒันาเด็ก
เล็กเทศบาลต าบลท่ายาง 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

20,000.00 เพื่อใหเ้ด็กได้
ตรวจสุขภาพและ
มีอนามัยที่ด ี

ตรวจสุขภาพ
เด็กก่อนวัยเรียน 
จ านวน 370 คน 

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติด  
ปี 2558 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

30,000.00 เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้กับ
อ าเภอท่ายาง 

อุดหนุน
งบประมาณ 
จ านวน 1 ครั้ง/
ป ี

48. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการรณรงค์ต่อต้าน
ยาเสพติด ประจ าปี 
2558 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

5,500.00 เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้กับ
อ าเภอท่ายาง 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับอ าเภอ  
ท่ายาง จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

49. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการชุมชนร่วมใจ
ป้องกันภัยโรคเบาหวาน
และความดันโลหิตสงู 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

40,000.00 เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้กับ
โรงพยาบาล    
ท่ายาง 

อุดหนุน
งบประมาณ
ให้กับ
โรงพยาบาล   
ท่ายาง 

50. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการชุมชนสดใสใส่
ใจสุขภาพสายตา
ผู้สงูอายุ 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

160,000.00 เพื่อใหผู้้สงูอายุใน
เขตเทศบาลฯ ได้
ได้รับการดูแล
สุขภาพสายตา
และได้รับรักษา
โรคทางตา 

ผู้สงูอายุได้รับ
การคัดกรอง
การตรวจคัด
กรองรักษาและ
ผ่าตัดตา 

51. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมลูฐานใน
เขตเทศบาล 

เงินอุดหนุน
ทั่วไป 

555,000.00 เพื่อสนบัสนุน
งบประมาณให้กับ 
อสม.ในเขต
เทศบาลฯ 

สนับสนุน
งบประมาณ
ให้กับ อสม. ใน
ชุมชน 37 
ชุมชน 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

52. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการก่อสร้าง
อัฒจันทรส์นามฟุตบอล 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

610,000.00 เพื่ออ านวยความ
สะดวกให้กบั
ประชาชนอย่าง
ทั่วถึง 

ก่อสร้าง
อัฒจันทร ์
จ านวน 1 แห่ง 

53. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬา
มหกรรมกีฬาท้องถ่ิน
แห่งประเทศไทย 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

80,000.00 เพื่อสง่เสรมิ
สนับสนุนใหเ้ด็ก
และเยาวชนและ
ประชาชนได้เล่น
กีฬาออกก าลงั
กายอย่างเผยแพร ่

ส่งนักกีฬาเข้า
ร่วมการแข่งขัน 
จ านวน 3 
ประเภท 

54. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการฝกึทักษะกีฬา
ภาคฤดูร้อน 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

100,000.00 เพื่อสง่เสรมิให้
เด็กและเยาวชน
ได้มีพื้นฐานทาง
กีฬาประเภท
ต่างๆ ที่ถูกต้อง
และมสีุขภาพ
ร่างกาย 

จัดอบรมและฝกึ
ทักษาทางกีฬา
ข้ันพื้นฐานกับ
เด็กและเยาวชน 
จ านวน 80 คน 

55. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการกีฬาระหว่าง
หน่วยงาน 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

100,000.00 เพื่อสง่เสรมิ
สนับสนุนให้ทกุ
หน่วยงานได้ออก
ก าลังกายและ
สร้างความ
สามัคคีระหว่าง
หน่วยงาน 

จัดการแข่งขัน
กีฬาระหว่าง
หน่วยงานของ
รัฐและเอกชน
ในเขตเทศบาล 

56. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการสง่เสรมิกีฬา
และนันทนาการ 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

300,000.00 เพื่อใหป้ระชาชน 
เด็ก เยาวชน และ
ประชาชนได้เล่น
กีฬาและออก
ก าลังกาย 

จัดกิจกรรมกีฬา
และนันทนาการ
ต่างๆ ให้เด็ก 
เยาวชน และ
ประชาชน 
จ านวน 5 
ประเภท 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

57. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการแข่งขันฟุตบอล
ชุมชน 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

300,000.00 เพื่อสง่เสรมิให้คน
ในชุมชนได้ใช้
เวลาว่างใหเ้ป็น
ประโยชน ์

จัดการแข่งขัน
กีฬา จ านวน 37 
ชุมชน 

58. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการว่ายน้ าเป็น เล่น
น้ าปลอดภัย ใส่ใจ
สุขภาพ 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

100,000.00 เพื่อฝกึทักษะการ
ว่ายน้ าอย่างถูกวิธี 

จัดการอบรม
การว่ายน้ าที่ถูก
วิธีให้เด็กและ
เยาวชนในเขต
เทศบาล 
จ านวน 100 คน 

59. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการก่อสร้างลาน
กีฬา ติดตั้งเครื่องออก
ก าลังกาย และสนามเด็ก
เล่น ในเขตเทศบาลฯ 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

895,000.00 เพื่อสง่เสรมิ
สุขภาพชุมชน 

ก่อสร้างลาน
กีฬา ติดตั้ง
เครื่องออกก าลัง
กาย และสนาม
เด็กเล่น ในเขต
เทศบาลฯ 
จ านวน 2 แห่ง 

60. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเทศบาล
เคลื่อนที ่

รายได้
จัดเกบ็เอง 

150,000.00 เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการ
ให้บรกิารด้าน
ต่างๆ แก่
ประชาชนให้
ทั่วถึงทุกชุมชน 

ออกเคลื่อนที่
ให้บรกิาร เช่น 
ฉีดยาป้องกัน
พิษสุนัขบ้า รับ
ช าระภาษี 
ระบบช าระค่า
น้ าประปา ฯลฯ 
จ านวน 15 ครั้ง 

61. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดหาอุปกรณ์
ด ารงชีพส าหรบัผูพ้ิการ 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

30,000.00 เพื่อใหผู้้พิการ
ได้รับความ
สะดวกในการ
ด าเนินชีวิตและ
สามารถพึง่พา
ตนเองได ้

จัดซื้อรถเข็น
ส าหรับคนพิการ 
ไม้เท้าขาเดียว 
ไม้ค้ ายัน ฯลฯ  
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

62. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการให้การ
สงเคราะหป์ระชาชนที่
ด้อยโอกาสในชุมชน 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

400,000.00 เพื่อให้ความ
ช่วยเหลือและ
บรรเทาความ
เดือดร้อนจากภัย
พิบัติต่างๆ และ
ช่วยเหลือ
ประชาชนที่ด้อย
โอกาสและ
ยากจน 

จัดซื้อข้าวสาร 
อาหารแห้ง 
อุปกรณ์ยงัชีพ 
ที่อยู่อาศัย ฯลฯ  

63. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิดชุมชนใน
เขตเทศบาล 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

1,380,000.00 เพื่อปอ้งกัน
ปัญหา
อาชญากรรมใน
ชุมชน 

จัดซื้อโทรทัศน์
วงจรปิด , 
ล าโพงประกาศ  

64. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

53,000.00 เพื่อจัดหา
เครื่องมือเครื่องใช้
ในการป้องกัน
และระงับอัคคีภัย
ให้เพียงพอและ
สามารถป้องกัน
ระงบัภัยได้มี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อเลื่อยยนต์
การเกษตร 
จ านวน 1 
เครื่อง และ
กล้องบันทกึ
วีดีโอ จ านวน 
1 เครื่อง 

65. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการติดตั้งระบบปั๊ม
น้ า ชุมชนบ้านท่า
กระเทียม ม.3 ต.ท่ายาง 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

90,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณ
ภัยให้ครอบคลุม
ทั่วถึง 

ติดตั้งระบบปัม๊
น้ า จ านวน 1 
แห่ง 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

66. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงานวันข้ึนปี
ใหม ่

รายได้
จัดเกบ็เอง 

25,000.00 เพื่ออนรุักษ์
วัฒนธรรมอันดี
งามของไทยให้คง
อยู่ต่อไป 

จัดกิจกรรม
ท าบุญตักบาตร 

67. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการแหเ่ทียน
เข้าพรรษา 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

30,000.00 เพื่ออนรุักษ์วัน
ส าคัญทางศาสนา 

กิจกรรมถวาย
เทียน จ านวน 8 
วัด 

68. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีชุมชน 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

100,000.00 เพื่อสง่เสรมิ
อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม
อันดีงามภายใน
ชุมชน 

จัดกิจกรรม
อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรม
ในชุมชนบ้าน
เขากระจิว 

69. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงานประเพณี
ไทยเช้ือสายจีน 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

500,000.00 เพื่ออนรุักษ์
วัฒนธรรม
ประเพณีของชาว
ไทยเช้ือสายจีน 

จัดงานประเพณี 
ประดบัตกแต่ง
สถานที่ จัด
มหรสพ และ
การแสดง
วัฒนธรรมแบบ
ไทยเช้ือสายจีน 
 

70. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงานประเพณี
ลอยกระทง 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

200,000.00 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ไว้ซึ่ง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงาม 

กิจกรรมสง่เสริม
วัฒนธรรม
เกี่ยวกับ
ประเพณีลอย
กระทง 

71. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

200,000.00 เพื่อใหเ้ด็กและ
เยาวชนยึดมั่นใน
สถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ์

เด็กและเยาวชน
เข้าร่วมกจิกรรม 
จ านวน 4,000 
คน 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

72. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการท าบญุตักบาตร
เนื่องในวันส าคัญทาง
ศาสนา 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

25,000.00 เพื่ออนรุักษ์วัน
ส าคัญทางศาสนา 

จัดกิจกรรม
ท าบุญเลี้ยงพระ 
จ านวน 1 วัด 
 

73. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโครงการจัดงาน
พระนครคีร-ีเมืองเพชร 
ครั้งที่ 29 ประจ าปี  
พ.ศ.2558 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

60,000.00 เพื่ออุดหนุน
งบประมาณให้กับ
ส านักงานจังหวัด
เพชรบรุ ี

อุดหนุน
งบประมาณ 
จ านวน 1 ครั้ง/
ป ี
 

74. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
เผยแพร่กจิกรรม
วัฒนธรรมประเพณีพื้นที่
อ าเภอท่ายาง ในงาน
พระนครคีรีเมอืงเพชร 
ประจ าปี พ.ศ.2558    
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุร ี

รายได้
จัดเกบ็เอง 

50,000.00 อุดหนุน
งบประมาณให้กับ
อ าเภอท่ายาง 

อุดหนุน
งบประมาณ 
จ านวน 1 ครั้ง 

75. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดรถขบวนแห่
งานของดีท่ายาง 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

50,000.00 น าผลิตภัณฑ์
การเกษตรและ
อาชีพต่างๆ ใน
เขตอ าเภอท่ายาง
ออกมาเผยแพร่
ให้เป็นที่รูจ้ักต่อ
สาธารณชน 

จัดกิจกรรม
ต่างๆ เช่น การ
ประกวด การน า
ผลิตภัณฑ์
การเกษตร และ
ผลิตภัณฑ์การ
แปรรปูต่างๆ 

76. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงานวันปิย
มหาราช 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

10,000.00 เพื่อระลึกถงึพระ
มหากรุณาธิคุณ
ของ
พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 

ข้าราชการ 
ประชาชนเข้า
ร่วมพิธีถวาย
บังคม จ านวน 
300 คน 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

77. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 
พระบาทสมเดจ็พระ
เจ้าอยู่หัวฯ 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

250,000.00 เพื่อให้ข้าราชการ 
พ่อค้า ประชาชน 
ได้แสดงความ
จงรกัภักดีต่อ
พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

จัดกิจกรรม
ถวายพระพร 
เทิดพระเกียรติ 
ท าบุญตักบาตร 
และจุดเทียนชัย
ถวายพระพร 

78. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงานวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 
พระบาทสมเดจ็พระนาง
เจ้าพระบรมราชินีนาถ 
12  สิงหามหาราชินี 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

10,000.00 เพื่อให้ข้าราชการ 
พ่อค้า ประชาชน
ได้แสดงความ
จงรกัภักดีต่อ 
พระนางเจ้าพระ
บรม 
ราชินีนาถ 

จัดกิจกรรม
ถวายพระพร 
และกิจกรรม
เทิดพระเกียรติ
ต่างๆ 

79. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการวันเทศบาล รายได้
จัดเกบ็เอง 

50,000.00 เพื่อสร้างความ
สามัคคีในองค์กร 

จัดพิธีท าบญุ 
และโครงการ 
 5 ส. 

80. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต ์

รายได้
จัดเกบ็เอง 

700,000.00 เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและ
อนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมไทยคง
อยู่ต่อไป 

กิจกรรมสรงน้ า
พระ อวยพร
ผู้สงูอายุ ขบวน
แห่สงกรานต์ 
การละเล่นกีฬา
พื้นบ้าน และ
การก่อเจดีย์
ทราย 

81. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการเสรมิปญัญา
ท้องถ่ินด้วยศิลป์ไทย 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

30,000.00 เพื่ออนรุักษ์และ
ฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม 

จัดกิจกรรม
ส่งเสริม
วัฒนธรรมโดย
สอนดนตรีไทย 
ศิลปะ การวาด
ลายไทย 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

82. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการฟื้นฟูภูมิทัศน ์
ริมแม่น้ าเพชรบรุี บริเวณ
ท่าย์น้ าข้ามภพ ม.1 
ต.ท่ายาง 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

950,000.00 เพื่อฟื้นฟูภูมทิัศน์
ริมแม่น้ าเพชรบรุ ี

อาคารจ าหน่าย
สินค้า จ านวน 1 
หลงั และทาง
เท้า 

83. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการอบรมอาชีพแก่
ประชาชน 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

100,000.00 เพื่อสง่เสรมิให้
ประชาชนมีอาชีพ
เป็นการเพิม่
รายได้ให้กับ
ครอบครัวพฒันา
เศรษฐกจิและ
สังคมให้มีความ
อยู่ดีกินดี 

จัดหาวิทยากรที่
มีความรู้ความ
ช านาญในสาขา
วิชาชีพต่างๆ 
เพื่อฝกึอบรม 

84. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ 

โครงการสง่เสรมิอาชีพ
ทอผ้าพื้นบ้าน 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

90,000.00 เพื่อสง่เสรมิให้
ประชาชนมีอาชีพ
เป็นการเพิม่
รายได้ให้กับ
ครอบครัวพฒันา
เศรษฐกจิและ
สังคมให้มีความ
อยู่ดีกินด ี

จัดฝึกอบรม
อาชีพให้กับ
ชุมชนบ้านเขา
กระจิว จ านวน 
15 วันๆละ 5 
ช่ัวโมง 

85. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการปรับปรงุบ่อ
ขยะเทศบาลต าบล     
ท่ายาง 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

2,000,000.00 เพื่อปรับปรงุและ
ก าจัดขยะให้
สามารถรองรับ
ปริมาณขยะได้
เพียงพอ 

ปรับปรงุบอ่ขยะ
เทศบาล 

86. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการจัดท าจลุินทรีย์
ชีวภาพ 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

30,000.00 เพื่อลดปรมิาณ
ขยะและเป็นการ
น าขยะที่สามารถ
น ามาย่อยมาผลิต
เป็นปุ๋ยหมกั 

จัดท าและหมกั
น้ าจุลินทรีย์
ชีวภาพจากผักที่
เหลือจากตลาด
สด 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

87. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอบรมและทัศน
ศึกษาดูงานระบบบ าบัด
น้ าเสีย 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

200,000.00 จัดอบรมและ
ทัศนศึกษาดูงาน
แก่ประชาชนใน
เขตเทศบาล 

ประชาชนใน
เขตเทศบาลทัง้ 
37 ชุมชน 

88. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการสบืสานอนุรักษ์
แม่น้ าเพชรบุร ี

รายได้
จัดเกบ็เอง 

150,000.00 เพื่อสร้างและ
กระตุ้นจิตส านึก
ให้เยาวชนและ
ประชาชนได้
ตระหนักถึง
ความส าคัญของ
แม่น้ าเพชรบุร ี

จัดกิจกรรม
รณรงค์และปลูก
จิตส านึกแก่
เยาวชนและ
ประชาชน ร่วม
พัฒนาความ
สะอาดตลอด
แนวแม่น้ า
เพชรบรุ ี

89. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการคัดแยกขยะ รายได้
จัดเกบ็เอง 

50,000.00 เพื่อสง่เสรมิ
ความรู้ความ
เข้าใจในการคัด
แยกขยะใน
ครัวเรือน 

จัดอบรมชุมชน
ในเขตเทศบาลฯ 

90. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการเยาวชนสัมพันธ์
เพื่ออนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

40,000.00 เพื่อใหเ้ด็กและ
เยาวชนมี
จิตส านึกในการ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมช
าติและ
สิ่งแวดล้อม 

จัดอบรมให้
ความรู้เกี่ยวกับ
อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรม
ชาติและ
สิ่งแวดล้อมกับ
เด็กและเยาวชน
ในเขตเทศบาลฯ 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

91. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการรวมพลังกวาด
บ้านกวาดเมือง Big 
Cleaning Day 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

50,000.00 เพื่อสง่เสรมิ
ภาพลักษณ์ของ
ท้องถ่ิน 

จัดกิจกรรม
รณรงค์ท าความ
สะอาดใน
บริเวณแนวถนน
ในชุมชนและ
บริเวณแม่น้ า
เพชรบรุีตลอด
แนว 

92. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ 
และการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการตรวจสุขภาพ
ลูกจ้าง พนักงานจ้างฯ 
กองสาธารณสุขฯ เพื่อ
ประเมินสภาวะเสี่ยงของ
โรคที่เกิดจากการท างาน 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

50,000.00 เพื่อลดอัตราการ
เจ็บป่วยของ
พนักงาน 

ตรวจสุขภาพ
พนักงานจ้าง/
ลูกจ้าง จ านวน 
1 ครั้ง/ป ี

93. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ  
ที่ด ี

โครงการพัฒนาบุคลากร
สู่มาตรฐานสากล
อาเซียน 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

200,000.00 เพื่อให้คณะ
ผู้บริหาร สมาชิก
สภา พนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ้าง 
สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได ้

คณะผู้บรหิาร 
สมาชิกสภา 
พนักงาน
เทศบาล และ
พนักงานจ้าง 
สามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษได ้

94. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ  
ที่ด ี

โครงการอบรม
คอมพิวเตอร์และ
อินเตอรเ์น็ตส าหรบั
ประชาชน 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

60,000.00 เพื่อเพิ่มความรู้
ด้านคอมพิวเตอร์
และอินเตอรเ์น็ต
แก่ประชาชน 

อบรมความรู้
คอมพิวเตอร์
และ
อินเตอรเ์น็ตแก่
ประชาชน 
จ านวน 1 ครั้ง 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

95. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ  
ที่ด ี

โครงการอบรมสัมนา
และทัศนศึกษาดูงาน
คณะผู้บรหิาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงาน
เทศบาล และพนักงาน
จ้าง 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

500,000.00 เพื่อใหผู้้บริหาร 
สมาชิกสภาฯ 
พนักงานเทศบาล 
ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและ
เพิ่มพูนวิสยัทัศน์
และประสบการณ์
สร้างความ
สามัคคีอันดี
ระหว่างฝ่ายนิติ
บัญญัติและ
ข้าราชการประจ า 

จัดอบรมสัมนา
และทัศนศึกษา
ดูงานผู้บริหาร 
สมาชิกสภา
เทศบาล 
พนักงาน
เทศบาลและ
พนักงานจ้าง  

96. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ  
ที่ด ี

โครงการอบรมความรู้
กฎหมายเบื้องต้น
เกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการ 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

30,000.00 เพื่อรองรับการ
ตรวจรบัรอง
มาตรฐานการ
ปฏิบัติราชการ
ขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 

อบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับ
กฎหมาย
เบื้องต้นที่
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติราชการ
แก่พนักงาน
เทศบาล 
จ านวน 1 วัน 

97. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ  
ที่ด ี

โครงการปรับปรงุโรงฆ่า
สัตว์ 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

1,250,000.00 เพื่อความสะอาด
และถูกสุขอนามัย 

ปรับปรงุโรงฆ่า
สัตว์ จ านวน 1 
ครั้ง/ป ี

98. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ  
ที่ด ี

โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ 
ประจ ากองสาธารณสุข
และสิง่แวดล้อม 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

6,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพใน
การปฏิบัตงิาน
ของพนักงานกอง
สาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม 

กล้องถ่ายรูป 
จ านวน 1 
เครื่อง 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

99. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ  
ที่ด ี

โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ประจ า
กองสวัสดิการสังคม 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

25,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
กองสวัสดิการ
สังคม 

จัดซื้อครุภัณฑ์ 
จ านวน 5 
รายการ 

100
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ  
ที่ด ี

โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ประจ า
กองวิชาการและ
แผนงาน 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

96,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
กองวิชาการและ
แผนงาน 

จัดซื้อครุภัณฑ์ 
จ านวน 5 
รายการ 

101
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ  
ที่ด ี

โครงการจัดหาเครือ่งมอื
เครื่องใช้ประจ ากองช่าง 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

483,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
กองช่าง 

จัดซื้อครุภัณฑ์ 
จ านวน 8 
รายการ 

102
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ  
ที่ด ี

โครงการการจัดหา
อุปกรณ์เครื่องมือ
เครื่องใช้ประจ าส านัก
ปลัดเทศบาล 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

2,301,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
ส านัก
ปลัดเทศบาล 

จัดหาครุภัณฑ์ 
จ านวน 4 
รายการ 

103
. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ  
ที่ด ี

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ส าหรับสระว่ายน้ าสวน
เฉลิมพระเกียรติ 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

348,000.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงาน 

จัดหาครุภัณฑ์ 
จ านวน 1 
รายการ 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

104. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ  
ที่ด ี

โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ประจ า
กองคลงั 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

128,300.00 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและ
ศักยภาพในการ
ปฏิบัติงานของ
กองคลงั 

จัดหาครุภัณฑ์ 
จ านวน 6 
รายการ 

105. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ  
ที่ด ี

โครงการจัดท า
แผนพัฒนาและ       
เทศบัญญัติงบประมาณ
ของเทศบาลต าบล     
ท่ายาง 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

150,000.00 เพื่อใหเ้ทศบาลมี
เครื่องมือในการ
วางแผน
ด าเนินงานและ
การใช้ส าหรับ
บรหิาร
งบประมาณ 

จัดประชุม
ประชาคม 
จ านวน 15 ครั้ง 

106. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ  
ที่ด ี

โครงการขยายเขตเสียง
ตามสาย ชุมชนบ้านเขา
กระจิว ม.6  ต.ท่ายาง 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

41,400.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง 

ขยายเขตเสียง
ตามสาย 
บริเวณสะพาน
กระจิว-ศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 
หลงัรร.วัดเขา
กระจิว 

107. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ  
ที่ด ี

โครงการขยายเขตเสียง
ตามสาย ชุมชนบ้าน   
ท่าพุ่ง ม.1 ต.ท่ายาง 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

30,400.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง 

ขยายเขตเสียง
ตามสาย พร้อม
ติดตั้งเครื่องขาย
เสียงเพิ่ม ถนน
เลียบคลอง 
ร้านสัตยา
คอมพิวเตอร์ 
และหอพักข้าง
โลตัสท่ายาง 
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ที่ ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม 

เทศบัญญัติ 
วัตถุประสงค์ ผลผลิต 

108. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ  
ที่ด ี

โครงการขยายเขตเสียง
ตามสาย ชุมชนบ้าน 
ฝั่งคลอง ม.8 ต.ท่าคอย 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

39,800.00 เพื่อใหป้ระชาชน
ได้รับข้อมลู
ข่าวสารอย่าง
รวดเร็วและทั่วถึง 

ขยายเขตเสียง
ตามสาย พร้อม
ติดตั้งเครื่อง
ขยายเพิ่ม
หมู่บ้านมั่นคง
ท่ายาง 

109 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการบริหารจัดการ  
ที่ด ี

โครงการปรับปรงุอาคาร
สถานธนานุบาล 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

310,000.00 เพื่อใหส้ถาน 
ธนานุบาลดู
สะอาด เรยีบร้อย 
น่าดู 

ปรับปรงุอาคาร
สถานธนานุบาล 
เช่น ทาสี ฯลฯ 

110 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านสังคม และคุณภาพ
ชีวิต 

โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ์เพื่อป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

รายได้
จัดเกบ็เอง 

5,000,000.00 เพื่อในการ
ป้องกันและระงบั
ระงบัอัคคีภัยได้
อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

จัดซื้อรถน้ า
อเนกประสงค์ 
พร้อมติดตัง้
อุปกรณ์
ดับเพลิง 
จ านวน  1 คัน 
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ฉ.  การใช้จา่ยงบประมาณ 
                  เทศบาลต าบลท่ายางมกีารใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ
โดยได้มีการก่อหนีผู้กพัน/ลงนามในสัญญา  รวม  98  โครงการ   จ านวนเงิน  34,871,788.30  บาท   มีการ
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน  98  โครงการ จ านวนเงิน  34,871,788.30  บาท  สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์  
ได้ดังนี ้

ยุทธศาสตร์ โครงการ การก่อหน้ีผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่าย 
งบประมาณ   

1.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้าน 
โครงสร้างพื้นฐาน 

7 4,887,200.00 7 4,887,200.00 

2.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านสังคม 
และคุณภาพชีวิต 

64 21,829,316.30 64 21,829,316.30 

3.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านเศรษฐกจิ 3 1,108,101.00 3 1,108,101.00 
4.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการ
บรหิารจัดการและการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

7 2,274,470.00 7 2,274,470.00 

5.  ยุทธศาสตร์การพฒันาด้านการ
บรหิารจัดการที่ด ี

17 4,772,701.00 17 4,772,701.00 

รวม 98 34,871,788.30 98 34,871,788.30 
 

หมายเหต ุ * โครงการท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  4  โครงการ  คือ 
ท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) 
1 โครงการจัดท าผังเมืองรวมชุมชนในเขตเทศบาลต าบลท่ายาง 500,000   
2 โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเข่ือนเพชร 3,987,000   
3 โครงการก่อสร้างอัฒจันทร์สนามฟุตบอล   610,000   
4 โครงการจัดหาวัสดุอปุกรณ์เพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  (จัดซื้อ

รถบรรทุกน้ าอเนกประสงค์ พร้อมติดตัง้อุปกรณ์ดับเพลงิ  จ านวน 1 คัน     
5,000,000    

 

                     *  โครงการท่ีไม่ได้ด าเนินการ   จ านวน   8   โครงการ   คือ 

ท่ี โครงการ งบประมาณ (บาท) เหตุผล 
1 โครงการฟื้นฟสูมรรถภาพคนพิการในชุมชน 25,000 ทั้ง 3 โครงการโรงพยาบาล  

ท่ายางได้ทดลองจ่ายเงินตาม
โครงการจากเงินบ ารุงของ
โรงพยาบาล 
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ท่ี โครงการ งบประมาณ เหตุผล 
2 โครงการชุมชนร่วมใจป้องกันภัยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง   40,000 และได้ขอรับงบประมาณสนับสนุน

โครงการเงินอุดหนุนภายหลังจาก
ด าเนินงานตามโครงการเป็นที่
เรียบร้อย ซ่ึงเทศบาลต าบลท่ายาง
ได้พิจารณาแล้วว่าตามระเบียบ
หนังสือสั่งการต่างๆ  ของ
กระทรวงมหาดไทย  ไม่มีระเบียบ
ให้ปฏิบัติกรณีที่หน่วยงานขอรับ
เงินอุดหนุนหลังจากด าเนินงาน
ตามโครงการเรียบร้อยแล้ว  
เทศบาลต าบลท่ายางจึงไม่สามารถ
เบิกจ่ายเงินสนับสนุนให้ทาง
โรงพยาบาล ท่ายางได้ 

3 โครงการสตรียุคใหม่ควรใส่ใจตรวจมะเรง็ปากมดลกู   25,000 
   

4 โครงการจัดต้ังชุมชนย่อยในเขตเทศบาล 20,000   เน่ืองจากยังไม่มีประชาชนแสดง
ความจ านงที่จะจัดตั้งชุมชนย่อย
เพิ่มขึ้นจากเดิม 

5 อุดหนุนโครงการภาษาจีนพิชิตอาเซียน   70,000   เน่ืองจากงบประมาณไม่เพียงพอ
ในการจ้างครูสอนภาษาจีน 

6 โครงการเสรมิปญัญาท้องถ่ินด้วยศิลป์ไทย   30,000   เน่ืองจากขาดบุคลากรในการจัด
อบรมและงบประมาณไม่เพียงพอ
ในการด าเนินการ 

7 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี 2558   30,000   เน่ืองจากโครงการดังกล่าวได้รับ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
เทศบาลได้จัดท าโครงการร่วมกับ 
ศพส.อ.ท่ายาง และ ศพส.เพชรบุรี 

8 โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานระบบบ าบัดน้ าเสีย   200,000   เน่ืองจากโครงการดังกล่าวต้องการ
ให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ได้ทราบและ
เข้าใจถึงระบบบ าบัดน้ าเสีย   ซ่ึง
จะได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ด าเนินการในงบประมาณปี 2558   
แต่เกิดความคลาดเคลื่อนกรม
ทรัพย์ฯ  ได้จัดสรรงบประมาณให้
เทศบาลในงบประมาณปี 2559  
จึงขอโอนงบประมาณด าเนินการ
ในเรื่องการจัดวางผังเมืองชุมชน
ท่ายางซ่ึงตั้งงบประมาณไว้ไม่
เพียงพอและเป็นเรื่องเร่งด่วน 
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                    *  โครงการท่ีจ่ายขาดเงินสะสม  จ านวน  17   โครงการ  คือ 

ท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) 
1 โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนเลียบ

คลองระบายน้ าดี 12  หมู่ 1 ต.ท่ายาง 
1,068,000   1,065,000 

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า คสล. รูปตัวยู ชุมชน
บ้านท่าพุ่งพัฒนา  หมู่ 1 ต.ท่ายาง 

376,000   374,000 

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองชลประทาน
แยกซ้ายสายใหญ่ 3 จากทางน้ าล้นถึงสะพานเหล็ก  
ชุมชนบ้านท่ากระเทียมพัฒนา  หมู่ 3 ต.ท่ายาง   

607,000  605,000 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเพชรเกษม-บ้านหัว
ตะกาด  ชุมชนบ้านไสค้าน หมู่ 4 ต.ท่ายาง   

1,733,000   1,733,000 

5 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ าและถนน คสล. ข้าง
โรงเรียนบ้านหนองบ้วยถึงทางเข้าตลาดการเกษตร
หนองบ้วย  หมู่ 7 ต.ท่ายาง   

4,906,000   กันเงินเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ 2559 

6 โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง ชุมชนสี่แยกสามัคคี   
หมู่ 7 ต.ท่ายาง   

411,000   กันเงินเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ 2559 

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวทุง่-ทุ่งพร้าว 
ชุมชนหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าว   หมู่ 8 ต.ท่ายาง   

420,000   415,000 

8 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ า พร้อมถนน คสล.  
บ้านหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าว  ถึงถนนเพชรเกษม  หมู่ 8     
ต.ท่ายาง   

2,289,000   กันเงินเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ 2559 

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ า 
คสล. รปูตัวยู ชุมชนบ้านหนองแจงสามัคคี หมู่ 9   
ต.ท่ายาง   

587,000   585,000 

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมต่อบ้านไร่ต้นโพธ์ิ-
บ้านต้นมะรมุ (ช่วงที่ 2) ชุมชนบ้านโค้งข่อย หมู่ 4 
ต.ท่าคอย  

  1,069,000   1,067,000 

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนภายในโครงการ 
ส่งน้ าและบ ารุงรักษาเพชรบุรี ชุมชนเข่ือนเพชร   
หมู่ 6 ต.ท่าคอย   

1,092,000   1,090,000 

12 โครงการก่อสร้างคูระบายน้ า คสล. บ้านหนองขโมย
เผา-คลองสง่น้ าหัวหิน  ชุมชนบ้าน  ท่าซิก  หมู่ 6  
ต.ท่าคอย   
 

  855,000   855,000 



 
ท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) 
13 โครงการก่อสร้างปรับปรงุระบบผลิตน้ าประปา    

โรงกรองน้ าท่ายาง  เทศบาลต าบลท่ายาง หมู่ 1        
ต.ท่ายาง   

15,000,000   กันเงินเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ 2559 

14 โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาท่ายางเมือง
ใหม-่ฟาร์มเลี้ยงไก่ หมู่ 6  ต.ท่ายาง 

236,000   235,000 

15 โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาชุมชนฝัง่คลอง 
หมู่ 8 ต.ท่าคอย   

  272,000   270,500 

16 โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาชุมชนบ้าน    
บึงกระจบัก้าวหน้า หมู่ 2  ต.ท่าคอย  

934,000                                                               932,000 

17 โครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ า  คสล. 1 หลัง 
จ านวน 8 ห้อง พร้อมระบบระบายน้ าส าหรับใช้ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเลก็บ้านหนองบ้วย   

  755,000   กันเงินเบิกจ่าย
ปีงบประมาณ 2559 

  

 

โครงการทีเ่ทศบาลได้รบัการสนบัสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น 
โครงการท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น 

ท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) 
1 โครงการก่อสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผูสู้งอายุ

(เบี้ยยังชีพผูสู้งอายุ)   
31,829,900   31,829,900   

2 โครงการเสรมิสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คน
พิการหรือทุพพลภาพ      (เบี้ยยังชีพผู้พกิาร) 

3,806,100   3,806,100   

3 โครงการติดตั้งกล้อง CCTV   900,000 894,000   
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เลียบคลองระบายน้ าดี 

12 หมู่ 1 ต.ท่ายาง 
9,996,000 9,975,000   

5 โครงการก่อสร้างปรับปรงุถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
สายโรงเรียนบ้านหนองบ้วย-สะพานด า หมู่ 7         
ต.ท่ายาง  

1,596,000 1,594,000   

6 โครงการก่อสร้างปรับปรงุถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
สายบ้านท่ายาง-คลองชลประทานสาย 2   หมู่ 9     
ต.ท่ายาง   

767,000 756,000   

7 โครงการก่อสร้างปรับปรงุถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
สายคลองชลประทาน สาย 3-บ้านท่าคอย หมู่ 3     
ต.ท่าคอย  

1,200,000 1,199,000   

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. เช่ือมต่อบ้านไร่ต้นโพธ์ิ-
บ้านต้นมะรมุ ชุมชนบ้านโค้งข่อย  หมู่ 4  ต.ท่าคอย   

1,480,000 1,250,593 
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โครงการท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี 
 

ท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) 
1 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมแสงสว่าง หมู่ 9    

ต.ท่ายาง หมู่ 4 ต.ท่าคอย  
4,110,000 4,057,000   

2 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมแสงสว่าง หมู่ 5-หมู่ 
7 ต.ท่าคอย 

4,110,000 4,060,000   

3 โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมแสงสว่าง หมู่ 3 -
หมู่ 6 ต.ท่ายาง 

2,375,000 2,320,000   

4 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
สายท่ายาง-ท่าคอย หมู่ 9 ต.ท่าคอย-หมู่ 8 ต.ท่ายาง   

4,085,400 4,042,000   

5 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟลัท์ติกคอนกรีต 
สายหัวทุ่ง-ทุ่งพร้าว หมู่ 8 ต.ท่ายาง-หมู่ 9  ต.ท่าคอย   

4,124,400 4,097,000   

 

 

โครงการท่ีได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส านักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเพชรบุรี 
 

ท่ี ชื่อโครงการ งบประมาณ (บาท) เบิกจ่าย (บาท) 
1 โครงการก่อสร้างเข่ือนป้องกันตลิ่งแม่น้ าเพชรบุรี   

บ้านท่ามะเกลือ หมู่ 4  ต.ท่ายาง   
7,714,000 7,692,000   

 
 
  
 

   

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลท่ายาง ท่ีมีการก่อหน้ีผูกพัน/ลงนามสัญญา  มีดังน้ี 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพื้นฐาน 
โครงการขยายเขตจ าหน่าย
น้ าประปา ภายในชุมชนบ้าน
หนองแจง ม.9 ต.ท่ายาง 

รายได้จัดเกบ็เอง 442,000.00 441,000.00 0003/2558 29/04/2558 30 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตจ าหน่าย
น้ าประปาโครงการส่งน้ าและ
บ ารุงรักษาเพชรบรุ ีชุมชน
เข่ือนเพชร ม.6 ต.ท่าคอย 

รายได้จัดเกบ็เอง 747,000.00 745,000.00 0002/2558 28/04/2558 60 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการขยายเขตจ าหน่าย
น้ าประปา ชุมชนบ้านหนอง
ปลวก ม.9 ต.ท่าคอย 

รายได้จัดเกบ็เอง 413,000.00 412,000.00 0004/2558 29/04/2558 30 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายจราจรแก่ประชาชน 

รายได้จัดเกบ็เอง 40,000.00 11,200.00 02101/58 23/06/2558 1 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการติดตั้งป้ายช่ือซอยใน
เขตเทศบาล 

รายได้จัดเกบ็เอง 330,000.00 329,000.00 540/58 11/04/2558 45 

 

                                                                                                 



 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคม และคุณภาพชีวิต 
โครงการอบรมกลุ่มสตรีและ
ทัศนศึกษาดูงาน 

รายได้จัดเกบ็เอง 500,000.00 2,600.00 01806/58 12/05/2558 1 
37,290.00 01782/58 12/05/2558 1 
2,800.00 01898/58 12/05/2558 1 

169,000.00 02017/58 29/04/2558 2 
287,300.00 01568/58 23/04/2558 1 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการชุมชนน่าอยู่ รายได้จัดเกบ็เอง 150,000.00 74,000.00 00233/58 19/11/2557 1 
6,000.00 00495/58 03/12/2557 1 
3,400.00 02538/58 17/08/2558 1 

66,600.00 02669/58 22/07/2558 1 
8. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคม และคุณภาพชีวิต 
โครงการชุมชนสัมพันธ์ และ
เพิ่มประสิทธิภาพ
คณะกรรมการชุมชน 

รายได้จัดเกบ็เอง 50,000.00 46,850.00 113/58 01/09/2558 1 

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการสายใยรักอบอุ่น รายได้จัดเกบ็เอง 120,000.00 82,410.00 02315/58 13/07/2558 1 
36,000.00 02496/58 25/08/2558 1 
1,500.00 02537/58 21/08/2558 1 

 

 



 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
10. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคม และคุณภาพชีวิต 
โครงการก่อสร้าง/ปรับปรงุ 
ศาลาอเนกประสงค์ส าหรับ
ชุมชนในเขตเทศบาลฯ 

รายได้จัดเกบ็เอง 898,000.00 896,000.00 02525/58 12/06/2558 180 

11. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการพัฒนา
หลักสูตรมาตรฐานสากล-
อาเซียน 

รายได้จัดเกบ็เอง 100,000.00 100,000.00 01814/58 02/06/2558 1 

12. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการพัฒนา
หลักสูตรภาษาอังกฤษพิชิต
อาเซียน(ตอ่เนื่อง) 

รายได้จัดเกบ็เอง 70,000.00 70,000.00 01825/58 03/06/2558 1 

13. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการพัฒนา
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารสู่การเป็น
พลเมืองอาเซียน 

รายได้จัดเกบ็เอง 70,000.00 70,000.00 1850/58 27/05/2558 1 

14. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

รายได้จัดเกบ็เอง 70,000.00 70,000.00 1852/58 27/05/2558 1 

 

                                                                                                        



 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
15. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคม และคุณภาพชีวิต 
อุดหนุนโครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมในสถานศึกษา 

รายได้จัดเกบ็เอง 83,000.00 83,000.00 02082/58 30/06/2558 1 

16. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการ
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สู่สากล(ต่อเนื่อง) 

รายได้จัดเกบ็เอง 70,000.00 70,000.00 01824/58 28/05/2558 1 

17. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการแปรงฟันหลงัอาหาร รายได้จัดเกบ็เอง 20,000.00 17,700.00 0107/58 01/09/2558 1 
1,000.00 02662/58 01/09/2558 1 
1,260.00 02717/58 01/09/2558 1 

18. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันเด็กสาน
สัมพันธ์สายใยครอบครัว 

รายได้จัดเกบ็เอง 50,000.00 3,000.00 01269/58 03/03/2558 1 
15,000.00 01717/58 29/04/2558 1 
2,400.00 01708/58 03/03/2558 1 

29,600.00 01051/58 27/02/2558 1 
19. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคม และคุณภาพชีวิต 
โครงการอบรมครูผู้ดูแล 
เด็กเล็กและทัศนศึกษาดูงาน 

รายได้จัดเกบ็เอง 70,000.00 1,000.00 01127/58 20/01/2558 1 
3,600.00 00880/58 20/01/2558 1 

45,300.00 00740/58 13/01/2558 1 
 

                                                                                                         



 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
20. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคม และคุณภาพชีวิต 
โครงการประชุมผู้ปกครอง
นักเรียน 

รายได้จัดเกบ็เอง 20,000.00 15,000.00 02042/58 25/06/2558 1 
4,000.00 02212/58 01/07/2558 1 
1,000.00 02177/58 01/07/2558 1 

21. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการสนบัสนุนเงิน
อุดหนุนโครงการอาหาร
กลางวัน 

เงินอุดหนุนทั่วไป 8,784,000.00 2,195,000.00 02594/58 19/08/2558 1 
2,195,000.00 01823/58 02/06/2558 1 
2,195,000.00 01149/58 10/03/2558 1 
2,195,000.00 00435/58 16/12/2557 1 

22. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อ
การศึกษาให้กบัศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก 

รายได้จัดเกบ็เอง 328,800.00 62,400.00 02741/58 03/09/2558 7 
9,400.00 02848/58 17/08/2558 1 

45,000.00 02086/58 17/06/2558 7 
9,400.00 00212/58 17/08/2558 1 

168,000.00 02849/58 12/05/2558 7 
23. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคม และคุณภาพชีวิต 
โครงการสนบัสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารการศึกษา
สถานศึกษาส าหรับศูนย์
พัฒนาเด็กเลก็ 

เงินอุดหนุนทั่วไป 2,072,000.00 518,000.00 02640/58 03/09/2558 1 

518,000.00 01804/58 02/06/2558 1 

 

 



 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
     518,000.00 01037/58 25/02/2558 1 

518,000.00 00371/58 09/12/2557 1 
24. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคม และคุณภาพชีวิต 
โครงการตรวจสอบพัฒนา
ร้านอาหารแผงลอยและ
ตลาดสดใหอ้ยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน(ท่ายางฟู้ดแฟร์) 

รายได้จัดเกบ็เอง 700,000.00 507,000.00 00402/58 08/12/2557 1 
4,500.00 00576/58 18/12/2557 1 

20,000.00 00574/58 15/12/2557 7 
33,000.00 00644/58 15/12/2557 7 
30,000.00 00573/58 16/12/2557 7 
40,000.00 00646/58 16/12/2557 7 
55,000.00 00645/58 16/12/2557 7 
4,333.50 00634/58 22/12/2557 1 

25. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข โดยกลุ่ม
ผู้ประกอบการค้าอาหาร 

รายได้จัดเกบ็เอง 50,000.00 3,000.00 01822/58 09/04/2558 1 

46,400.00 01319/58 02/04/2558 1 

26. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการแมลู่กปลอดภัยใส่ใจ
สุขภาพ(อนามัยแม่และเดก็) 

รายได้จัดเกบ็เอง 150,000.00 53,800.00 00797/58 21/01/2558 7 
400.00 01947/58 22/04/2558 1 

 

 



 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
27. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคม และคุณภาพชีวิต 
โครงการพัฒนาระบบ
สาธารณสุขมลูฐานส าหรับ
ผู้ด้อยโอกาสและการพัฒนา
ศักยภาพของ อสม.ในชุมชน 

รายได้จัดเกบ็เอง 800,000.00 1,500.00 01807/58 19/05/2558 1 
3,000.00 01864/58 19/05/2558 1 
6,000.00 01948/58 19/05/2558 1 
4,000.00 01949/58 19/05/2558 1 

271,000.00 01847/58 19/05/2558 2 
508,120.00 01803/58 14/05/2558 1 

28. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการคุ้มครองผูบ้รโิภค
(เครื่องส าอางและยา) 

รายได้จัดเกบ็เอง 10,000.00 5,000.00 01431/58 19/03/2558 1 
5,000.00 02614/58 28/08/2558 1 

29. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการให้ความรูเ้รือ่ง
เพศศึกษาและเอดส ์

รายได้จัดเกบ็เอง 50,000.00 49,200.00 02112/58 25/06/2558 1 
800.00 02342/58 28/07/2558 1 

30. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข โดยกลุ่มด้าน
ส่งเสริมสุขภาพ 

รายได้จัดเกบ็เอง 50,000.00 3,000.00 01822/58 09/04/2558 1 

46,400.00 01319/58 02/04/2558 1 

31. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการป้องกันและควบคุม
แมลงและสัตว์ทีเ่ป็นพาหะน า
โรคในตลาดสด 

รายได้จัดเกบ็เอง 80,000.00 9,000.00 00523/58 27/11/2557 1 

 

                                                                                                   



 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
     9,000.00 01085/58 19/02/2558 1 

9,000.00 01642/58 11/05/2558 1 
9,000.00 02117/58 19/06/2558 1 
9,000.00 02689/58 31/08/2558 1 

34,600.00 02770/58 07/09/2558 7 
32. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคม และคุณภาพชีวิต 
โครงการพัฒนาศักยภาพด้าน
สาธารณสุข (อบรมกลุม่
เสี่ยง) 

รายได้จัดเกบ็เอง 45,000.00 2,675.00 01733/58 30/03/2558 1 
4,000.00 01443/58 01/04/2558 1 

37,200.00 01435/58 10/04/2558 1 
33. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคม และคุณภาพชีวิต 
โครงการท าหมันสุนัขและ
แมวในเขตเทศบาลต าบล 
ท่ายาง 

รายได้จัดเกบ็เอง 30,000.00 29,400.00 01416/58 24/03/2558 7 

34. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหาอุปกรณ์
ส าหรับงานบรกิาร
สาธารณสุขฯ 

รายได้จัดเกบ็เอง 460,000.00 117,600.00 02619/58 03/08/2558 7 

35. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์เพือ่ป้องกัน
ยาเสพติด 

รายได้จัดเกบ็เอง 40,000.00 39,000.00 00091/58 19/08/2558 1 
1,000.00 02536/58 21/08/2558 1 

 

                                                                                                      



 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
36. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคม และคุณภาพชีวิต 
โครงการสง่เสรมิสุขภาพ
นักเรียนศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลท่ายาง 

รายได้จัดเกบ็เอง 20,000.00 1,200.00 01203/58 20/01/2558 1 
8,800.00 00539/58 16/12/2557 1 
8,730.00 02217/58 13/07/2558 1 
1,200.00 02810/58 20/07/2558 1 

37. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการรณรงค์ต่อต้านยา
เสพติด ประจ าปี 2558 

รายได้จัดเกบ็เอง 5,500.00 5,500.00 01912/58 11/06/2558 1 

38. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการชุมชนสดใสใส่ใจ
สุขภาพสายตาผูสู้งอายุ 

รายได้จัดเกบ็เอง 160,000.00 6,140.00 00335/58 07/11/2557 1 
1,000.00 00270/58 07/11/2557 1 

56,250.00 00171/58 06/11/2557 1 
80,000.00 00228/58 20/11/2557 1 

39. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการพัฒนางาน
สาธารณสุขมลูฐานในเขต
เทศบาล 

เงินอุดหนุนทั่วไป 555,000.00 138,750.00 01415/58 23/03/2558 1 

138,750.00 01636/58 27/04/2558 1 

40. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันกีฬา
มหกรรมกีฬาท้องถ่ินแห่ง
ประเทศไทย 

รายได้จัดเกบ็เอง 80,000.00 1,500.00 00729/58 15/01/2558 1 

4,950.00 00728/58 19/01/2558 1 

 

                                                                                                        



 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
     3,000.00 00743/58 18/05/2558 1 

70,000.00 00494/58 18/12/2557 1 
41. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคม และคุณภาพชีวิต 
โครงการฝกึทักษะกีฬาภาค
ฤดูร้อน 

รายได้จัดเกบ็เอง 100,000.00 8,000.00 01374/58 03/04/2558 1 
3,000.00 01481/58 20/04/2558 1 

11,000.00 01373/58 19/03/2558 7 
78,000.00 01722/58 09/04/2558 1 

42. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการกีฬาระหว่าง
หน่วยงาน 

รายได้จัดเกบ็เอง 100,000.00 24,000.00 0382/58 23/08/2558 7 
3,600.00 02814/58 23/09/2558 1 
5,200.00 02815/58 23/09/2558 1 
9,700.00 02740/58 01/09/2558 1 

43. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการสง่เสรมิกีฬาและ
นันทนาการ 

รายได้จัดเกบ็เอง 300,000.00 7,600.00 00257/58 17/11/2557 1 
6,000.00 00256/58 17/11/2557 1 

54,000.00 00667/58 05/11/2557 7 
30,400.00 00167/58 04/11/2557 1 
8,000.00 00365/58 03/12/2557 1 
7,000.00 00364/58 03/12/2557 1 

 

 



 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
     4,800.00 00384/58 03/12/2557 1 

43,000.00 00267/58 19/11/2557 1 
10,000.00 00960/58 20/01/2558 1 
4,000.00 00963/58 20/01/2558 1 
3,000.00 00959/58 20/01/2558 1 
7,200.00 01212/58 13/02/2558 1 

16,800.00 00757/58 14/01/2558 1 
12,960.00 01147/58 03/03/2558 1 
3,000.00 01281/58 31/03/2558 1 
3,500.00 01276/58 31/03/2558 1 
6,000.00 01280/58 31/03/2558 1 
7,000.00 01277/58 31/03/2558 1 

55,900.00 01607/58 05/03/2558 1 
9,600.00 02206/58 01/07/2558 1 

44. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการแข่งขันฟุตบอล
ชุมชน 

รายได้จัดเกบ็เอง 300,000.00 8,000.00 01990/58 12/06/2558 1 
7,800.00 01993/58 12/06/2558 1 

 

 



 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
     10,000.00 02174/58 25/05/2558 12 

27,000.00 02449/58 25/05/2558 12 
27,900.00 02173/58 25/05/2558 12 
10,000.00 02047/58 25/05/2558 12 
25,000.00 02172/58 25/05/2558 12 

184,000.00 01826/58 25/05/2558 12 
45. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคม และคุณภาพชีวิต 
โครงการว่ายน้ าเป็น เล่นน้ า
ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ 

รายได้จัดเกบ็เอง 100,000.00 2,000.00 02610/58 25/08/2558 1 
1,000.00 02809/58 22/09/2558 1 

39,375.00 02591/58 20/08/2558 1 
10,650.00 02735/58 14/09/2558 1 

46. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการก่อสร้างลานกีฬา 
ติดตั้งเครื่องออกก าลงักาย 
และสนามเด็กเล่น ในเขต
เทศบาลฯ 

รายได้จัดเกบ็เอง 895,000.00 893,000.00 0443/58 23/06/2558 45 

47. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการเทศบาลเคลื่อนที ่ รายได้จัดเกบ็เอง 150,000.00 9,150.00 00907/58 20/01/2558 1 
8,850.00 00739/58 29/12/2557 1 
9,400.00 00898/58 14/01/2558 1 

                                                                                                



 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
     10,500.00 00823/58 28/01/2558 1 

10,500.00 00850/58 21/01/2558 1 
10,500.00 01043/58 19/02/2558 1 
9,400.00 01100/58 16/02/2558 1 
8,850.00 01099/58 02/02/2558 1 
8,850.00 01226/58 02/03/2558 1 
9,400.00 01228/58 06/03/2558 1 
8,300.00 01250/58 12/03/2558 1 

10,500.00 01366/58 19/03/2558 1 
7,750.00 01318/58 30/03/2558 1 
8,300.00 01419/58 03/04/2558 1 
8,850.00 01536/58 16/04/2558 1 

10,500.00 01834/58 24/04/2558 1 
48. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคม และคุณภาพชีวิต 
โครงการจัดหาอุปกรณ์ด ารง
ชีพส าหรบัผู้พิการ 

รายได้จัดเกบ็เอง 30,000.00 30,000.00 02813/58 11/09/2558 1 

 

                                                                                              



 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
49. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคม และคุณภาพชีวิต 
โครงการให้การสงเคราะห์
ประชาชนที่ด้อยโอกาสใน
ชุมชน 

รายได้จัดเกบ็เอง 400,000.00 3,894.80 00906/58 22/12/2557 1 
 

33,800.00 01988/58 18/06/2558 1 

50. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการติดตั้งระบบกลอ้ง
ชุมชนในเขตเทศบาล 

รายได้จัดเกบ็เอง 1,380,000.00 1,376,000.00 02732/58 10/09/2558 7 

51. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดหาวัสดุอปุกรณ์
เพื่อปอ้งกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

รายได้จัดเกบ็เอง 53,000.00 25,000.00 00376/58 14/11/2557 1 
13,000.00 00559/58 24/12/2557 1 
14,990.00 00796/58 20/01/2558 1 

52. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการติดตั้งระบบปั๊มน้ า 
ชุมชนบ้านท่ากระเทียม ม.3 
ต.ท่ายาง 

รายได้จัดเกบ็เอง 90,000.00 90,000.00 0290/58 15/05/2558 8 

53. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันข้ึนปีใหม ่ รายได้จัดเกบ็เอง 25,000.00 9,000.00 00735/58 01/01/2558 1 
16,000.00 00628/58 30/12/2557 1 

54. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการแหเ่ทียนเข้าพรรษา รายได้จัดเกบ็เอง 30,000.00 21,000.00 02330/58 22/07/2558 1 
9,000.00 02474/58 17/08/2558 1 

 

                                                                                                      



 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
55. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคม และคุณภาพชีวิต 
โครงการอนุรกัษ์
ศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ชุมชน 

รายได้จัดเกบ็เอง 100,000.00 38,800.00 01535/58 24/04/2558 1 
25,000.00 01643/58 17/04/2558 7 
21,000.00 01640/58 17/04/2558 7 
15,000.00 01641/58 17/04/2558 7 

56. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานประเพณีไทย
เช้ือสายจีน 

รายได้จัดเกบ็เอง 500,000.00 285,000.00 00971/58 16/02/2558 1 
9,600.00 01595/58 03/03/2558 1 

65,000.00 01151/58 10/03/2558 1 
30,000.00 01593/58 28/04/2558 1 
15,000.00 01592/58 19/02/2558 7 
19,900.00 01590/58 19/02/2558 7 
22,800.00 01569/58 20/02/2558 7 
25,000.00 01594/58 19/02/2558 7 
22,500.00 01591/58 20/02/2558 7 

57. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานประเพณีลอย
กระทง 

รายได้จัดเกบ็เอง 200,000.00 5,000.00 00250/58 17/11/2557 1 
108,900.00 00168/58 04/11/2557 1 
52,000.00 00252/58 26/11/2557 1 

 

 



 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
     15,000.00 00258/58 26/11/2557 1 

19,100.00 00278/58 27/11/2557 1 
58. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคม และคุณภาพชีวิต 
โครงการจัดงานวันเด็ก
แห่งชาติ 

รายได้จัดเกบ็เอง 200,000.00 140,000.00 00698/58 05/01/2558 1 
 30,000.00 00744/58 20/01/2558 1 
 15,000.00 00784/58 26/01/2558 1 
 15,000.00 00788/58 28/01/2558 1 

59. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการท าบญุตักบาตรเนือ่ง
ในวันส าคัญทางศาสนา 

รายได้จัดเกบ็เอง 25,000.00 5,100.00 02475/58 17/08/2558 1 
19,900.00 02439/58 22/08/0829 7 

60. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการจัดงาน 
พระนครคีร-ีเมืองเพชร ครั้งที่ 
29 ประจ าปี พ.ศ.2558 

รายได้จัดเกบ็เอง 60,000.00 60,000.00 00407/58 11/12/2558 1 

61. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการเผยแพร่
กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี
พื้นที่อ าเภอท่ายาง ในงาน
พระนครคีรีเมอืงเพชร 
ประจ าปี พ.ศ.2558 
อ.ท่ายาง จ.เพชรบุร ี

รายได้จัดเกบ็เอง 50,000.00 50,000.00 00353/58 09/12/2557 1 

-                                                                                            



 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
62. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคม และคุณภาพชีวิต 
โครงการจัดรถขบวนแห่งาน
ของดีท่ายาง 

รายได้จัดเกบ็เอง 50,000.00 50,000.00 01425/58 09/04/2558 1 

63. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันปิย
มหาราช 

รายได้จัดเกบ็เอง 10,000.00 700.00 00489/58 23/10/2557 1 
3,000.00 00434/58 23/10/2557 1 
2,500.00 00433/58 23/10/2557 1 
3,000.00 01624/58 23/10/2557 1 

64. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ 

รายได้จัดเกบ็เอง 250,000.00 20,000.00 01681/58 05/12/2557 1 
1,800.00 00424/58 05/12/2557 1 
5,000.00 00425/58 05/12/2557 1 
7,000.00 00426/58 05/12/2557 1 
6,000.00 00428/58 05/12/2557 1 
5,500.00 00427/58 05/12/2557 1 

10,000.00 00423/58 05/12/2557 1 
17,520.00 00487/58 05/12/2557 1 
2,000.00 00481/58 05/12/2557 1 

25,000.00 00480/58 05/12/2557 1 
6,980.00 00553/58 05/12/2557 1 

 



 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
     3,880.00 00544/58 05/12/2557 1 

15,285.00 00552/58 05/12/2557 1 
1,790.00 00786/58 05/12/2557 1 

95,000.00 00669/58 05/12/2557 1 
20,000.00 01682/58 05/12/2557 1 

65. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระนางเจ้า
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหา
มหาราชิน ี

รายได้จัดเกบ็เอง 10,000.00 1,000.00 02687/58 12/08/2558 1 

1,500.00 02611/58 12/08/2558 1 
2,000.00 02610/58 12/08/2558 1 

1,000.00 02606/58 12/08/2558 1 

66. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการวันเทศบาล รายได้จัดเกบ็เอง 50,000.00 31,672.00 01828/58 15/05/2558 1 
13,500.00 01534/58 20/04/2558 1 
2,000.00 01808/58 14/05/2558 1 

67. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต ์

รายได้จัดเกบ็เอง 700,000.00 8,500.00 01538/58 10/04/2558 1 
25,000.00 01647/58 13/04/2558 1 
26,100.00 01564/58 11/04/2558 3 

 

 



 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
     26,400.00 01537/58 11/04/2558 3 

47,000.00 01567/58 13/04/2558 1 

50,000.00 01835/58 11/04/2558 3 

48,000.00 01646/58 13/04/2558 1 

20,830.00 01566/58 11/04/2558 3 

448,000.00 01680/58 14/05/2558 1 
68. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

สังคม และคุณภาพชีวิต 
โครงการส ารวจความจ าเป็น
ข้ันพื้นฐาน 

รายได้จัดเกบ็เอง 170,000.00 68,481.00 01436/58 10/04/2558 1 

69. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกจิ 

โครงการฟื้นฟูภูมิทัศนร์ิม
แม่น้ าเพชรบุรี บริเวณท่าย์น้ า
ข้ามภพ ม.1 ต.ท่ายาง 

รายได้จัดเกบ็เอง 950,000.00 948,000.00 0008/58 26/02/2558 60 

 
70. 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
เศรษฐกจิ 

โครงการอบรมอาชีพแก่
ประชาชน 

รายได้จัดเกบ็เอง 100,000.00 17,871.00 02804/58 30/07/2558 5 

670.00 02535/58 21/08/2558 1 

51,560.00 02528/58 20/07/2558 1 
71. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

เศรษฐกจิ 
โครงการสง่เสรมิอาชีพทอผ้า
พื้นบ้าน 

รายได้จัดเกบ็เอง 90,000.00 90,000.00 01150/58 10/03/2558 1 

 



 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
72 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การบริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

โครงการปรับปรงุบ่อขยะ
เทศบาลต าบลท่ายาง 

รายได้จัดเกบ็เอง 2,000,000.00 479,520.00 01048/58 15/12/2557 238 

759,240.00 02557/58 15/12/2557 238 

759,240.00 02556/58 15/12/2557 238 

73 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

โครงการจัดท าจลุินทรีย์
ชีวภาพ 

รายได้จัดเกบ็เอง 30,000.00 560.00 01202/58 02/02/2558 1 

74 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

โครงการสบืสานอนุรักษ์
แม่น้ าเพชรบุร ี

รายได้จัดเกบ็เอง 150,000.00 4,000.00 02805/58 22/09/2558 1 

2,000.00 02806/58 17/08/2558 1 

144,000.00 02438/58 06/08/2558 1 

75 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

โครงการคัดแยกขยะ รายได้จัดเกบ็เอง 50,000.00 33,600.00 01868/58 29/05/2558 1 

5,000.00 01869/58 03/06/2558 1 

 



 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
76. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การบริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพื่อ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

รายได้จัดเกบ็เอง 40,000.00 39,000.00 02248/58 08/07/2558 1 

  
1,000.00 02293/58 21/07/2558 1 

77. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

โครงการรวมพลังกวาดบ้าน
กวาดเมือง Big Cleaning 
Day 

รายได้จัดเกบ็เอง 50,000.00 5,960.00 00368/58 02/12/2557 1 

1,500.00 00575/58 02/12/2557 1 

10,500.00 00265/58 25/11/2557 1 

10,500.00 01036/58 25/02/2558 1 

6,750.00 01827/58 03/06/2558 1 

10,500.00 02529/58 03/08/2558 1 

78. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการ และการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม 

โครงการตรวจสุขภาพลูกจ้าง 
พนักงานจ้างฯ กอง
สาธารณสุขฯ เพื่อประเมิน
สภาวะเสี่ยงของโรคที่เกิดจาก
การท างาน 

รายได้จัดเกบ็เอง 50,000.00 1,600.00 01486/58 07/04/2558 1 



 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
79. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การบริหารจัดการที่ด ี
โครงการพัฒนาบุคลากรสู่
มาตรฐานสากลอาเซียน 

รายได้จัดเกบ็เอง 200,000.00 1,000.00 02608/58 28/08/2558 1 

132,800.00 02481/58 18/08/2558 1 
80. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การบริหารจัดการที่ด ี
โครงการอบรมคอมพิวเตอร์
และอินเตอรเ์น็ตส าหรบั
ประชาชน 

รายได้จัดเกบ็เอง 60,000.00 2,000.00 01493/58 19/03/2558 1 

2,000.00 01274/58 19/03/2558 1 

53,320.00 01707/58 09/04/2558 1 

2,180.00 01272/58 19/03/2558 1 

500.00 01846/58 19/03/2558 1 
81. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การบริหารจัดการที่ด ี
โครงการอบรมสัมนาและ
ทัศนศึกษาดูงานคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และ
พนักงานจ้าง 

รายได้จัดเกบ็เอง 500,000.00 344,300.00 01433/58 09/04/2558 1 

143,500.00 01429/58 02/04/2558 1 

3,000.00 01543/58 09/04/2558 1 

8,500.00 01842/58 09/04/2558 1 

82. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่ด ี

โครงการอบรมความรู้
กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับ
การปฏิบัตริาชการ 

รายได้จัดเกบ็เอง 30,000.00 26,800.00 02038/58 24/06/2558 1 

1,360.00 02267/58 15/07/2558 1 

500.00 02341/58 21/07/2558 1 
 



 

ท่ี ยุทธศาสตร์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่มสัญญา ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
83. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ

บรหิารจัดการที่ด ี
โครงการปรับปรงุโรงฆ่าสัตว์ รายได้จัดเกบ็เอง 1,250,000.00 268,000.00 538/58 28/09/2558 7 

84. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บรหิารจัดการที่ด ี

โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ประจ ากอง 
กองสาธารณสุขฯ 

รายได้จัดเกบ็เอง 6,000.00 4,190.00 00794/58 22/01/2558 1 

85. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บรหิารจัดการที่ด ี

โครงการปรับปรงุอาคาร
สถานธนานุบาล 

รายได้จัดเกบ็เอง 310,000.00 298,500.00 0001/2558 11/06/2558 45 

86. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บรหิารจัดการที่ด ี

โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ประจ ากอง
สวัสดิการสงัคม 

รายได้จัดเกบ็เอง 25,000.00 25,000.00 01040/58 13/02/2558 7 

87. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บรหิารจัดการที่ด ี

โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ประจ ากอง
วิชาการและแผนงาน 

รายได้จัดเกบ็เอง 96,000.00 35,000.00 01050/58 10/02/2558 7 
13,800.00 00889/58 23/12/2557 7 
47,000.00 01039/58 13/02/2558 7 

88. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการ
บรหิารจัดการที่ด ี

โครงการจัดหาเครือ่งมอื
เครื่องใช้ประจ ากองช่าง 

รายได้จัดเกบ็เอง 483,000.00 399,500.00 02761/58 06/08/2558 7 
12,000.00 01783/58 14/05/2558 7 
35,000.00 0271/58 14/05/2558 7 

 



 

ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
89. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การบริหารจัดการที่ด ี
โครงการการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ประจ า
ส านักปลัดเทศบาล 

รายได้จัดเกบ็เอง 2,301,000.00 1,489,000.00 02803/58 18/09/2558 30 

787,000.00 02501/58 01/08/2558 7 

25,000.00 01140/58 13/02/2558 7 

90. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่ด ี

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์
ส าหรับสระว่ายน้ าสวนเฉลมิ
พระเกียรต ิ

รายได้จัดเกบ็เอง 348,000.00 348,000.00 0280/58 12/05/2558 7 

91. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่ด ี

โครงการจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือเครื่องใช้ประจ า 
กองคลงั 

รายได้จัดเกบ็เอง 128,300.00 35,000.00 0151/58 13/02/2558 7 

52,000.00 0141/58 10/02/2558 7 

7,980.00 00791/58 21/01/2558 1 

29,300.00 01096/58 13/02/2558 7 

 



 

ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
92. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การบริหารจัดการที่ด ี
โครงการจัดท าแผนพฒันา
และเทศบัญญัติงบประมาณ
ของเทศบาลต าบลท่ายาง 

รายได้จัดเกบ็เอง 150,000.00 1,500.00 00929/58 23/01/2558 1 

500.00 00932/58 23/01/2558 1 

16,900.00 00309/58 03/12/2557 1 

600.00 02264/58 23/06/2558 1 

2,300.00 02126/58 02/07/2558 1 

1,110.00 02024/58 23/06/2558 1 

600.00 02270/58 15/07/2558 1 

3,561.00 02252/58 15/07/2558 1 

1,000.00 00572/58 25/12/2557 1 

93. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่ด ี

โครงการขยายเขตเสียงตาม
สาย ชุมชนบ้านเขากระจิว 
ม.6 ต.ท่ายาง 

รายได้จัดเกบ็เอง 41,400.00 41,400.00 00972/58 02/02/2558 7 

 



 

ท่ี ยุทธศาสตร ์ โครงการ แหล่งท่ีมาของ
งบประมาณ 

งบตามเทศ
บัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 
(บาท) 

คู่สัญญา วันท่ีเริ่ม
สัญญา 

ระยะเวลา
ด าเนินงาน

(วัน) 
94. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน

การบริหารจัดการที่ด ี
โครงการขยายเขตเสียง 
ตามสาย ชุมชนบ้านท่าพุ่ง 
ม.1 ต.ท่ายาง 

รายได้จัดเกบ็เอง 30,400.00 30,400.00 0269/58 06/05/2558 7 

95. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การบริหารจัดการที่ด ี

โครงการขยายเขตเสียงตาม
สาย ชุมชนบ้านฝั่งคลอง  
ม.8 ต.ท่าคอย 

รายได้จัดเกบ็เอง 39,800.00 39,800.00 00903/58 16/01/2558 7 

96. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
สังคม และคุณภาพชีวิต 

อุดหนุนโครงการพัฒนาการ
เรียนรู้สู่อาเซียน 

รายได้จัดเกบ็เอง 
 

100,000.00 100,000.00 2215/58 26/06/2558 1 

97. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างท่อระบาย
น้ า พร้อมผิวทาง สายหนอง
แฟบ-กระจิว ชุมชนบ้าน
หนองแฟบพัฒนา ม.5      
ต.ท่ายาง 

รายได้จัดเกบ็เอง 1,883,000.00 1,880,000.00 00026/59 20/08/2558 60 

98. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ ารูปตัวยู ถนนสายหลัง
โรงพยาบาลท่ายาง ชุมชน
บ้านฝั่งคลอง ม.8 ต.ท่าคอย 

รายได้จัดเกบ็เอง 1,071,000.00 1,069,000.00 00041/59 20/08/2558 60 
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ข้อมูลรายรับกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

หมวดรายรับ 
รับจริง ปี 2558 

(บาท) 

1. ภาษีอากร 11,853,503.88 

2. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 5,788,069.30 

3. รายได้จากทรพัย์สิน 2,467,667.42 

4. รายได้เบ็ดเตล็ด 1,636,149.00 

5. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 1,344,392.18 

6. รายได้จากภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให ้ 98,468,721.97 

7. รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป 38,690,082.00 

8. รายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกจิ 57,026,942.67 

รวมรายรับท้ังสิ้น 217,275,528.42 

 

 

ข้อมูลรายจ่ายกองคลังประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

 

หมวดรายจ่าย 
จ่ายจริง ปี 2558 

(บาท) 

1. งบกลาง 57,050,571.79 

2. งบบุคลากร 43,203,024.61 

3. งบด าเนินการ 47,324,303.63 

4. งบลงุทุน 44,110,730.00 

5. งบเงินอุดหนุน 9,856,000.00 

6. รายจ่ายอื่น 798,000.00 

รวมรายจา่ยท้ังสิ้น 202,342,630.03 

ช. ผลการด าเนินงาน…………. 
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ช.  ผลการด าเนินงาน 
       เทศบาลต าบลท่ายาง ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัตงิบประมาณปี  2558  ในเขตพื้นที่
โดยได้รับความร่วมมอืการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆประสบผลส าเรจ็ด้วยดีก่อใหเ้กิดประโยชน์แกป่ระชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีผลการ
ด าเนินงานทีส่ าคัญดังนี ้

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
โครงการก่อสร้างขยายเขตน้ าประปา ชุมชนบ้านหนองปลวก หมู่ 9 ต.ท่าคอย 
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2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม และคุณภาพชีวิต 
โครงการว่ายน้ าเป็น เล่นน้ าปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ 
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3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
โครงการสง่เสรมิอาชีพทอผ้าพื้นบ้าน 
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      4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
โครงการเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 

 



 

-64- 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการท่ีด ี
โครงการอบรมความรู้กฎหมายเบื้องต้นเกี่ยวกับการปฏิบัตริาชการ 

 

 
 

 



 

 

สารบัญ 

         หน้า 

ก.  วิสัยทัศน์        1 

 ข.  พันธกิจ        1 

 ค.  ยุทธศาสตร์การพัฒนา      1 

 ง.  การวางแผน       2 

 จ.  การจัดท างบประมาณ      4 

 ฉ. การใช้งบประมาณ      28 

 ช.  ผลการด าเนินงาน      59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 
 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่ายาง 
เรื่อง     การรายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่ายางในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  

 

               -------------------------------------      

   ด้วยเทศบาลต าบลท่ายาง  ได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลท่ายางใน
รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
แล้ว  พร้อมทั้งได้รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร
เทศบาลต าบลท่ายาง  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๘   
 

 อาศัยอ านาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาของ 
องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๘  หมวด  ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ข้อ ๒๙(๓)  
จึงขอประกาศการรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘  มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน  
 
 

    ประกาศ    ณ    วันที่  ๙  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 

 

                  (นางนฤมล  กิจพ่วงสุวรรณ) 
                          นายกเทศมนตรีต าบลท่ายาง 
 
 


