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โครงสร้างพื้นฐาน

ด้านการพัฒนาคนและสังคม

ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ

ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร
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การดำเนินงานโครงการของปีงบประมาณ 2560

สรุปรายรับ-รายจ่าย 
ประจำปีงบประมาณ 2560

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

การขออนุญาตก่อสร้าง 
ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง

การย่ืนแบบแสดงรายการและการชำระภาษีโรงเรือนและท่ีดิน
ประจำปี พ.ศ. 2561
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สารบ ัญ

คณะผู้จัดทำ

“เทศบาลตำบลท่ายาง เป็นเมืองน่าอยู่ 

ชุมชนเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี 

บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม”

นายนพดล กรดเสือ
ปลัดเทศบาล
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 เทศบาลตำบลท่ายาง ได้นำแนวคิดและทฤษฎีการจัดการ 
ภาครัฐแนวใหม(่New Public Management) ซึ่งนำเอาวิธีการ 
ของเอกชนมาใช้ในการจัดการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ 
และได้มาตรฐานในรูปแบบการบริหารตามวัตถุประสงค์   
(management by objective : MBO) ซึ่งเป็นแนวคิดในการ 
จัดการที่มุ ่งผลสำเร็จของงานเป็นหลัก  โดยอาศัยการกำหนด 
วัตถุประสงค์การทำงาน  และมาตรฐานที่ใช้ในการประเมิน 
ความก้าวหน้า หรือความสำเร็จของงานร่วมกันระหว่างผู้บริหาร  
และผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเหล่านั้น  โดยแผนงาน 
และวิธีท่ีใช้ในการประเมินผล จะถูกกำหนดข้ึนด้วยความร่วมมือกัน 
ของบุคลากรในทุกระดับ ของสายการปฏิบัติงานภายใต้การทำงาน 
ร่วมกันเป็นทีม ดั่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัสว่าการพัฒนาที่จะประสบผลสำเร็จ 
ได้นั้น “ต้องระเบิดจากข้างใน” กล่าวคือการพัฒนาที่มีพื้นฐาน 
มาจากความต้องการและการมีส่วนร่วมของคนในองค์กร  
นั่นก็คือให้ความสำคัญของการพัฒนาไปที่ “คน”

 ภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง 
“เทศบาลตำบลท่ายาง เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง มีการบริหาร 

จัดการที่ดี บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม” พันธกิจที่สำคัญของ 
เทศบาลตำบลท่ายางนั่นก็คือให้ความสำคัญของการพัฒนาไปที่ 
“คน” และการสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมอย่างจริงจัง



 สวัสดีครับ พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน กระผม 

นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ตลอดระยะเวลาหลายปี ท่ีผมได้มีโอกาส 

เข้ามารับใช้พี ่น้องประชาชน ผมมีความภาคภูมิใจและยินดี 

เป็นอย่างยิ่ง เพราะท้องถิ่นแห่งนี้เป็นที่อยู่อาศัยตั้งแต่เล็กจนถึง 

ปัจจุบันน้ี ซ่ึงท้องถ่ินน้ีเต็มไปด้วยธรรมชาติอันสวยงาม ภูมิอากาศดี        

ภูมิประเทศที่ติดต่อหลายจังหวัด  ความอุดมสมบูรณ์  และมีพี่น้อง 

ประชาชนที่น่ารักอาศัยอยู่ 

 ปัจจุบันเทศบาลตำบลท่ายาง ได้พัฒนาศักยภาพในทุกๆ ด้าน 

ที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องและประชาชน ทั้งด้านสาธารณูปโภค 

ปัจจัยพื้นฐาน คุณภาพชีวิต สุขภาพอนามัย งานประเพณีต่างๆ 

ท่ีครอบคลุมในทุกด้าน มีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ย่ังยืน การบริหาร 

จัดการและกิจกรรมโครงการที่คณะผู้บริหารได้มอบให้ ตามแผน 

ยุทธศาสตร์ โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนเป็นที่ตั้ง  

วารสารฉบับนี้จัดทำขึ้นมา เพื่อเป็นสื่อทางหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึง 

โครงการ กิจกรรมต่างๆ ท่ีเทศบาลตำบลท่ายาง ได้พัฒนาในท้องถ่ิน 

โดยมีตัวแทนของประชาชนคือผู้บริหารท้องถิ่น และในส่วนของ 

ข้าราชการ เป็นตัวแทน ซึ่งผู้ทำหน้าที่ต้องมีภาวะผู้นำที่ดี วางตัว 

ให้เหมาะสมและเป็นที่ศรัทธาเชื่อถือของบุคคลอื่น มีความเมตตา 

เป็นธรรม เป็นผู้มีความรักยุติธรรมและสร้างกระบวนการยุติธรรม 

และยุติ อย่างเป็นธรรมเชิงสมานฉันท์ ร่วมกันสร้างความสุจริต 

ในการปฏิบัติงาน มุ่งเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า ประโยชน์ส่วนตน 

มีจิตสาธารณะและจิตสำนึกรักท้องถิ่น นั่นคือจิตสำนึกอันแท้จริง 

ของข้าราชการท้องถิ่น โดยได้ยึด หลักธรรมาภิบาลในการบริหาร 

ตลอดการทำงาน เพราะการทำงานนั้นต้องมีความทุ่มเท ซื่อสัตย์ 

มีคุณธรรม และเพื่อพี่น้องชาวเทศบาลตำบลท่ายาง ในการพัฒนา 

ท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีแบบยั่งยืนตลอดไป ดังนั้นทาง 

เทศบาลตำบลท่ายาง จึงต้องมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและ 

ยั่งยืนต่อไป 

 สุดท้ายนี้ เนื่องในโอกาส “ดิถึขึ้นปีใหม่ ปี พ.ศ. 2561  

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก ได้โปรดอำนวยพรให้ 

พี่น้องประชาชนทุกท่านและครอบครัว ได้โชคดีปีใหม่ มีความสุข 

ความสำเร็จ และสมหวัง ตลอดปีใหม่ และตลอดไป ขอให้บุญรักษา 

เทวดาคุ้มครอง พระรัตนตรัยปกป้อง จงมีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาในชีวิต 

สุขภาพร่างกายแข็งแรงโรคภัยจงได้อย่าแผ้วพานท่านและครอบครัว 

 ให้มีความร่มเย็น และมีความสุข ให้ร่ำรวยเงินทองและทรัพย์สิน 

ให้สูงส่งด้วยบารมี”

****หากท่าน มีคำแนะนำ มีโครงการ กิจกรรมท่ีจะนำเสนอ

ให้กระผมได้รับใช้และให้บริการ กระผมยินดีเป็นอย่างย่ิงครับ***

พรใดล้ำ พรใดเลิศ พรใดประเสริฐ 

ขอจงบังเกิดแก่ท่าน และครอบครัว

ตลอดปีใหม่ 2561  และ ตลอดไป

“ 

”

นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย
สารจาก
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย

นายกชัยธิศักดิ์ อำลอย
นโยบายเร่งด่วน

 ตามที่ได้มีประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศรับรอง 

ผลการเลือกตั้งให้กระผมเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี 

ตำบลท่ายาง เม่ือวันท่ี 21 พฤษภาคม 2557 และกระผมได้กำหนดนโยบาย 

การบริหารราชการของเทศบาลตำบลท่ายางตามอำนาจหน้าท่ีของเทศบาล 

ที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 รวมถึงฉบับ 

แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบันและพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอน 

การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 เสนอต่อ 

สภาเทศบาลตำบลท่ายาง  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557  ให้ได้รับทราบ 

ถึงนโยบายการบริหารงานเทศบาลดังกล่าวไปแล้ว นั้น

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 48 

ทศ วรรคห้า แก้ไขโดยพระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546  

ซึ่งกำหนดให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน   

ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจำทุกปี  

 ดังนั้นจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจำปี   

พ.ศ.2560  ดังต่อไปนี้

 กระผม นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง  

และคณะผู้บริหาร ประกอบด้วย

 1. นายทวีป   เพชรด้วง  รองนายกเทศมนตรี

 2. นางสาวนุจรี  ช่วยคุ้ม  รองนายกเทศมนตรี

 3. นายไพบูลย์  พัดศรีเรือง  เลขานกุารนายกเทศมนตร ี 

 4. นายเฉลิมศักดิ์  แก้วกำยาน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 ได้บริหารราชการตามที่ได้แถลงนโยบายไว้ต่อสภาเทศบาลตำบลท่ายาง โดยได้พิจารณาดำเนินโครงการ เพื่อการพัฒนา 

ในด้านต่าง ๆ เช่น  ปรับปรุงและพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ตลอดจนสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่าง ๆ  ให้ได้มาตรฐาน 

พัฒนาด้านการบริหารสาธารณสุข ส่งเสริมด้านการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  และสร้าง 

ความเข้มแข็งแก่ชุมชน  ปรับปรุงและพัฒนาด้านการปฏิบัติงานในสำนักงาน  ฯลฯ  ทั้งนี้คำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็นสำคัญ 

ตามที่ได้กำหนดนโยบายการบริหารไว้  ดังนี้
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เทศบาลตำบลท่ายาง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาล 

ให้ได้มาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

 1.2 พัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปโภคการที่มี 

ประสิทธิภาพให้ทั่วถึงทุกพื้นที่

 1.3 ผลักดันให้มีการใช้ผังเมืองรวมเทศบาล เป็นกรอบ 

และแนวทางในการพัฒนาด้านกายภาพ

 1.4 ผลักดันให้มีการใช้กฎหมายควบคุมอาคาร

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม

 2.1 พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เด็กและเยาวชน

 2.2 สนับสนุนการสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพ 

ชีวิตของประชาชน รวมถึงผู้สูงอายุผู้ด้อยโอกาสให้ครอบคลุม 

ทั้งด้านกาย จิต ปัญญา และพัฒนาสถานที่อยู่อาศัยให้ถูก 

สุขลักษณะ

 2.3 ส่งเสริม สนับสนุนการบริหาร จัดการแพทย์แผนไทย

 2.4  ป้องกัน ปราบปราม แก้ไข้ปัญหายาเสพติด

 2.5 ส่งเสริมให้มีการจัดระเบียบชุมชน สังคมและ 

การรักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อความปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย์สิน

 2.6 ส่งเสริมการกีฬา สนับสนุนให้มีสนามกีฬา ลานกิจกรรม 

และ/หรืออุปกรณ์สำหรับการออกกำลังกาย

 2.7 ส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื ้นฟูกิจกรรมด้านศาสนา 

ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน การดำรง 

ชีวิตตามวิถีไทย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 2.8 สร้างความเข้มแข็งชุมชนสนับสนุนการดำเนินงาน 

ของแผนชุมชนร่วมกับท้องถิ่นส่งเสริมกิจกรรมชุมชน และ 

ให้ประชาชนมีบทบาทในการร่วมพัฒนา

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ

 3.1 ส่งเสริม พัฒนาอาชีพ กระตุ้นให้เกิดการกระจาย 

รายได้ และเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนตามหลักปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง

 3.2 ส่งเสริม พัฒนาการรวมกลุ่มสหกรณ์ กลุ่มออมทรัพย์ 

จัดลานค้าชุมชน

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

 4.1 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้าง จิตสำนึก 

ความรู้ความเข้าใจและสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการบริโภคที่ยั่งยืน  

และพอเพียง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสร้าง 

ความรู้สึกหวงแหนทรัพยากร ในท้องถิ่นของตน

 4.2 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนรวมในการบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติการฟ้ืนฟู การอนุรักษ์เพ่ือลดมลพิษและควบคุม 

กิจกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและประชาชน

 4.3 เพิ่ มประสิทธิภาพของกลไกการจัดการขยะ 

การคัดแยกขยะ และการรีไซเคิลและสนับสนุนให้มีระบบ 

เก็บขนและกำจัดขยะแบบรวมศูนย์
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเมือง การบริหาร

 5.1 รณรงค์สร้างกระบวนการเรียนรู้ ปลูกฝังจิตสำนึก 

ค่านิยมตามหลักการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างวัฒนธรรมการเมือง 

แบบประชาธิปไตยและจิตสำนึกธรรมาภิบาลให้แก่เยาวชน 

ประชาชน

 5.2 บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เพื่อให้ความรู้ 

ประชาชนในท้องถิ่น

 5.3 พัฒนาและส่งเสริมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

การจัดทำงบประมาณ ที่สนองตอบ ความต้องการของชุมชน 

ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนรวมท้ังสนับสนุน 

ให้มีการติดตามและประเมินผล

 5.4 พัฒนาการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

และโปร่งใส และสนับสนุนการใช้ทรัพยากรในการบริหาร 

อย่างคุ้มค่า

 5.5 พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 

อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
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โครงสร้างพื้นฐาน
1.	พัฒนาเส้นทางคมนาคมภายในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน	สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

โครงการก่อสร้างถนน	ไฟส่องสว่าง	คูระบายน้ำ	สะพาน	ซ่อมแซม	และบำรุงรักษาถนน

1.	โครงการก่อสร้างถนนสายรักษ์ท่ายาง

2.	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทุ่งใหญ่	–	พระแสง
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4.	โครงการขุดลอกสระน้ำหนองบัว

5.	โครงการก่อสร้างศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง

3.	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าถนน	บริเวณหัวสะพานนาแค	–	หน้าโรงพยาบาลทุ่งใหญ่
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ด้านการพัฒนาคนและสังคม 
กิจกรรมด้านการศึกษา	การกีฬา	นันทนาการ	การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

และงานศาสนา	วัฒนธรรม	ประเพณีท้องถิ่น

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและการจัดงานวันเด็ก

โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์
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โครงการส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	ประจำปีงบประมาณ	2560

กิจกรรมด้านศาสนา	วัฒนธรรม	และประเพณีท้องถิ่น

กิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
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โครงการจัดงานวันลอยกระทง

กิจกรรมวันสงกรานต์
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ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
โครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางด้านอาชีพ

โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
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ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ลงพื้นที่พัฒนาชุมชน	และปรับภูมิทัศน์	ให้เป็นเมืองน่าอยู่

แก้ไขและบริหารจัดการขยะ	
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ด้านการพัฒนาการเมืองและการบริหาร

โครงการปกป้องสถาบันชาติ	

โครงการส่งเสริมความรู้ประชาธิปไตย

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต

ส่งเสริม	สนับสนุน	การเมืองการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย	โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมต่าง	ๆ	ยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
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ตารางสรุปผล
การดำเนินงานโครงการของปีงบประมาณ 2560

		ที่ โครงการ งบประมาณ	(บาท)

1 โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองชลประทาน บริเวณถนนชลประทาน - 

ถนนคลองหนองยาง

214,000

2 โครงการปรับปรุงถนนชลประทานสายควนเนียง - นาท่อม 227,000

3 โครงการปรับปรุง - ซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาล 338,000

4 จ้างเหมาขุดลอกคูระบายน้ำ 30,000

5 จัดซื้อเครื่องเล่นเด็กของ สพด.ทต.ท่ายาง 859,000

6 แข่งขันทักษะทางวิชาการ 149,522.40

7 สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 372,050

8 ค่าอาหารเสริมนม (ศพด.ทต.ท่ายาง) 116,843.20

9 ค่าอาหารเสริมนม (โรงเรียนสังกัดสพฐ.) 1,387,694.56

10 ค่าอาหารกลางวัน (โรงเรียนสังกัดสพฐ.) 3,076,000

11 โครงการก่อสร้างอาคารสนามเด็กเล่น ศพด.ทต.ท่ายาง 249,000

12 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศพด.ทต.ท่ายาง 449,000

13 โครงการปรับปรุงและต่อเติม ศพด.ทต.ท่ายาง 140,000

14 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  4,257,200

15 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ  984,000

16 การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  25,500

17 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ายาง  130,000

18 ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 30,503

19 บริการแพทย์ฉุกเฉิน 59,150

20 ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 12,800

21 โครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนน 53,452

22 จัดซื้อวัสดุกีฬาให้ชุมชน 41,948

23 การจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 267,578

24 ส่งเสริมทีมกีฬาเข้าแข่งขันในระดับต่างๆ 87,248

25 อุดหนุนเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาอำเภอ 20,000

26 จัดงานวันขึ้นปีใหม่ 19,900

27 จัดงานวันลอยกระทง -

28 จัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ 50,000

29 อุดหนุนโครงการส่งหมรับเข้าร่วมประกวดในประเพณีเทศกาลเดือนสิบ 10,000
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		ที่ โครงการ งบประมาณ	(บาท)

30 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตำบลท่ายางเกี่ยวกับการจัดงานส่งเสริมประเพณี

ตักบาตรเทโวโรหณะและลากพระ

20,000

31 อุดหนุนการจัดงานวันมาฆบูชา(แห่ผ้าขึ้นธาตุ) 5,000

32 อุดหนุนประเพณีลากพระและกาชาด อ.ทุ่งใหญ่ 20,000

33 จัดงานกตัญญู 79,480

34 จัดงานวัน อปพร. 16,481

35 จัดกิจกรรมเนื่องในวันเทศบาล 28,036

36 จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 149,922

37 พาลูกจูงหลานเข้าวัด 8,116

38 จัดงานรัฐพิธี ราชพิธีฯลฯ 485,501

39 จัดเก็บข้อมูลพื้นฐานชุมชน -

40 ฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน 60,000

41 ส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน 26,866

42 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว 26,541

43 ส่งเสริมคุณภาพและการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน 39,200

44 จัดการขยะในสถานที่กำจัดขยะ  1,909,350

45 โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ 102,556

46 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต 8,246

47 อุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระดับอำเภอ

25,000

48 บริการอินเตอร์เน็ท 7,200

49 จัดทำวารสาร 170,000

50 จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 69,743

51 จัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 6,462

52 โครงการเทศบาลพบประชาชน 92,528

53 ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 200,000

54 อบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดูงานของคณะกรรมการชุมชนและกลุ่มผู้นำชุมชน 638,928

55 โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง

159,546
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สรุปรายรับ-รายจ่าย 

เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับตามงบประมาณประจำปี 2560 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ประจำปีงบประมาณ 2560

รายการ ประมาณการ รับจริง สูง/(ต่ำ)

รายรับ

ภาษีอากร 2,359,000.00 2,575,008.94 216,008.94 

ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 2,024,000.00 1,892,738.40 (131,261.60)

รายได้จากทรัพย์สิน 450,000.00 353,681.00 (96,319.00)

รายได้เบ็ดเตล็ด 242,000.00 342,125.00 100,125.00 

รายได้จากทุน 5,000.00 -   (5,000.00)

ภาษีจัดสรร 27,320,000.00 23,432,772.89 (3,887,227.11)

เงินอุดหนุนทั่วไป 20,200,000.00 18,140,350.00 (2,059,650.00)

รวมรายรับตามประมาณการ 52,600,000.00 46,736,676.23 (5,863,323.77)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -   

รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -   

รวมรายรับทั้งสิ้น 46,736,676.23 
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เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2560 

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ ประมาณการ รับจริง สูง/(ต่ำ)

รายจ่าย

งบกลาง 9,037,500.00 8,285,781.40 (751,718.60)

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,820,000.00 2,802,472.26 (17,527.74)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 14,692,920.00 13,719,709.61 (973,210.39)

ค่าตอบแทน 996,600.00 675,395.00 (321,205.00)

ค่าใช้สอย 10,338,100.00 7,783,474.34 (2,554,625.66)

ค่าวัสดุ 5,232,500.00 4,294,424.08 (938,075.92)

ค่าสาธารณูปโภค 1,126,500.00 962,077.87 (164,422.13)

เงินอุดหนุน 3,246,000.00 3,246,000.00                           -   

ค่าครุภัณฑ์ 2,132,840.00 1,352,000.00 (780,840.00)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 2,921,000.00 1,627,000.00 (1,294,000.00)

รายจ่ายอื่น -   -                             -   

รวมรายจ่ายตามงบประมาณ 52,543,960.00 44,748,334.56 (7,795,625.44)

รายจ่ายตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -   

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 44,748,334.56 

รายรับสูงกว่ารายจ่าย	(ตามงบ) 1,988,341.67 
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พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
26 ตุลาคม 2560 ณ วัดท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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การขออนุญาตก่อสร้าง
ในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง

ขั้นตอน

 - ยื่นคำร้องพร้อมเอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง

 - เทศบาลพิจารณาโดยเร็ว

 - เมื่อได้รับอนุญาตจากทางราชการแล้วจึงลงมือก่อสร้างอาคาร

 

การต่อใบอนุญาต

 - ต้องยื่นคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคารก่อนใบอนุญาต 

  หมดอายุ

เอกสาร

ใช้เอกสารในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดังนี้

 1.  แบบแปลน จำนวน 3 ชุด

 2.  สำเนาโฉนดที่ดิน (ถ่ายเท่าตัวจริง จำนวน 1 ชุด)

   พร้อมรับรองสำเนา

 3.  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา

 4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด พร้อมรับรองสำเนา

 5.  สำเนาใบประกาศนียบัตรผู้เขียนแบบ จำนวน 1 ชุด

   พร้อมรับรองสำเนา

เอกสารเพิ่มเติมบางประเภท

 - ใบรับรองวิศวกร

 - ใบรับรองสถาปนิก

กรณีไม่ใช่ที่ดินของตนเองหรือติดจำนอง ต้องมี

 - หนังสือยินยอมจากเจ้าของที่ดิน (แบบฟอร์มขอได้ที่เจ้าหน้าที่)

 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน จำนวน 1 ฉบับ 

  พร้อมรับรองสำเนา

 - สำเนาทะเบียนบ้านเจ้าของที่ดิน      จำนวน 1 ฉบับ 

  พร้อมรับรองสำเนา

ค่าธรรมเนียม

 ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต

  1.  ใบอนุญาตก่อสร้าง      20 บาท

    2.  ใบอนุญาตดัดแปลง     10 บาท

     3.  ใบอนุญาตรื้อถอน      10 บาท

     4.  ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย     10 บาท

     5.  ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้    20 บาท

     6.  ใบขออนุญาติขุดดินถมดิน     20 บาท

     7.  ใบแทนใบอนุญาต           5 บาท

  8.  ใบรับรองอาคารในที่ดินเอกสารสิทธิ์      100 บาท

ค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาต

        1.   ใบอนุญาตก่อสร้าง     20 บาท

        2.   ใบอนุญาตดัดแปลง     10  บาท

        3.   ใบอนุญาตรื้อถอน     10 บาท

        4.   ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย    10  บาท
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ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

การยื่นแบบแสดงรายการ

ประจำปี พ.ศ. 2561
และการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่

เจ้าของทรัพย์สิน ซึ่งมีหน้าที่ต้องชำระภาษี

โรงเรือนและที่ดินให้ไปรับแบบแจ้งรายการ 

เพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ภ.ร.ด.2) 

กรอกรายการทรัพย์สินครบถ้วน ถูกต้อง

 1. ยื่นแบบแสดงรายการ

  ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 

  ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

 2. ชำระภาษี 

  ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 

  ถึงวันที่ 30 มีนาคม 2560

เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย ซ่ึงมีหน้าท่ี 

จะต้องชำระภาษีป้ายให้ไปรับแบบแสดง 

ภาษีป้าย (ภ.ป 1) กรอกรายละเอียดลงใน 

แบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ครบถ้วนถูกต้อง

 1. ยื่นแบบแสดงรายการ 

  ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560

  ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

 2. ชำระภาษี 

  ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560

  ถึงวันที่ 12 เมษายน 2560

เจ้าของท่ีดินซ่ึงมีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินท่ีต้ังอยู่ใน 

เขตเทศบาลตำบลท่ายางให้มาชำระได้ 

ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30  

เมษายน 2560 ให้ดำเนินการติดต่อยื่นแบบ 

แสดงรายการเพื่อชำระภาษี ภายในเวลา 

ที่กำหนด ณ งานจัดเก็บและพัฒนารายได้  

กองคลัง เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช หากไม่ดำเนินการ 

ย่ืนแบบและชำระภาษี ภายในเวลาท่ีกำหนด 

จะต้องชำระค่าปรับและเงินเพิ่มตามที่  

กฎหมายกำหนด

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลท่ายาง

อาศัยอำนาจตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ 
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510  
และมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 2508 จึงขอให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ครอบครอง 
ทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและชำระภาษี ดังนี้

STORE
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