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เทศบาลตำาบลท่ายาง
ถนนพระแสง ตำ�บลท่�ย�ง อำ�เภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมร�ช
โทร: 075-489110 โทรส�ร: 075-489323

ประธานท่ีปรึกษา
นายชัยธิศักด์ิ อำาลอย  น�ยกเทศมนตรีตำ�บลท่�ย�ง  
นายทวีป   เพชรด้วง รองน�ยกเทศมนตรี
นางสาวนุจรี  ช่วยคุ้ม รองน�ยกเทศมนตรี
นายเฉลิมศักด์ิ  แก้วกำายาน ท่ีปรึกษ�น�ยกเทศมนตรี
นายไพบูลย์  พัดศรีเรือง เลข�นุก�รน�ยกเทศมนตรี

บรรณาธิการ 
นายนพดล กรดเสือ  ปลัดเทศบ�ล

กองบรรณาธิการ
สำ�นักง�นปลัด, กองคลัง, กองช่�ง

ออกแบบ/พิมพ์ท่ี : บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จำากัด
โทร. 075-322955, 085-8828838, 087-2802270
E-mail : Dchai@hotmail.co.th

 เทศบ�ลตำ�บลท่�ย�ง ได้นำ�แนวคิดและทฤษฎีก�รจัดก�ร 
ภ�ครัฐแนวใหม่ (New Public Management) ซึ่งนำ�เอ�วิธีก�ร 
ของเอกชนม�ใช้ในก�รจัดก�รบริก�รส�ธ�รณะให้มีประสิทธิภ�พ 
และได้ม�ตรฐ�นในรูปแบบก�รบริห�รต�มวัตถุประสงค์  
(management by objective : MBO) ซึ่งเป็นแนวคิดในก�ร 
จัดก�รที่มุ ่งผลสำ�เร็จของง�นเป็นหลัก  โดยอ�ศัยก�รกำ�หนด 
วัตถุประสงค์ก�รทำ�ง�น  และม�ตรฐ�นที่ใช้ในก�รประเมิน 
คว�มก้�วหน้� หรือคว�มสำ�เร็จของง�นร่วมกันระหว่�งผู้บริห�ร  
และผู้ปฏิบัติง�นเพื่อให้บรรลุเป้�หม�ยเหล่�นั้น  โดยแผนง�น 
และวิธีท่ีใช้ในก�รประเมินผล จะถูกกำ�หนดข้ึนด้วยคว�มร่วมมือกัน 
ของบุคล�กรในทุกระดับ ของส�ยก�รปฏิบัติง�นภ�ยใต้ก�รทำ�ง�น 
ร่วมกันเป็นทีม ดั่งที่พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล 
อดุลยเดช บรมน�ถบพิตร ทรงมีพระร�ชดำ�รัสว่�ก�รพัฒน� 
ที่จะประสบผลสำ�เร็จได้นั้น “ต้องระเบิดจากข้างใน” กล่�วคือ 
ก�รพัฒน�ที่มีพื้นฐ�นม�จ�กคว�มต้องก�รและก�รมีส่วนร่วม 
ของคนในองค์กร น่ันก็คือให้คว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�ไปท่ี “คน”
 ภ�ยใต้ วิ สัยทัศน์ก�รพัฒน�เทศบ�ลตำ�บลท่�ย�ง 
“เทศบาลตำาบลท่ายาง เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง มีการบริหาร 
จัดการที่ดี บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม” พันธกิจที่สำ�คัญของ 
เทศบ�ลตำ�บลท่�ย�งนั่นก็คือให้คว�มสำ�คัญของก�รพัฒน�ไปที่ 
“คน” และก�รสร้�งกระบวนก�รก�รมีส่วนร่วมอย่�งจริงจังพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒

ข้าราชการมีสิ่งสำาคัญท่ีควรยึดมั่นอยู่ ๒ อย่าง
อย่างหน่ึงคือผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหน่ึงคือ

ความถูกต้องเป็นธรรม ผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมาย
สูงสุดของการปฏิบัติราชการ ล้วนความถูกต้องเป็นธรรม

เป็นท้ังรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายน้ัน



จ.อ. เวชยันต์ หนูรักษา
ปลัดเทศบาลตำาบลท่ายาง

คณะผู้จัดทำา
ท่ีปรึกษา
นายชัยธิศักด์ิ อำาลอย       นายกเทศมนตรี
นายทวีป  เพชรด้วง      รองนายกเทศมนตรี
นางสาวนุจรี ช่วยคุ้ม      รองนายกเทศมนตรี
นายไพบูลย์  พัดศรีเรือง  เลขานุการนายกเทศมนตรี

กองบรรณาธิการ
จ.อ เวชยันต์  หนูรักษา      ปลัดเทศบาล 
นางยุพเรศ  เพชรด้วง        หัวหน้าฝ่ายอำานวยการ 
นายณรงค์ชัย  ใยทอง        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

รวบรวมข้อมูล
นางสาวนพรัตน์  มงคลหล้า  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ออกแบบ/พิมพ์ท่ี : บริษัท โรงพิมพ์ดีชัย จำากัด
โทร. 075-322955, 085-8828838, 087-2802270
E-mail : Dchai@hotmail.co.th

       ร�ยง�นกิจก�รและผลก�รปฏิบัติง�นประจำ�ปีฉบับน้ีจัดทำ�ขึ้น
เพื่อเผยแพร่ข่�วส�รกิจก�รตลอดจนสรุปผลร�ยง�นกิจก�รและผลก�ร
ปฏิบัติง�นโครงก�รต่�งๆ  ใน รอบปีที่ผ่�นม� และในว�ระที่ผมได้ม�
ดำ�รงตำ�แหน่งปลัดเทศบ�ลตำ�บลท่�ย�ง เป็นผู้รับนโยบ�ยในก�รบริห�ร
จัดก�รจ�กน�ยกเทศมนตรี  และคณะผู้บริห�รม�สู่กระบวนก�รปฏิบัติ
ให้เกิดคว�มถูกต้อง รวดเร็ว ตรงต�มวัตถุประสงค์ อย่�งมีประสิทธิภ�พและ
ประสิทธิผล ในฐ�นะเป็นตัวแทนของพนักง�นเทศบ�ล ทุกคนมีคว�มมุ่งม่ัน 
และตั้งใจในก�รปฏิบัติหน้�ที่อย่�งดีที่สุด พร้อมจะปฏิบัติ ต�มนโยบ�ย
ของผู้บริห�ร เพ่ือพัฒน�เทศบ�ลตำ�บลท่�ย�งของเร� และเพ่ือตอบสนอง
คว�มต้องก�รของประช�ชน อย่�งเต็มกำ�ลังคว�มส�ม�รถ  
       ในท้�ยน้ี กระผมขออ�ร�ธน�คุณพระศรีรัตนตรัย และส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 
ทั้งหล�ย โปรดดลบันด�ลประท�นพรให้ทุกท่�นประสบแต่คว�มสุข 
คว�มเจริญ ในทุกๆ ด้�น สมหวังในสิ่งที่พึงปร�รถน�ทุกประก�ร และมี
สุขภ�พพล�น�มัย สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป 

คณะผู้จัดทำ�  
ที่ปรึกษ� 
น�ยชัยธิศักดิ์  อำ�ลอย    น�ยกเทศมนตรี
น�ยทวีป  เพชรด้วง        รองน�ยกเทศมนตรี

กองบรรณ�ธิก�ร
จ.อ เวชยันต์  หนูรักษ�      ปลัดเทศบ�ล 
น�งยุพเรศ  เพชรด้วง        หัวหน้�ฝ่�ยอำ�นวยก�ร 
น�ยณรงค์ชัย  ใยทอง        นักวิเคร�ะห์นโยบ�ยและแผน 
 
รวบรวมข้อมูล
น�งส�วนพรัตน์  มงคลหล้�  ผู้ช่วยนักพัฒน�ชุมชน

บรรณาธิการ
Editorial

สารจากนายกเทศมนตรี
นายชัยธิศักด์ิ อำาลอย นายกเทศมนตรีตำาบลท่ายาง
สารจากรองนายกเทศมนตรี
สารประธานสภา
ประมวลภาพกิจการสภา
โครงการที่ดำาเนินการในปีงบประมาณ 2562 
นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านการพัฒนาคนและเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม
ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
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 สวัสดี......ครับ พ่อ แม่ พี่น้อง ประช�ชนช�วเทศบ�ล
ตำ�บลท่�ย�ง ท่ีเค�รพรักทุกท่�นตลอดระยะเวล�นับต้ังแต่ท่ีกระผม 
คณะผู้บริห�รและสม�ชิกสภ�เทศบ�ลตำ�บลท่�ย�ง ได้รับคว�มไว้ว�งใจ
และได้รับโอก�สจ�กพี่น้อง ประช�ชน นับเป็นเกียรติอย่�งยิ่ง
ท่ีได้เข้�ม�บริห�รเทศบ�ลตำ�บลท่�ย�ง เพ่ือม�รับใช้พ่ีน้องประช�ชน 
โดยได้ทำ�หน้�ท่ีส่งเสริม ปรับปรุง และพัฒน�  พร้อมท้ังมีคว�มมุ่ง
มั่นในก�รปฏิบัติง�นในหน้�ที่ของเทศบ�ล เพ่ือดูแลคว�มเป็นอยู่
ของพ่ีน้องประช�ชน ก�รพัฒน�ท้องถ่ิน สร้�งคว�มเจริญ ให้กับบ้�น
เมือง  ตลอดเวล�ท่ีกระผมและคณะ เข้�ม�บริห�รเทศบ�ล พี่น้อง
ประช�ชนคงเห็นและทร�บดีว่�มีก�รเปล่ียนแปลงและพัฒน�ในทุกๆ
ด้�นไปในท�งท่ีดีสู่พี่น้องประช�ชน
 ในก�รทำ�ง�นตลอดเวล�ท่ีผ่�นม�กระผมและคณะผู้บริห�ร 
ขอขอบคุณทุกท่�นท่ีมีส่วนร่วมสนับสนุนก�รทำ�ง�นของเทศบ�ล
ตำ�บลท่�ย�งเป็นอย่�งดี ขอเรียนว่� กระผมและคณะผู้บริห�ร ตลอดจน
พนักง�นเทศบ�ลมีคว�มตั้งใจจริงท่ีสร้�งคว�มเจริญก้�วหน้�และ
พัฒน�ย่ิงๆ ข้ึนตลอดไป โดยยึดหลักก�รให้บริก�รประช�ชนเป็นสำ�คัญ 
พร้อมกับก�รพัฒน�ให้เกิดคว�มเจริญก้�วหน้�ในทุกๆ ด้�น ก�รดำ�เนินง�น
พัฒน�และส่งเสริมกิจกรรมด้�นต่�งๆ ท่ีผ่�นม� ท้ังด้�นโครงสร้�ง
พ้ืนฐ�นตลอดจนโครงก�รอ่ืนๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อพ่ีน้องช�วท่�ย�ง  
ท้ังด้�นส�ธ�รณูปโภค ปัจจัยพ้ืนฐ�น  คุณภ�พชีวิต  สุขภ�พอน�มัย 
ง�นประเพณีต่�งๆ ท่ีครอบคลุมทุกด้�น โดยยึดหลักธรรม�ภิบ�ล
ในก�รบริห�รตลอดก�รทำ�ง�น  เพร�ะก�รทำ�ง�นนั้นต้องมีคว�ม
ทุ่มเท ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม และเพื่อพี่น้องช�วท่�ย�ง  พัฒน�ท้อง
ถิ่นเทศบ�ลตำ�บลท่�ย�งให้มีคุณภ�พชีวิตท่ีดียั่งยืนตลอดไป 

และในศุภว�ระดิถีข้ึนปีใหม่ พ.ศ. 2563  กระผม น�ยชัยธิศักด์ิ  อำ�ลอย 
น�ยกเทศมนตรีตำ�บลท่�ย�ง พร้อมคณะผู้บริห�รเทศบ�ลตำ�บลท่�ย�ง 
สม�ชิกสภ�เทศบ�ลและพนักง�นเทศบ�ลตำ�บลท่�ย�งทุกท่�น 
ขออ�ร�ธน�คุณพระศรีรัตนตรัย ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ ท้ังหล�ยในส�กลโลก 
จงคุ้มครองรักษ�พ่ีน้อง ประช�ชนช�วท่�ย�ง ให้มีคว�มสุข คว�มเจริญ 
สุขภ�พแข็งแรงปร�ศจ�กโรคภัย ทำ�กิจกรรมใดๆ ขอให้ประสบ
คว�มสำ�เร็จ  เจริญรุ่งเรือง ตลอดปีใหม่ 2563 และตลอดไป

****หากท่าน มีคำาแนะนำา มีโครงการ กิจกรรมท่ีจะนำาเสนอ
ให้กระผมได้รับใช้และให้บริการ กระผมยินดีเป็นอย่างย่ิงครับ***

นายชัยธิศักด์ิ  อำาลอย
นายกเทศมนตรีตำาบลท่ายาง

สารจากนายกเทศมนตรี

นายกเทศมนตรีตำ บลท่ายาง
นายชัยธิศักดิ์ อำ ลอย
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วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำาบลท่ายาง



 สวัสดีครับพี่น้องช�วท่�ย�ง กระผมในฐ�นะรองน�ยกเทศมนตรี ขอขอบพระคุณพ่อแม่พี่
น้องทุกท่�นท่ีให้คว�มร่วมมือทุกๆ ด้�น เพื่อคว�มเจริญก้�วหน้�ในท้องถิ่นของเร� และขอ
ขอบพระคุณท่ีให้คว�มไว้ว�งใจท่�นน�ยกชัยธิศักดิ์  อำ�ลอย ม�ทำ�หน้�ท่ีน�ยกเทศมนตรี
ตำ�บลท่�ย�ง  ผมในฐ�นะผู้ช่วยผู้บริห�รพร้อมทำ�ง�นให้กับท้องถิ่นของเร�อย่�งเต็มท่ี ครับ

นายทวีป  เพชรด้วง
รองนายกเทศมนตรีตำาบลท่ายาง

                                                                                  
นางสาวนุจรี  ช่วยคุ้ม

รองนายกเทศมนตรีตำาบลท่ายาง 

นายไพบูลย์  พัดศรีเรือง                              
เลขานุการนายกเทศมนตรี

 ขอกร�บสวัสดี พ่อแม่พี่น้อง ช�วตำ�บลท่�ย�งและผู้อ่�นว�รส�รทุกท่�น สำ�หรับผลก�ร
ดำ�เนินง�นในรอบปี ด้�นก�รพัฒน�ของฝ่�ยบริห�ร โดยก�รนำ�ของท่�นน�ยกชัยธิศักดิ์ อำ�ลอย 
ก็มีผลง�นหล�ยอย่�งเป็นที่ประจักษ์ เด่นชัด ต�มนโยบ�ยและคว�มต้องก�รของพ่อแม่พี่น้อง 
ช�วท่�ย�ง ขอขอบพระคุณทุกท่�น ท่ีให้คว�มร่วมมือ  ร่วมแรงร่วมใจ ทำ�ให้ก�รบริห�รจัดก�ร
พัฒน�ตำ�บลท่�ย�ง สำ�เร็จ สัมฤทธิ์ผลต�มเจตน�รมณ์ทุกท่�นค่ะ 

 สวัสดีพี่น้องช�วตำ�บลท่�ย�ง และผู้อ่�นว�รส�รทุกท่�นครับ กระผมในฐ�นะเลข�นุก�ร
น�ยกเทศมนตรี มีหน้�ท่ีช่วยเหลือในก�รบริห�รร�ชก�รของเทศบ�ล ต�มท่ีท่�นน�ยก
เทศมนตรีมอบหม�ย ซึ่งล้วนแต่เป็นไปเพื่อก�รพัฒน�เทศบ�ลตำ�บลท่�ย�ง ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่พี่น้องประช�ชน เป็นสำ�คัญ  กระผมต้องขอขอบคุณประช�ชนช�วตำ�บลท่�ย�งท่ีมี
ส่วนร่วมในก�รเสนอคว�มต้องก�รเพื่อแก้ไขปัญห�ชุมชนของเร�เสมอม�  ขอบคุณครับ

นายทวีป เพชรด้วง (รองนายกเทศมนตรี)

สารจากรองนายกเทศมนตรี

นางสาวนุจรี  ช่วยคุ้ม (รองนายกเทศมนตรี)

นายไพบูลย์  พัดศรีเรือง (เลขานุการนายกเทศมนตรี)

“คณะผู้บริหารเทศบาลตำาบลท่ายาง ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลาย 
จงดลบันดาลให้พ่ีน้องประชาชนชาวตำาบลท่ายาง  และผู้อ่านวารสารทุกท่านประสบแต่ความสุข ความสมหวัง 

ตลอดปีและตลอดไป สวัสดีปีใหม่ 2563” 
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   เทศบ�ลตำ�บลท่�ย�งได้จัดทำ�ว�รส�รเพื่อประช�สัมพันธ์ 
กิจกรรมต่�งๆ  ตลอดจนร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นในรอบ
ปีที่ผ่�นม�  เพื่อให้ประช�ชนได้รับทร�บข้อมูลต่�งๆ ที่เป็น
ประโยชน์  
   สภ�เทศบ�ลมีบทบ�ทหน้�ที่ และภ�รกิจที่มีคว�มสำ�คัญ
ต่อก�รพัฒน�ท้องถิ่นเป็นอย่�งยิ่ง ทั้งในด้�นก�รพิจ�รณ�
ข้อบัญญัติและก�รพิจ�รณ�ให้คว�มเห็นชอบงบประม�ณ
ร�ยจ่�ย ซึ่งล้วนเป็นกรอบแนวท�ง ในก�รนำ�แผนง�น
โครงก�รและงบประม�ณไปสู่ก�รพัฒน�และกระจ�ยคว�ม
เจริญสู่ท้องถิ่น เพื่อก่อให้เกิดคว�มสุขของพี่น้องประช�ชน
ในตำ�บลท่�ย�ง  ซึ่งสภ�เทศบ�ลตำ�บลท่�ย�ง เป็นสภ�แห่ง
คว�มคิด คว�มร่วมมือ  ที่สม�ชิกทุกท่�นมีคว�มตั้งใจและ
มุ่งมั่นก�รทำ�หน้�ที่ของตนในฐ�นะผู้แทนของประช�ชน
ในแต่ละหมู่บ้�น โดยมีวัตถุประสงค์ อันเดียวกันคือ เพื่อ
ประโยชน์ของพี่น้องประช�ชนเป็นหลัก ภ�ยใต้กรอบคว�ม
ร่วมมือ และก�รประส�นง�นกันของทุกฝ่�ย 
   สุดท้�ยนี้ดิฉันขออำ�น�จสิ่งศักดิ์สิทธ์ิทั้งหล�ยได้โปรด 
ประท�นพรให้ทุกท่�นจงประสบคว�มสุขคว�มเจริญ
ประสงค์สิ่งใดขอให้สมดั่งปร�รถน�ทุกประก�ร สวัสดีปีใหม่ 
2563 ค่ะ

นางสาวสุวรีย์  คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาลตำ บลท่ายาง

                                                   
นางสาวสุวรีย์  คงแก้ว

ประธานสภาเทศบาลตำาบลท่ายาง

สารประธานสภาสารประธานสภา
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สารประธานสภาประมวลภาพกิจการสภา

8
วารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำาบลท่ายาง



โครงการที่ดำ เนินการในปีงบประมาณ 2562 
ภายใต้วิสัยทัศน์  

“เทศบาลตำ บลท่ายาง เป็นเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง มีการบริหารจัดการที่ดี  
บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม”

โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีบริเวณสนามเด็กเล่นเฉลิมพระเกียรติ โครงการซ่อมแซมถนนถมหลุมบ่อ ถนนสายประปา 2  

ขุดลอกคูระบายน้ำ ภายในเขตเทศบาลตำ บลท่ายาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ถนนสายทุ่งใหญ่-พระแสง

โครงการก่อสร้างเวทีคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณลาน
อเนกประสงค์ 100 ปีสมเด็จย่า   

ซ่อมแซมถนนในเขตเทศบาลตำ บลท่ายาง
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ลำาดับที่ โครงการ
งบประมาณ
ต้ังไว้

งบประมาณที่ ใช้
จริง

1 โครงก�รก่อสร้�งเวทีคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณล�นอเนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จย่� 486,000 486,000
2 โครงก�รก่อสร้�งป้�ยประช�สัมพันธ์เทศบ�ลตำ�บลท่�ย�ง 98,000 98,000
3 โครงก�รขุดลอกคลอง/คูระบ�ยน้ำ� ในเขตเทศบ�ล 300,000 130,300
4 โครงก�รปรับปรุงซุ้มประตูเมือง 450,000 450,000
5 โครงก�รติดตั้งเส�ไฟ ชนิด 8 เหลี่ยม 250,000 236,000
6 โครงก�รปรับปรุง – ซ่อมแซมถนน/ไหล่ท�ง ท่ีดินและสิ่งก่อสร้�ง 965,500 954,500
7 โครงก�รซ่อมแซมถนนล�ดย�งแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนส�ยประป� 2 492,000 488,000
8 โครงก�รก่อสร้�งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กส�ยผ่องศรี 286,000 281,000
9 โครงก�รปรับปรุงถนนล�ดย�งแอสฟัลท์ติกถนนส�ยประช�อุทิศ 1 499,000 489,000
10 โครงก�รปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกท่�ย�ง 165,000 162,000
11 โครงก�รถนนล�ดย�งแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนส�ยท�งเข้�โรงเรียนวิทย�นุเคร�ะห์ 349,000 348,000
12 โครงก�รปรับปรุงถนนส�ยทุ่งใหญ่เสรี 337,000 331,000
13 โครงก�รก่อสร้�งถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนส�ยร่วมใจพัฒน� 373,000 369,000
14 โครงก�รปรับปรุงถนนล�ดย�งแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนส�ยทุ่งใหญ่ – พระแสง 5,731,000 3,230,000
15 โครงก�รก่อสร้�งว�งท่อระบ�ยน้ำ� คสล.พร้อมบ่อพักถนนชลประท�นหนองขี้น�ค 494,000 494,000
16 โครงก�รขย�ยเขตประป�ภ�ยในเขตเทศบ�ล 140,000 81,000

นโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
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ด้านการพัฒนาคนและเสริมสร้างความม่ันคงทางสังคม
ลำาดับที่ โครงการ

งบประมาณ
ต้ังไว้

งบประมาณที่ ใช้
จริง

1 โครงก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ย�เสพติด 10,000 9,502
2 โครงก�รป้องกันและลดอุบัติเหตุท�งถนน 579,400 481,000
3 โครงก�รจัดตั้งโรงเรียนอนุบ�ลและจัดก�รเรียนก�รสอน 342,000 226,780
4 โครงก�รก่อสร้�งอ�ค�รศูนย์เด็กเล็กเทศบ�ลตำ�บลท่�ย�ง 2,900,400 2,698,000
5 โครงก�รแข่งขันทักษะท�งวิช�ก�ร 130,000 129,722
6 โครงก�รจัดง�นวันเด็กแห่งช�ติ 499,000 489,000
7 บริก�รแพทย์ฉุกเฉิน 115,000 106,750
8 โครงก�รควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้� 40,000 24,633
9 โครงก�รป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก 30,000 19,200
10 โครงก�รส่งเสริมและพัฒน�ศักยภ�พผู้สูงอ�ยุและผู้ด้อยโอก�ส 50,000 24,555
11 ก�รแข่งขันกีฬ�ชุมชนสัมพันธ์ 320,000 319,379
12 โครงก�รเสริมสร้�งครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง 30,000 9,421
13 โครงก�รพัฒน�ศักยภ�พสตรี 50,000 38,270
14 โครงก�รส่งเสริมศักยภ�พเด็กและเย�วชน 40,000 22,884
15 โครงก�รจัดง�นวันกตัญญู 120,000 119,952
16 โครงก�รจัดง�นวันส�ร์ทเดือนสิบ 110,000 109,990
17 โครงก�รจัดง�นสืบส�นประเพณีลอยกระทง 300,000 300,000
18 อุดหนุนโครงก�รส่งหมรับและรถหมรับเข้�ร่วมประกวดในประเพณีเทศก�ลเดือนสิบ 10,000 10,000
19 โครงก�รจัดง�นวันขึ้นปีใหม่ 30,000 30,000
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ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

ด้านการพัฒนาส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี

ลำาดับที่ โครงการ
งบประมาณ
ต้ังไว้

งบประมาณที่ ใช้
จริง

1 โครงก�รจัดก�รสิ่งแวดล้อมสู่เมืองน่�อยู่อย่�งยั่งยืน 40,000 26,320
2 โครงก�รปรับปรุงสถ�นที่กำ�จัดขยะ 700,000 693,000
3 ปรับปรุง-ซ่อมแซม รถบรรทุกขยะเลขทะเบียน 81-2768 นศ 500,000 491,000

ลำาดับที่ โครงการ
งบประมาณ
ต้ังไว้

งบประมาณที่ ใช้
จริง

1 โครงก�รส่งเสริมอ�ชีพประช�ชนในชุมชน 30,000 27,785

ลำาดับที่ โครงการ
งบประมาณ
ต้ังไว้

งบประมาณที่ ใช้
จริง

1 โครงก�รจัดกิจกรรมเน่ืองในวันเทศบ�ล 30,000 26,369.60
2 โครงก�รจัดง�นรัฐพิธี ร�ชพิธี ฯลฯ 140,000 122,013.60
3 โครงก�รปกป้องสถ�บันของช�ติ 5,000 831
4 โครงก�รป้องกันและแก้ไขปัญห�ก�รทุจริต 15,000 11,932
5 โครงก�รก�รจัดทำ�แผนพัฒน�เทศบ�ล 32,000 30,831
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สำ นักงานปลัดฯ
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กองช่าง
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กองช่างกองช่าง
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กองการศึกษา 
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กองการศึกษา 
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กองสาธารณสุข
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กองสาธารณสุข
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กองสวัสดิการสังคม
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กองสวัสดิการสังคม
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รายการ ประมาณการ รับจริง รับจริงเกินประมาณการ
รายรับ
ภ�ษีอ�กร 2,395,000.00 2,655,403.61 260,403.61
ค่�ธรรมเนียม ค่�ปรับและใบอนุญ�ต 2,045,000.00 8,112,564.17 6,067,564.17
ร�ยได้จ�กทรัพย์สิน 550,000.00 349,725.25 -200,274.75
ร�ยได้เบ็ดเตล็ด 75,000.00 204,025.00 129,025.00
ร�ยได้จ�กทุน 5,000.00 0.00 -5,000.00
ภ�ษีจัดสรร 23,930,000.00 25,510,425.09 1,580,425.09
เงินอุดหนุนท่ัวไป 21,000,000.00 19,130,721.00 -1,869,279.00
ร�ยได้จ�กส�ธ�รณูปโภคและก�รพ�ณิชย์ 3,000,000.00 745,270.00 -2,254,730.00
รวมรายรับทั้งส้ิน 53,000,000.00 56,708,134.12 3,708,134.12

เทศบาลตำาบลท่ายาง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562
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เทศบาลตำาบลท่ายาง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เดือนตุลาคม พ.ศ. 2561 ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2562

หมวดรายจ่าย ประมาณการ รายจ่ายจริง งบกลาง
รายจ่าย
งบกล�ง 11,308,800.00         10,530,159.85 10,530,159.85
งบเงินอุดหนุน  3,074,000.00           2,988,000.00 -
งบดำ�เนินง�น 15,621,010.00         13,226,196.25 -
งบบุคล�กร   18,453,700.00         18,013,001.00 -
งบลงทุน  4,539,900.00           2,724,790.00 -
รวมสุทธิ 52,997,410.00         47,482,147.10 10,530,159.85
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