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สารบัญ

คุยกับบรรณาธิการ

ความส�าเร็จ คือ พลังใจ ในการพัฒนา

	 รายงานผลการปฏิบัติงาน	ประจ�าปี	2560-2561	เทศบาลต�าบลท่ายาง	 

ที่ปรากฏในเล่มนี้	เป็นผลการด�าเนินงานในระหว่างปีงบประมาณ		2560-2561	 

ภายใต้การน�า	ของนายชัยธิศักดิ์		อ�าลอย	ในฐานะนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	 

โดยด�าเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์	 “เทศบาลต�าบลท่ายาง	 เป็นเมืองน่าอยู่	 ชุมชน 

เข้มแข็ง	มีการบริหารจัดการที่ดี	บนพื้นฐานการมีส่วนร่วม		ถ้าดูภายในเล่มก็จะ 

เห็นถึงการด�าเนินงาน	 ภายใต้วิสัยทัศน์ที่ต่อยอดมาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา	 

และผ่านมาเป็นโครงการต่างๆ	 มากมายภายใต้ความต้องการ	 และการแก้ไข 

ปัญหาต่างๆ	 โดยมีพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลต�าบลท่ายาง	 เป็นศูนย์กลาง 

แห่งการพัฒนา		

	 ตัง้แต่การพฒันาด้านโครงสร้างพืน้ฐาน	 ด้านสิง่แวดล้อมและทรพัยากร 

ธรรมชาต	ิด้านการพฒันาสงัคม	กฬีา	ศาสนา	ประเพณี	วฒันธรรม	และภมิูปัญญา 

ท้องถิ่น		ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต	และความเป็นอยู่	ของประชาชนในชุมชน		 

ด้านการศกึษา	ด้านการพัฒนาเมอืง	การบรหิารและการบรกิารประชาชน	และอืน่ๆ

	 อย่างไรก็ตาม	 แม้การด�าเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ	 ในพื้นที่	 จะมี 

อุปสรรคนานัปการก็ตาม	แต่ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น	ของคนท�างาน	ทั้งคณะผู้บริหาร 

ท้องถิ่น	 สมาชิกสภาท้องถิ่น	 หัวหน้าส่วนราชการ	 และพนักงานเทศบาลตั้งใจ	 

ด�าเนินโครงการต่างๆ	จนส�าเร็จลุล่วงด้วยดีตลอดมา	

	 ในฐานะตัวแทนหัวหน้าส่วนราชการ	 ขอขอบคุณทุกๆท่านที่สนับสนุน

การด�าเนินงานของเทศบาลมาโดยตลอด	 รอยยิ้มและมิตรภาพที่เราได้รับหลัง

เสร็จสิ้นจากหน้าที่การงาน	ท�าให้เรายังคงมีก�าลังใจที่จะมุ่งมั่นที่จะท�างานต่อไป		 

ด้วยว่า	 ความสุขของเรา	 (ชาวเทศบาลต�าบลท่ายาง)	 คือ	 การพัฒนาและแก้ไข 

ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนชาวต�าบลท่ายางนั่นเอง	
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เทศบาลต�าบลท ่ายาง



	 ผ่านไปอีก	1	ปี	ส�าหรับการพัฒนาเทศบาลต�าบลท่ายาง 

ของเรา	 แต่ความตั้งใจในการท�าหน้าที่	 เพื่อการพัฒนาของผม	

คณะผูบ้รหิารและสมาชกิสภาฯ	 ทกุท่านยงัคงเต็มเป่ียมเหมอืนเดมิ 

เป็นเรื่องยากเหมือนกันกับการพัฒนาในงบประมาณที่มีอยู่จ�ากัด

ซึ่งการพัฒนาของเรามีอยู่หลายด้าน	 เราจึงไม่สามารถทุ่มเท 

งบประมาณให้กับด้านใดด้านหนึ่งได้	 แต่นับว่าในห่วงปีที่ผ่านมา 

เทศบาลของเรากไ็ด้รบัการพัฒนาไปมาก	 ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง 

ไฟฟ้า	ประปา	กล้องวงจรปิด	CCTV	และทีส่�าคญัชวีติความเป็นอยูข่อง 

พ่อแม่พ่ีน้องทีดี่ขึน้ตามล�าดับ	แต่ผม	คณะผูบ้รหิารและสมาชกิสภาฯ

ทุกท่านก็มีความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาเทศบาลต�าบลท่ายาง

ของเราให้ได้รับความสะดวก	 สบาย	 ควบคู่ไปกับการพัฒนาคน

พร้อมทั้งสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตในทุกๆ	ด้าน	อย่างไรก็ตาม 

การพัฒนาจะส�าเรจ็ลลุ่วงไปไม่ได้		ถ้าไม่ได้รบัความ	ร่วมมือ	ร่วมแรง 

ร่วมใจ	ความรกัและความสามคัคีจาก	คณะผูบ้รหิาร	สมาชิกสภาฯ 

พนักงาน	 และที่ส�าคัญ	 คือพ่อแม่พี่น้องชาวต�าบลท่ายางทุกท่าน	 

เพราะการมีส่วนร่วมเป็นหัวใจหลักของการพัฒนาที่มั่นคงและ 

ยั่งยืน	 เพราะการบริหารงานเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหัวใจหลัก	 ก็คือ 

พ่อแม่พี่น้องทุกท่าน	 เทศบาลต�าบลท่ายาง	 จึงเน้นพ่อแม่พี่น้อง

เป็นศูนย์กลาง	 โดยเปิดโอกาสให้พ่อแม่พี่น้องเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการบริหารงานไปพร้อมๆ	 กับผม	 คณะผู้บริหารและสมาชิก

สภาฯ	เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์	ร่วมคิด	ร่วมกัน	แก้ไข

ปัญหาเพราะผู้ที่จะรับรู้ถึงปัญหาได้ดีที่สุดก็คือพ่อแม่พ่ีน้องทุก

ท่านที่อยู่ในชุมชน

จากใจ…

นายกชัยธิศักดิ์

	 ในปัจจบัุนและอนาคตเทศบาลต�าบลท่ายาง	จะเร่งพฒันา 

ระบบโครงสร้างพื้นฐาน	 ระบบสารสนเทศ	 ระบบกล้องโทรทัศน์ 

วงจรปิด	 เพือ่ให้พ่อแม่พีน้่องมคีวามปลอดภัยในชีวติและทรพัย์สนิ 

อีกทั้งยังได้รับรู้ข่าวสารต่างๆ	 ของทางเทศบาล	 ตลอดจนส่งเสริม 

ศักยภาพของพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน	 และชุมชนให้มีความเข้มแข็ง	

เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 และด้านสิ่งแวดล้อมให้มี 

ความยั่งยืน	 โดยความมือ	 ร่วมใจ	 ของพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน 

เพื่อรองรับการขยายตัว	เร่งรัดพัฒนาให้เกิดความพร้อม		ด้านการ 

เติบโตทางเศรษฐกิจและสังคม	 รวมทั้งความเป็นอยู่ของพ่อแม ่

พี่น้องให้มีชีวิตที่ดียิ่งขึ้นต่อไปครับ

	 ท้ายน้ีเน่ืองในวาระดถิขีึน้ปีใหม่	พ.ศ.2562	น้ี	ผม	คณะผูบ้รหิาร 

และสมาชิกสภาฯ	 ขออ�านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ทั้งหลายในสากลโลก	 ด้วยพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระบรม 

บูรพกษัตราธิราชเจ้าทุกพระองค์	พร้อมด้วย	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มหาวชิราลงกรณ	 บดินทรเทพยวรางกูร	 จงได้โปรดดลบันดาล 

ประทานพรให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่าน	 ได้มีความสุขกาย	สุขใจ	มั่งมี 

ด้วย	 ลาภ	 ยศ	 สรรเสริญ	 คิดหวังส่ิงใดขอให้สมปรารถนา 

ทุกประการ

นายชัยธิศักดิ์		อ�าลอย
นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง
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 กราบสวสัดพีีน้่องชาวเทศบาลต�าบลท่ายาง	กระผมมคีวามภาคภมูใิจ

เป็นอย่างมากทีไ่ด้รบัเกียรติจากท่านนายกเทศมนตรี	โดยได้รบัความไว้วางใจ

แต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งรองนายกเทศมนตรี	ซึง่มหีน้าทีส่�าคญัในการช่วยเหลอื

การบริหารราชการของเทศบาลตามที่ท่านนายกเทศมนตรีมอบหมาย	และ

มีบทบาทส�าคัญในการช่วยก�ากับดูแลการบริหารงานของเทศบาล	ให้เป็นไป

ตามระเบยีบกฎหมาย	ภารกจิและอ�านาจหน้าทีข่องเทศบาล	รวมทัง้ปฏบิตังิาน

ให้บรกิารสาธารณะต่างๆ	เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตพ้ืนท่ี

เทศบาลต�าบลท่ายาง

	 ในโอกาสนี้	ขอกราบขอบคุณพี่น้องชาวต�าบลท่ายางทุกท่าน	ตลอดจน

หน่วยงานทัง้ภาครฐั	และภาคเอกชนท่ีได้รบัความร่วมมอื	ร่วมใจ	ในการท�างานร่วมกบั

เทศบาล	เพื่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงและดียิ่งเสมอมาและหวังเป็นอย่างยิ่ง

ว่าจะได้รับความร่วมมือร่วมใจตลอดไป

สารจาก

สารจาก

รองนายกเทศมนตรี

รองนายกเทศมนตรี

นายทวีป		เพชรด้วง
รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	

นางสาวนุจรี		ช่วยคุ้ม
รองนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	

	 ดฉินั	นางสาวนจุร	ี	ช่วยคุ้ม	รองนายกเทศมนตรเีทศบาลต�าบลท่ายาง		 

ได้รับเกียรติจากนายชัยธิศักดิ์	 อ�าลอย	นายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	 ได้มา 

ร่วมเป็นคณะผู้บริหารเทศบาลต�าบลท่ายาง	จากประสบการณ์ในการบริหาร 

งานของเทศบาลนั้น	 ภารกิจต่างๆท�าเพื่อบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุข	 ให้กับชาว 

เทศบาลต�าบลท่ายางทกุท่าน	การบรหิารงานของเทศบาลในปีทีผ่่านมา	พยายาม

ที่จะแก้ปัญหาให้ตรงจุด	 	ถูกประเด็น	ตอบสนองความต้องการของประชาชน

ทกุกลุม่		มบีางครัง้	บางกลุม่ไม่ชอบใจ		ต�าหนกิารท�างานเทศบาล		ทางคณะผู้บรหิาร 

เทศบาลขอน้อมรับด้วยดี	บางภารกิจของเทศบาล	ดูเหมือนไม่ได้ตอบโจทย์ของ 

ประชาชนทุกกลุ่ม		แต่ความจริงแล้ว	ภารกิจต่างๆ	นั้น	มีผลกับประชาชนทุกกลุ่ม	 

เช่น	 ซ่อมแซมและขยายถนน	 ให้สัญจรผ่านไปมาได้สะดวก	 ประชาชนก็ออกไป 

จับจ่ายใช้สอย	พ่อค้าแม่ค้า	ก็จ�าหน่ายสินค้าได้		รัฐบาลก็เก็บภาษีได้

	 ภารกิจต่างๆ	 ที่เทศบาลต�าบลท่ายาง	 ด�าเนินการนั้นก็ตอบสนองนโยบาย 

ของรฐับาล	 เพือ่แก้ปัญหาด้านเศรษฐกจิ	 การศึกษา	สขุภาพ	และสิง่แวดล้อม	 ในการ 

รักษาสิ่งแวดล้อมนั้น	 เทศบาลต�าบลท่ายางให้ความส�าคัญ	 การคัดแยกขยะต้นทาง		 

หรอืการคดัแยกขยะทัง้	4	ประเภท	ทีเ่ทศบาลได้เน้นกบัชมุชน	ต้องขอขอบคณุประชาชนแต่ละครวัเรอืนท่ีร่วมด้วยช่วยกนั	ในการคดัแยก 

ขยะทั้ง	4	ประเภท	แต่ก็ยังมีขยะที่ไม่ได้ออกจากครัวเรือน	ยังเป็นปัญหาที่ส�าคัญในการจัดเก็บ		หากประชาชนยังทิ้งขยะไม่ถูกที่		ต่อให้ 

เทศบาลต�าบลท่ายางจ้างพนักงานเก็บขยะอีกเป็น	1,000	คน		บ้านเมืองเราก็ไม่สะอาด		การที่จะท�าให้บ้านเมืองเราสะอาดนั้น	ต้องได้ 

รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย	ขยะในครัวเรือน	ขยะที่ไม่ได้มาจากครัวเรือน	เราต้องร่วมมือกัน	บ้าน	วัด	โรงเรียน	ราชการ	

	 สดุท้ายนีด้ฉินัขออ�านาจคุณพระศรรัีตนตรัยตลอดจนพระบารมพีระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	จงดลบันดาลให้พีน้่องชาวเทศบาล 

ต�าบลท่ายาง	ประสบแต่ความสุข	ความเจริญ	หวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทุกประการ
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สารจาก

สารจาก

เลขานุการนายก

ประธานสภา

 สวสัดีพีน้่องชาวเทศบาลต�าบลท่ายาง	และท่านผูอ่้านวารสารทกุท่าน	

กระผมในฐานะเลขานุการนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	มีหน้าที่เป็นผู้ช่วย 

เหลือในการบริหารราชการของเทศบาล	 ตามที่นายกเทศมนตรีมอบหมาย	 

และในหลายงานท่ีได้รับมอบหมายล้วนแล้วแต่เป็นไป	 เพ่ือการพัฒนา 

เทศบาลต�าบลท่ายาง	ให้เกิดประโยชน์สุขกับพี่น้องประชาชน	เป็นส�าคัญ

 กระผมต้องขอขอบคุณประชาชนชาวเทศบาลต�าบลท่ายาง	 เป็นอย่างมาก

ที่ได้มีส่วนร่วมในการเสนอความต้องการ	 เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนของตนเอง		 

และร่วมตรวจสอบการปฏบัิตงิานของเทศบาลต�าบลท่ายางตลอดมา		ซึง่ตัวกระผม

มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่	 อย่างดี	 ที่สุด	 เพื่อพัฒนาต�าบลท่ายาง 

ไปพร้อมกบัพีน้่องประชาชนชาวเทศบาลต�าบลท่ายางอย่างเตม็ก�าลังความสามารถ	 

ต่อไป

	 สดุท้ายนีก้ระผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิง่ศกัดิส์ทิธิ	์ ท้ังหลาย 

จงดลบันดาลให้พีน้่องประชาชนชาวเทศบาลต�าบลท่ายางทกุท่าน	 ประสบแต่ความสุข

ความสมหวัง	ตลอดปีและตลอดไป	สวัสดีปีใหม่	2562	ครับ

		 	 	 	 เทศบาลต�าบลท่ายาง	 ได้จัดท�าวารสารเพื่อประชาสัมพันธ์	 กิจกรรม 

ต่างๆ	 ตลอดจนรายงานผล	 การด�าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา	 เพื่อให้ประชาชน 

ได้รับทราบข้อมูลต่างที่เป็นประโยชน์	

  สภาเทศบาลต�าบลท่ายาง	 ต�าบลท่ายาง	 เป็นสภาท้องถิน่ทมีบีทบาท	 หน้าท่ี

และภารกจิ	 ทีม่คีวามส�าคญัการพฒันา	 ท้องถิน่เป็นอย่างยิง่	 ทัง้ในด้านการพิจารณา 

เทศบัญญัติเทศบาล	 ซ่ึงเป็นกฎหมายของท้องถิ่น	 การพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

แผนพัฒนาเทศบาล	การพิจารณาให้ความเห็นชอบงบประมาณร่ายจ่ายของเทศบาล 

ต�าบลท่ายาง	 ซึ่งล้วนเป็นกรอบแนวทางในการน�าแผนงานโครงการและงบประมาณ	 

ไปสูก่ารพฒันาและกระจายความเจรญิอย่างทัว่ถึง	 เพือ่ก่อให้เกดิความผาสกุของพ่ีน้อง 

ประชาชนในเทศบาลต�าบลท่ายาง		

  อีกทั้งบทบาทหน้าที่ในฐานะประธานสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง	 ที่ได้รับความ

ไว้วางใจจากสมาชกิสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง	 ซึง่สภาเทศบาลต�าบลท่ายาง	 เป็นสภาแห่ง 

ความคิด	ความร่วมมือ	ที่สมาชิกทุกท่าน	มีความตั้งใจและมุ่งมั่น	ในการท�าหน้าที่	ของตน 

ในฐานะผูแ้ทนของประชาชนในแต่ละชมุชน	โดยมวีตัถปุระสงค์อนัเดยีวกนัคอื	เพือ่ประโยชน์ 

ของพ่ีน้องประชาชนเป็นหลัก	ภายใต้กรอบความร่วมมอื	และการประสานงานกันของทกุฝ่าย	

	 	 	 	 	 	 ท้ายที่สุดนี้	 ดิฉันขออ�านาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 ทั้งหลายได้โปรด	 ประทานพรให้ทุกท่าน 

จงประสบความสุขความเจริญประสงค์สิ่งใด	 ขอให้สมดั่งปรารถนาทุกประการ	 สวัสดีปีใหม่	 

พุทธศักราช	2562	

นายไพบูลย์		พัดศรีเรือง
เลขานุการนายกเทศมนตรีต�าบลท่ายาง	

นางสุวรีย์		คงแก้ว
ประธานสภาเทศบาลต�าบลท่ายาง
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สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

เขต 1

เขต 2

นางสุวรีย์  คงแก้ว

นายทนงค์ หนูสมแก้ว

นายสุรศักดิ์ สวัสดิวงศ์

นายสัณหชัย เครือจันทร์

นายนราธิป ไกรนรา

นายยุทธยา ศรีเทพนายวัชรพล สังข์ช่วย
เลขานุการสภาเทศบาล

นายอภิชัย ชัยยัง

นายอภินันท์ ฟุ้งเฟื่อง
รองประธานสภาเทศบาล

นายปกครอง รสมาลี

นายภราดร จันสีนาค
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กิจการสภา 

ประมวลภาพ
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หัวหน้าส่วนราชการ

นายนพดล กรดเสือ
ปลัดเทศบาลต�าบลท่ายาง

นายจ�านงค์ ยศชู
หัวหน้าส�านักปลัดเทศบาล

นายปราการ  แกล้วทนง
รองปลัดเทศบาลต�าบลท่ายาง

นางสาวสุนันต์ เสาโสภณ
ผู้อ�านวยการกองสวัสดิการสังคม

นายกีรติ ทองแป้น
ผู้อ�านวยการกองช่าง

นางสาวอัจจิมา มวยดี
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา

(รักษาราชการแทนผู้อ�านวยการกองการศึกษา)

นางสาวปวีณา พัฒนะจ�ารูญ
ผู้อ�านวยการกองคลัง

นายจักราวุธ แคล้วอาวุธ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข

(รักษาราชการแทน
ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)
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รายการ ประมาณการ รับจริง สูง/(ต�่า)

รายรับ

ภาษีอากร	 	2,395,000.00	 	2,772,263.63	 377,263.63	

ค่าธรรมเนียม	ค่าปรับและใบอนุญาต 	1,930,000.00	 	4,195,363.17	 2,265,363.17	

รายได้จากทรัพย์สิน 	640,000.00	 	450,356.30	 (189,643.70)

รายได้จากค่าสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 	260,050.00	

รายได้เบ็ดเตล็ด 	100,000.00	 	206,240.00	 106,240.00	

รายได้จากทุน 	5,000.00	 	-			 (5,000.00)

ภาษีจัดสรร 	23,430,000.00	 	25,815,591.33	 2,385,591.33	

เงินอุดหนุนทั่วไป 	21,000,000.00	 	18,293,687.00	 (2,706,313.00)

     รวมรายรับตามประมาณการ  49,500,000.00  51,993,551.43 2,493,551.43 

     เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  13,273,500.00 

     รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  13,273,500.00 

รวมรายรับทั้งสิ้น  65,267,051.43 

รายรับรายจ่าย สรปุ
ตามงบประมาณประจ�าปี 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

เทศบาลต�าบลท่ายาง
อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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รายจ่าย ประมาณการ จ่ายจริง สูง/(ต�่า)

งบกลาง  9,142,500.00  8,936,029.74 (206,470.26)

เงินเดือน	(ฝ่ายการเมือง) 	2,728,500.00	 	2,727,360.00	 (1,140.00)

เงินเดือน	(ฝ่ายประจ�า) 	15,168,480.00	 	14,957,631.00	 (210,849.00)

ค่าตอบแทน 	1,968,600.00	 	1,956,836.25	 (11,763.75)

ค่าใช้สอย 	6,774,800.00	 	6,558,283.54	 (216,516.46)

ค่าวัสดุ 	4,288,020.00	 	3,943,371.08	 (344,648.92)

ค่าสาธารณูปโภค 	1,056,500.00	 	1,012,866.75	 (43,633.25)

เงินอุดหนุน 	3,453,000.00	 	3,135,000.00	 -318,000.00	

ค่าครุภัณฑ์ 	569,600.00	 	568,180.00	 (1,420.00)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 	4,330,000.00	 	4,326,100.00	 (3,900.00)

รายจ่ายอื่น 	-			 	-			 	-			

     รวมรายจ่ายตามงบประมาณ  49,480,000.00  48,121,658.36 (1,358,341.64)

     รายจ่ายตามเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  13,273,500.00 

     รวมรายจ่ายทั้งสิ้น  61,395,158.36 

รายรับสูงกว่ารายจ่าย (ตามงบ)  3,871,893.07 

รายรับรายจ่าย สรปุ
ตามงบประมาณประจ�าปี 2561

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560

ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

เทศบาลต�าบลท่ายาง
อ�าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
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รางวัล
ความภาคภูมิใจ แห่ง
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รางวัล
ความภาคภูมิใจ แห่ง
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ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
วางท่อระบายน�้าสี่แยกท่ายาง

โครงการปรับปรุงถนนบริเวณสี่แยกท่ายาง

ปรับปรุงถนนสายทุ่งสง

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลก์ติกคอนกรีตสายล�าทับ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนมาลีอุทิศ

จัดให้มีไฟฟ้าสาธารณะให้ทั่วเขตเทศบาล

เพื่อแก้ไขปัญหาน�้าท่วมในแหล่งชุมชน		เป็นการระบายน�้าที่สะดวกยิ่งขึ้น

เพื่อพัฒนาเส้นทางโทรคมนาคมภายในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน	สะดวกปลอดภัย		กว้างขวางยิ่งขึ้น	ลดปัญหาการจราจรติดขัด

เพื่อพัฒนาเส้นทางโทรคมนาคมภายในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน	สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

เพื่อพัฒนาเส้นทางโทรคมนาคมภายในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน	สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

เพื่อพัฒนาเส้นทางโทรคมนาคมภายในเขตเทศบาลให้ได้มาตรฐาน	สะดวกปลอดภัยอย่างทั่วถึง

เพื่อประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	และมีความเจริญอย่างทั่วถึง		

001

ผลการด�าเนินงานโครงการของปีงบประมาณ 2561

002

003

004

005

006
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โครงการด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 
โครงการแก้ไขปัญหาเดือดร้อนทางด้านอาชีพ

ส่งเสริมอาชีพและรายได้ให้ชุมชน (การท�าเหรียญโปรยทาน)

สนับสนุนส่งเสริมอาชีพ (คลังปัญญาผู้สูงอายุ)

ติดตามผลสมุดบัญชีรายรับรายจ่าย

ส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรีในชุมชน

ส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

001

ผลการด�าเนินงานโครงการของปีงบประมาณ 2561

002

003

004

005

006
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โครงการด้านพัฒนาคนและสังคม
พัฒนาด้านการศึกษา

ด้านสังคมสงเคราะห์

ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

พัฒนาคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต�าบลท่ายาง	ให้มีคุณภาพ	

สนับสนุน	ให้การสงเคราะห์แก่เด็ก		ผู้สูงอายุ	ผู้ยากไร้	ผู้พิการ	และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี

สนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีต่อร่างกายและจิตใจ	รวมทั้ง	ป้องกันโรคติดต่อ

001

ผลการด�าเนินงานโครงการของปีงบประมาณ 2561

002

003
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ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

ด้านกีฬา

ด้านวัฒนธรรม

ได้จัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	และโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย	รวมถึงการจัดการจราจร

ได้จัดซื้อวัสดุกีฬาให้ชุมชน	การจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์	

ส่งเสริมและจัดงานประเพณีส�าคัญ	เป็นการอนุรักษ์	สืบทอด	ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี	และวัฒนธรรมท้องถิ่น

004

005

006

พัฒนาศักยภาพของมนุษย์ 

เป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	พัฒนาศักยภาพมนุษย์และสังคมเพื่อให้ชุมชนเข้มแข็ง	เช่น	ส่งเสริมศักยภาพเด็กและเยาวชน	
จัดเข้าค่ายเยาวชนสัมพันธ์	,โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการท้องก่อนวัยอันควร		

007
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เทศบาลต�าบลท ่ายาง



โครงการด้านการพฒันาส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรมชาติ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง

จัดเก็บขยะพัฒนาชุมชนพื้นที่สาธารณะ และวัด

ขุดลอกคูคลอง และรักษาระบบนิเวศน์คลองสังข์

001

002

003

ผลการด�าเนินงานโครงการของปีงบประมาณ 2561
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เทศบาลต�าบลท ่ายาง



โครงการด้านการพัฒนาการเมืองการบริหาร
โครงการปกป้องสถาบันของชาติ 

จัดท�าแผนพัฒนาเทศบาล 

กิจกรรมวันวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยาวรางกูร

พิธบี�าเพ็ญพระราชกศุลเน่ืองในวันคล้ายวนัสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

วันปิยมหาราช

เพื่อส่งเสริม	สนับสนุนการเมืองการปกครอง	ตามระบอบประชาธิปไตย	โดยมุ่งเน้นให้ประชาชน	มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง	ยึดหลักการบริหารจดการบ้านเมืองที่ดี	

001

ผลการด�าเนินงานโครงการของปีงบประมาณ 2561

002

003

004

005

006
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เทศบาลต�าบลท ่ายาง



กิจกรรม ศูนยพ์ัฒนา
เดก็เลก็

20
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เทศบาลต�าบลท ่ายาง



กิจกรรม ศูนยพ์ัฒนา
เดก็เลก็
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เทศบาลต�าบลท ่ายาง



ทอดผ้าป่าสามัคคี

กิจกรรม

22
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เทศบาลต�าบลท ่ายาง



 การเสียภาษี การจดทะเบียนพาณิชย์ 
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ และพิการ

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 

ภาษีบ�ารุงท้องที่ 

ภาษีป้าย 

การข้ึนทะเบียนผูส้งูอายุและผูพ้กิาร 

การจดทะเบียนพาณิชย์ 

เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือน	 หรือสิ่งปลูกสร้าง	

อย่างอื่นกับที่ดิน	ซึ่งใช้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือ

สิ่งปลูกสร้างนั้นๆ	 เช่นตึกแถว	 ร้านค้า	 บ้านเช่า	

ธนาคาร	อู่ซ่อมรถ	ฯลฯ	อัตราภาษี	ร้อยละ	12.5		

ของค่ารายปี	ยื่นแบบและช�าระภาษีภายในเดือน 

กุมภาพันธ์	

เป็นภาษจีดัเก็บจากเจ้าของทีดิ่นไม่ว่า	จะเป็นบคุคล 

ธรรมดา	หรอืนติิบคุคลซึง่มีกรมสทิธิใ์นทีด่นิ	เจ้าของท่ีดนิ 

ไปยืน่แบบแสดงรายการทีดิ่น	ภายในเดอืนมกราคม	 

–	เมษายน		ของทกุปี		ในกรณทีีเ่ป็นเจ้าของทีด่นิใหม่	 

หรอืมกีารเปลีย่นแปลงจ�านวนเนือ้ทีดิ่นต้องยืน่แบบ

ภายใน	30	วนั	นับแต่วนัทีมี่การเปล่ียนแปลง	

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายต้อง

ยื่นภายในเดือน	 มกราคม-	 มีนาคม	 ของทุกป	ี

กรณีมีการโอนย้ายให้ผู้รับโอน	 แจ้งต่อเทศบาล

ภายใน	30	วัน	

		ผู้สูงอายุ	ท่ีมีอายุ	59	ปี	ขึ้นไป	และยังไม่ได้รับเบี้ยยังชีพ 

ผูส้งูอาย	ุ มาลงทะเบียนเพ่ือขอรบัเงินเบ้ียยงัชีพได้	 ภายใน 

เดอืนพฤศจกิายน	ของทกุปี	

หลกัฐานทีต้่องใช้ 

1.	ส�าเนาทะเบียนบ้าน			2.	ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	

3.	ส�าเนาสมดุบัญชเีงินฝากธนาคาร	

	 	 คนพกิารทีย่งัไม่ได้รบัเบ้ียความพิการ	 มาลงทะเบียน	 เพือ่

ขอรบัเบีย้ความพกิารได้ทกุเดือน

หลกัฐานทีต้่องใช้

1.	ส�าเนาสมดุประจ�าตัวคนพกิาร

2.	ส�าเนาทะเบียนบ้าน	

3.	ส�าเนาสมดุบัญชเีงินฝากธนาคาร	

1. การจดทะเบยีนพาณิชย์ (ตัง้ใหม่)

 ผู้ประกอบพาณชิยกิจ	ต้องย่ืนจดทะเบียนพาณชิย์	ภายใน	30	วนั  

นบัตัง้แต่วนัเริม่ประกอบพาณชิยกจิ	มเีอกสารแนบดงันี้	

	 1.	แบบฟอร์มค�าขอจดทะเบยีน	(แบบ	ทพ.)

	 2.	ส�าเนาบตัรประจ�าตัวของผูป้ระกอบพาณิชยกจิ

	 3.	ส�าเนาทะเบยีนบ้านของผูป้ระกอบพาณชิยกิจ	

	 4.	กรณผู้ีประกบพาณชิยกิจมิได้เป็นเจ้าของ	ต้องแนบเอกสาร

	 	 เพิม่เติม	ดงันี้

	 	 -	หนงัสอืให้ความยนิยอม	ให้ใช้สถานทีต่ัง้ส�านกังานใหญ่	

	 	 -	ส�าเนาทะเบยีนบ้าน	 ทีแ่สดงให้เหน็ว่าผูใ้ห้ความยนิยอม 

	 	 	 เป็นเจ้าบ้าน

	 	 -	แผนที่แสดงสถานที่ซ่ึงใช้ประกอบพาณิชยกิจ	 และ 

	 	 	 สถานทีส่�าคญั		บรเิวณใกล้เคยีง	

	 5.	หนงัสอืมอบอ�านาจ	(ถ้าม)ี

	 6.	ส�าเนาบตัรประจ�าตวัประชาชนของผูรั้บมอบอ�านาจ	(ถ้าม)ี

2. การจดทะเบยีนแก้ไขเปลีย่นแปลงรายการ 

	 -	 ผู้ประกอบพาณชิยกิจ	ต้องย่ืนจดทะเบยีนแก้ไขเปล่ียนแปลง 

รายการภายใน	30	วนั	นบัต้ังแต่ทีมี่รายการท่ีจดทะเบยีนไว้เดมิ	

หลักฐานที่น�ามาประกอบ	

1.ส�าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน	เช่น	โฉนดที่ดิน	น.ส.3	ก	

2.บัตรประจ�าตัวประชาชน	

3.ส�าเนาทะเบียนบ้าน

4.ทะเบียนการค้า	ทะเบียนพาณิชย์	หรือใบอนุญาตปลูกสร้างอาคาร

5.ใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย	(เฉพาะผู้เคยช�าระภาษี)

หลักฐานที่น�ามาประกอบ	

1.ส�าเนาเอกสารสิทธิ์ที่ดิน	เช่น	โฉนดที่ดิน	น.ส.3	ก	

2.บัตรประจ�าตัวประชาชน	

3.ส�าเนาทะเบียนบ้าน

4.ใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย	(เฉพาะผู้เคยช�าระภาษี)

การให้บริการประชาชน 



เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการ 
และการช�าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบ�ารุงท้องที่ 

ประจ�าปี พ.ศ.2562
 อาศัยอ�านาจตามมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติ  

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน มาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510 และ 

มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติภาษีบ�ารุงท้องท่ี พ.ศ. 2508 จึงขอให้เจ้าของทรัพย์สินหรือผู้ครอบครอง ทรัพย์สิน 

ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินและช�าระภาษี ดังนี้

งานจดัเกบ็และพฒันารายได้ กองคลงั 
เทศบาลต�าบลท่ายาง 

	 เจ้าของทรัพย์สิน	 ซึ่งมีหน้าที่ต้องช�าระภาษี	 โรงเรือนและท่ีดินให้ไปรับแบบแจ้งรายการ	 เพ่ือเสียภาษีโรงเรือน

และท่ีดิน	(ภ.ร.ด.2)	กรอกรายการทรัพย์สินครบถ้วน	ถูกต้อง	

	 1.	 ยื่นแบบแสดงรายการ	 ได้ตั้งแต่วันท่ี	2	มกราคม	2562			ถึงวันท่ี	28	กุมภาพันธ์	2562	

	 2.		ช�าระภาษี		 	 ได้ตั้งแต่วันท่ี	2	มกราคม	2562			ถึงวันท่ี	29	มีนาคม	2562

	 เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้าย	ซึ่งมีหน้าท่ี		จะต้องช�าระภาษีป้ายให้ไปรับแบบแสดง	ภาษีป้าย	(ภ.ป	1) 

	กรอกรายละเอียดลงใน	แบบแสดงรายการภาษีป้ายให้ครบถ้วนถูกต้อง	

	 1.	 	ยื่นแบบแสดงรายการ				 ได้ตั้งแต่วันที่	2	มกราคม	2562		ถึงวันท่ี	29	มีนาคม	2562	

	 2.		ช�าระภาษี				 	 ได้ตั้งแต่วันท่ี	2	มกราคม	2562		ถึงวันท่ี	12	เมษายน	2562

	 เจ้าของที่ดินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน	ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลต�าบลท่ายางให้มาช�าระได้	ตั้งแต่วันที่	2	มกราคม	2562 

ถึงวันที่	30	เมษายน	2562	ให้ด�าเนินการติดต่อยื่นแบบ	แสดงรายการเพื่อช�าระภาษี	ภายในเวลา	ที่ก�าหนด	ณ	งานจัดเก็บ 

และพัฒนารายได้	 กองคลัง	 เทศบาลต�าบลท่ายาง	 อ�าเภอทุ่งใหญ่	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 หากไม่ด�าเนินการ	 ย่ืนแบบ 

และช�าระภาษ	ีภายในเวลาที่ก�าหนด	จะต้องช�าระค่าปรับและเงินเพ่ิมตามท่ีกฎหมายก�าหนด

ภาษีโรงเรือนและท่ีดิน

ภาษีป้าย

ภาษีบ�ารุงท้องท่ี

เทศบาลต�าบลท่ายาง
ม.2	ถนนพระแสง	ต�าบลท่ายาง	อ�าเภอทุ่งใหญ่	จังหวัดนครศรีธรรมราช	80240	

โทรศัพท์	075-489110		โทรสาร	075-489323


