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สวัสดีค่ะ  พ่อแม่พี่น้องชาวตำาบลละอายและผู้อ่านทุกท่าน 

 วารสารฉบับนี้เป็นการรายงานผลการดำาเนินงาน ประจำาปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อพี่น้องประชาชนได้รับทราบข่าวสาร

การดำาเนินงานกิจกรรมโครงการต่างๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำาบล

ได้ดำาเนินการในรอบปีที่ผ่านมา ภายใต้นโยบายของรัฐบาลและ 

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลละอาย เพื่อแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนและเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวตำาบลละอาย

 ดิฉัน ในฐานะปลัดองค์การบริหารส่วนตำาบลละอายพร้อม

พนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำาบลละอายทุกคน พร้อม

และเต็มใจเป็นอย่างยิ่งที่จะบริการพี่น้องประชาชนในทุกด้าน และ

ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้ความร่วมมือ ร่วมคิด ร่วมแก้ปัญหา

ตามความต้องการของประชาชนชาวตำาบลละอายและหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าทุกท่านคงจะให้ความมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ช่วยกันพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำาบลละอายให้มีความเจริญ และเข็มแข็งอย่าง

ยั่งยืนต่อไป
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ส�รจ�กน�ยก

(นายทรงวุฒิ ทองรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลละอาย

องค์ก�รบริห�รส่วนตำ�บลละอ�ย

สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง

ชาวตำาบลละอายที่เคารพทุกท่าน  

   วารสารฉบับนี้ จัดทำาขึ้นเพื่อ 

ประชาสัมพันธ์ผลการดำาเนินงานของ 

องค์การบริหารส่วนตำาบลละอาย ในปี 

งบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งได้รายงานข้อมูล

เกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในห้วง

ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพี่อพ่อแม่พี่น้อง

ประชาชนชาวตำาบลละอายได้รับทราบ 

ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำาบลละอายได้ใช้

งบประมาณในการดำาเนินการโครงการที่

เป็นไปตามอำานาจหน้าที่และเป็นไปตาม

นโยบายรัฐบาลเพื่อบริการประชาชนชาว

ตำาบลละอายเป็นไปตามแผนพัฒนา 4 ป ี

(พ.ศ.2561-2564)  และได้ผ่านความเห็นชอบ 

จากเวทีประชาคมตำาบลเพื่อแก้ไขปัญหา

ความเดือดร้อนและเพื่อความอยู่ดีกินดี

ความมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนของ 

พี่น้องชาวตำาบลละอาย

                ในโอกาสนี้ กระผมขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย หัวหน้าหน่วยงานราชการ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลละอาย

ทุกท่าน ผู้นำาท้องที่ทุกหมู่บ้าน สตรีทุกหมู่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขทุกท่าน สมาชิก อปพร.อบต.ละอาย ทุกท่าน และพนักงาน

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำาบลละอาย ที่ได้ให้ความร่วมมือช่วยขับเคลื่อนเพื่อให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำาบล

ละอายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและหวังว่าทุกท่านจะให้ความร่วมมือในการบริหารงานที่องค์การบริหารส่วนตำาบลละอายต่อไป  

ขอขอบพระคุณครับ
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พันธกิจ : M i s s i o n
 (1) ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
 (2) พัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคมแก่ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้และผู้ยากจนในพื้นที่
 (3)  รณรงค์ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อในพื้นที่
 (4) พัฒนาระบบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้มีความพร้อมรองรับการช่วยเหลือ บริการผู้ประสบภัย
 (5) ส่งเสริมการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 (6) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนในสังกัดให้สามารถจัดการศึกษาที่ได้มาตรฐาน
 (7)  บำารุงรักษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น
 (8) ส่งเสริมการสร้างสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงโดยให้เด็กเยาวชน ประชาชนรักการออกกำาลังกายห่างไกลอบายมุขและยาเสพติด
 (9) ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียว การอนุรักษ์ป้องกันฟื้นฟูดูแลการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อความ
  สมดุลของระบบนิเวศน์ ภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน
 (10) อาชีพเพื่อเพิ่มรายได้
 (11) สร้างการบริหารองค์กร การบริหารงานให้ทันสมัย รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตลอดจน
  ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ

 พัฒนาชุมชนก้าวไกล

 ใส่ใจการศึกษา

 แก้ปัญหาสังคม

 ระดมความคิด

 เศรษฐกิจก้าวหน้า

 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน    
V i s i o n

วิสัยทัศน์
ขององค ์การบร ิหารส ่วนตำ บลละอาย
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องค์การบริหารส่วนตำ บลละอายได้กำ หนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์  ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

 1.1 แนวทางการพัฒนาการคมนาคมขนส่ง
  1.1.1 จัดให้มีเส้นทางคมนาคมขนส่งที่ได้มาตรฐาน
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายอย่างทั่วถึงระหว่างหมู่บ้าน ตำาบล อำาเภอ 
และจังหวัด
  1.1.2 ซ่อมแซมบำารุงรักษาเส้นทางคมนาคมขนส่งท่ีมี
อยู่เดิมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ในทุกฤดูกาล
 1.2 แนวทางการพัฒนาการสาธารณูปโภค / สาธารณูปการ
  1.2.1 จัดให้มีสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่มี
ประสิทธิภาพและทันสมัย ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน
  1.2.2 ซ่อมแซมบำารุงรักษาระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่มีอยู่เดิมให้พร้อมบริการแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคม

 2.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการสังคมแก่
เด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้ชรา ผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ และผู้ยากจนในพื้นที่
 2.2  แนวทางการพัฒนาการสาธารณสุข 
 2.3  แนวทางการพัฒนาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 2.4 แนวทางการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและการรักษา
ความสงบเรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชนในพื้นที่

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา  
 ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

 3.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ
 3.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริม อนุรักษ์ และฟื้นฟูศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาเพื่อ
สร้างเสริมสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนในพื้นที่

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ 
 และสิ่งแวดล้อม

 4.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 4.2  แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูก
ป่าเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในท้องถิ่น
 4.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาสถานที่เพื่อ
เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

 5.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมและสนับสนุน

การพัฒนาอาชีพแก่ประชาชนเพื่อแก้ไขปัญหาความ

ยากจน

 5.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการลงทุนการ

พาณิชย์และพัฒนาธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

 5.3 แนวทางการพัฒนาการสนับสนุนการสำารวจ 

แนวเขตและผลักดันการดำาเนินการรับรองสิทธิ เพื่อให้

ประชาชนมีสิทธิในที่ดินทำากิน

6.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหาร

 จัดการองค์กร

 6.1 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนา

โครงสร้างองค์กร ระบบฐานข้อมูลยานพาหนะ เครื่องมือ 

เครื่องใช้ เทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพเพ่ือ 

รองรับการถ่ายโอนและการประสานงานระหว่างองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการและองค์กรอื่นๆ

 6.2 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนา

บุคลากรให้มีศักยภาพและมีประสิทธิภาพในการทำางาน

โดยยึดหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองและสังคมที่ดี

 6.3 แนวทางการพัฒนาการส่งเสริมการพัฒนาระบบ

การจัดเก็บรายได้ การบริหารจัดการ ด้านการคลังให ้

ทันสมัย และ มีประสิทธิภาพ
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  องค์การบริหารส่วนตำาบลละอายได้จัดทำาแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำาแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 โดยผ่าน
การมีส่วนร่วมของประชาชน เช่นการจัดเวทีประชาคม การจัดประชุมแกนนำาและประชาคมหมู่บ้าน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการ
ที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำามาจัดทำาโครงการพัฒนาบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี และได้นำาเสนอคณะกรรมการพัฒนา 
อบต.ละอาย และสภาองค์การบริหารส่วนตำาบลละอาย เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
  องค์การบริหารส่วนตำาบลละอาย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 โดย
มีจำานวนโครงการในปี 2562 ทั้งสิ้น 169 โครงการ งบประมาณ จำานวน 157,375,220 บาท สามารถจำาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

แผนภูมิ แสดงโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ขององค์การบริหารส่วนตำาบลละอาย

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณ

  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 43 104,216,600  

  2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม การสาธารณสุข การป้องกัน   

      และบรรเทาสาธารณภัยการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบ 

      เรียบร้อยเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

35 36,084,000

  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม 

      จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
53 13,310,000

  4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 7 395,000

  5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 4 165,000

  6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 27 3,204,620

รวม 169 157,375,220 

โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2562)

โครงการ

ยุทธศาสตร์
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แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
ขององค์การบริหารส่วนตำาบลละอาย

การจัดทำ งบประมาณ
  ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำาบลละอาย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำาปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
เมื่อวันที่  22  กันยายน  2561  โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ ปรากฏในแผนการดำาเนินงานประจำาปี พ.ศ.2562 
จำานวน 110 โครงการ งบประมาณในการดำาเนินงานจำานวนเงินทั้งสิ้น 39,574,840 บาท (ไม่รวมรายจ่ายประจำา) สามารถจำาแนก 
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ยุทธศาสตร์ โครงการ งบประมาณตามแผนดำาเนินงาน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 20  6,461,000

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 21 21,293,380

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา  

    ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

37 7,934,260

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนา 

    ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7 395,000

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 3 140,000

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร 22 3,351,200

รวม 110 39,574,840

งบประมาณในแผนพัฒนา ปี 2562
งบประมาณ

ยุทธศาสตร์

50,000,000

100,000,000

150,000,000

1 2 3 4 5 6
0

 ว า ร ส า ร   อ บ ต. ล ะ อ า ย    7



แผนภูมิ แสดงงบประมาณในแผนการดำาเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำาบลละอาย

ประจำาปี 2562

แผนภูมิ แสดงจำานวนโครงการในแผนการดำาเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำาบลละอาย

ประจำาปี 2562

โครงการในแผนการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

งบประมาณในแผนการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์
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  องค์การบริหารส่วนตำาบลละอาย ได้มีการใช้จ่ายงบประมาณตามที่ได้ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้พยายามผลักดัน 

ให้การดำาเนินการตามโครงการแล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รวมทั้งได้พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมและงบกลางในการ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนแก่หมู่บ้านต่างๆ ในพื้นที่ตำาบลละอาย ตลอดจนประสานงบประมาณจากหน่วยงานอื่นๆ ในการเข้ามา

ดำาเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่พ่อ แม่ พี่ น้อง ในพื้นที่ตำาบลละอาย

การใช้จ่ายงบประมาณ

ผลการดำ เนินงานอื่นๆ
  องค์การบริหารส่วนตำาบลละอาย ได้ดำาเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณปี 2562 ในเขตพื้นที่ตำาบลละอาย โดยได้รับการ

ความร่วมมือ การส่งเสริมสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ ยังผลให้โครงการต่างๆ สำาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี  

ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่ตำาบลละอายและพื้นที่ใกล้เคียง โดยสามารถจำาแนกตามยุทธศาสตร์ได้ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนา
 ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
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องค์การบริหารส่วนตำาบลละอาย

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2562

รายรับ
หมวดภาษีอากร

หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน

หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด

หมวดภาษีจัดสรร

หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

   รวมรายรับ

รายรับสูงกว่าหรือต่ำากว่ารายจ่าย

รายการ

รายจ่าย
งบกลาง

เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

เงินเดือน (ฝ่ายประจำา) 

ค่าตอบแทน

ค่าใช้สอย

ค่าวัสดุ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าครุภัณฑ์ 

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

รายจ่ายอื่น

เงินอุดหนุน

    รวมรายจ่าย

21,086,207.00

3,509,322.00

13,113,835.00

1,699,316.75

5,428,585.12

1,846,184.81

419,770.56

685,304.00

8,411,900.00

25,000.00

2,289,928.10

58,515,353.34

312,334.91

10,465.00

264,935.17

34,950.00

6,662.01

28,183,137.07

37,132,793.00

-

65,945,277.16

21,651,740.00

3,573,500.00

13,896,800.00

2,244,600.00

8,042,000.00

645,000.00

715,700.00

8,470,971.90

25,000.00

2,418,928.10

64,533,000.00

264,000.00

16,000.00

230,000.00

40,000.00

16,000.00

25,000,000.00

38,967,000.00

-

64,533,000.00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

28,500.00

28,500.00

-

-

-

-

-

-

-

28,500.00

28,500.00

21,086,207.00

3,509,322.00

13,113,835.00

1,699,316.75

5,428,585.12

1,846,184.81

419,770.56

685,304.00

8,411,900.00

25,000.00

2,318,428.10

58,543,853.34

312,334.91

10,465.00

264,935.17

34,950.00

6,662.01

2818,3137.07

3713,2793.00

28,500.00

65,973,777.16

7,429,923.82

ประมาณการ รวมจ่ายจาก
เงินงบประมาณ

รวมจ่ายจาก
เงินเงินอุดหนุน
ระบุวัตถุประสงค์/

เฉพาะกิจ

รวม
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โครงการ/กิจกรรมที่ได้ดำ เนินการแล้ว
ที่

 

ยุทธศาสตร์ / แนวทางการพัฒนา

โครงการ / กิจกรรม

จำานวนงบประมาณดำาเนินการ
หน่วยงาน

ที่รับผิดชอบงบประมาณที่ตั้งไว้
ตามข้อบัญญัติ

งบที่ใช้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน          
   1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

1 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 ตำาบลละอาย.สายประชาอุทิศ (ช่วง ที่ 2) 350,000 350,000 กองช่าง

2 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 สายหนานเขอ 350,000 350,000 กองช่าง

3 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 ต.ละอาย สายป่าละมุด 350,000 350,000 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 สาย 4-3-2 ถึง หมู่ที่ 15 260,000 260,000 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 สายบ้านนายเงิน เทพศักดิ์ 341,000 341,000 กองช่าง

6 
โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 สายเริ่มจากบ้านนางมณฑา 

บัวแก้ว หน้าบ้านนางสมจิตร หวานสนิท
175,000 175,000 กองช่าง

7 
ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 6 สายเริ่ม สวนยางนายมานพ  รักษายศต่อจาก 

ถนน คสล.ปีงบประมาณ 2557
175,000 175,000 กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหนองโคลน หมู่ที่ 7 ต.ละอาย 350,000 350,000 กองช่าง

9
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเริ่มจากบ้านนายร่วม ประจักษ์ - ถนนสายนายยอง 

อุทิศ หมู่ที่ 8 ต. ละอาย
350,000 350,000 กองช่าง

10 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 10 ต.ละอาย สายทางขึ้นน้ำาตกบ้านสวนอาย 350,000 350,000 กองช่าง

11 ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้าน นางออง อามิตร -  บ้านนายสุทิน  350,000 350,000 กองช่าง

12 ก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 13 ต.ละอาย สายวงแหวน 350,000 350,000 กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14  สายราษฎร์บำารุง 350,000 350,000 กองช่าง

14 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 สาย 15,7,11,13  350,000 350,000 กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 16  สาย สกย.บ้านทอนวังปราง ต.ละอาย 350,000 350,000 กองช่าง

16 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนในพื้นที่ตำาบลละอาย  500,000 500,000 กองช่าง

   1.2 แผนงานการพาณิชย์
17 โครงการต่อเติม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม/ ประปาพระราชดำาริ/หมู่บ้าน/ประปาภูเขา 300,000 300,000 กองช่าง

18 ขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ต่อจากแบบหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 4 88,000 88,000 กองช่าง

19 ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำาบลละอาย 556,000 497,000 กองช่าง

20 โครงการเจาะบ่อน้ำาบาดาล หมู่ที่ 17 ตำาบลละอาย 216,000 216,000 กองช่าง

2. ยุทธศาสตร์ ด้านสังคม             
  2.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน 

21 ซ้อมแผนสาธารณภัย 50,000  - งานป้องกันฯ สำานักงานปลัด

22 ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร อปพร. 150,000  - งานป้องกันฯ สำานักงานปลัด

23
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาเครือข่ายและเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย

200,000  - งานป้องกันฯ สำานักงานปลัด

24 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความ ปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 50,000  - งานป้องกันฯ สำานักงานปลัด

25 ป้องกันและเฝ้าระวังยาเสพติด ในพื้นที่ตำาบลละอาย 100,000  - งานป้องกันฯ สำานักงานปลัด

26 ศูนย์ความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล ปีใหม่และสงกรานต์ ประจำาปี 2562 55,000 52,120 งานป้องกันฯ สำานักงานปลัด

27 โครงการก่อสร้างศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 789,000  - งานป้องกันฯ สำานักงานปลัด

28 บำารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุครุภัณท์ สำานักงานของ อบต. ประจำาปี 2562 30,000 17,722 งานป้องกันฯ สำานักงานปลัด

29 ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่ตำาบลละอาย 100,000 62,388 งานป้องกันฯ สำานักงานปลัด

30 จัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย สำาหรับสมาชิกศูนย์ อปพร.ตำาบลละอาย 30,000  - งานป้องกันฯ สำานักงานปลัด

31 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดับเพลิง และอุปกรณ์กู้ภัย 40,000 39,850 งานป้องกันฯ สำานักงานปลัด

32 โครงการให้บริการช่วยเหลืองานกู้ชีพ กู้ภัยงานแพทย์ฉุกเฉิน(FR) 320,000 312,400 งานป้องกันฯ สำานักงานปลัด

33 จัดซื้อแผงกั้นไฟจราจร จำานวน 2 แผง 28,000  - งานป้องกันฯ สำานักงานปลัด

34 จัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือทาง การแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น 10,000  - งานป้องกันฯ สำานักงานปลัด
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35 รณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคไข้เลือดออกในพื้นที่ ตำาบลละอาย 50,000 46,430 งานสาธารณสุขฯ สำานักงานปลัด

36 รณรงค์ป้องกันและควบคุม โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ ต.ละอาย 20,000 1,240 งานสาธารณสุขฯ สำานักงานปลัด

37 สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ละอาย 225,000 225,000 งานสาธารณสุขฯ สำานักงานปลัด

38 จัดซื้อตู้เย็นขนาด 5 คิว จำานวน 1 เครื่อง 6,500 6,500 งานสาธารณสุขฯ สำานักงานปลัด

   2.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
39 รวมพลังสตรีสากลและพัฒนาศักยภาพของสตรี 35,000  - งานพัฒนาชุมชน สำานักงานปลัด

40 อบรม/พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ในการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุ 150,000 122,400 งานพัฒนาชุมชน สำานักงานปลัด

41
เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ในพื้นที่ตำาบลละอาย

35,000 2,700 งานพัฒนาชุมชน สำานักงานปลัด

42 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ 50,000 45,540 งานพัฒนาชุมชน สำานักงานปลัด

43 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานส่งเสริมและพัฒนากลุ่มอาชีพกลุ่มสตรีละอาย 185,000 180,860 งานพัฒนาชุมชน สำานักงานปลัด

   2.4 แผนงานงบกลาง
44 สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ พื้นที่ตำาบลละอาย 240,000 159,000 งานพัฒนาชุมชน สำานักงานปลัด

45 โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ ผู้สูงอายุพื้นที่ตำาบลละอาย 14,288,400 14,107,100 งานพัฒนาชุมชน สำานักงานปลัด

46 โครงการสนับสนุนสวัสดิการของสังคม ให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ พื้นที่ตำาบลละอาย 3,700,000 3,464,000 งานพัฒนาชุมชน สำานักงานปลัด

47 ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ในพื้นที่ตำาบลละอาย 356,480 2,236,000 งานป้องกันฯ สำานักงานปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬาและนันทนาการ การศาสนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น      
   3.1 แผนงานการศึกษา 

48 จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำาปี 2562 150,000 149,401 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

49 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็ก เล็กสังกัด อบต.ละอาย 100,000 50,354 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

50 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน สำาหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. 1,880,000 1,766,000 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

51 อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน แก่ ศพด.ในตำาบล 1,617,000 1,259,440 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

52 สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) แก่โรงเรียนสังกัด สพฐ. 900,614 791,762 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

53 สนับสนุนโครงการอาหารเสริม (นม) แก่ ศพด.ในตำาบล 632,346 494,400 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

54 จัดซื้อวัสดุการศึกษาเด็กเล็กสำาหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 561,000 491,300 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

55 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำานวน 1 เครื่อง 16,000 16,000 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

56 ปรับพื้นที่ ศพด. วัดมะปรางงาม 500,000 493,000 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

57 ก่อสร้างรั้วกำาแพง คสล. ศพด.บ้านเหนือคลองฯ 47,000 47,000 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

58 ปรับปรุง ศพด.บ้านสวนอาย หมู่ที่ 10 กั้นห้องด้วยอลูมิเนียม 113,000 113,000 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

59 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ศพด.บ้านสวนอาย หมู่ที่ 10 จำานวน 8 เครื่อง 170,000 170,000 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

60 จัดซื้อโต๊ะสำานักงาน จำานวน 2 ตัว 48,000 48,000 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

61 จัดซื้อเก้าอี้สำานักงาน จำานวน 2 ตัว 3,200 3,200 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

62 จัดซื้อพัดลมตั้งพื้นใบพัดพลาสติก จำานวน 10 ตัว 14,000 14,000 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

63 บำารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุครุภัณท์ สำานักงานของ อบต. ประจำาปี 2562 48,200 39,000 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

64 สนับสนุนค่าหนังสือเรียนสำาหรับ ศพด.สังกัด อบต.ละอาย 66,000 35,600 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

65 สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.สังกัด อบต.ละอาย 66,000 35,600 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

66 สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.สังกัด อบต.ละอาย 99,000 53,400 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

67 สนับสนุนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.สังกัด อบต.ละอาย 141,900 76,540 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

  3.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
68 จัดงานประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุน้อย ประจำาปี 2562 30,000 18,106 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

69 อุดหนุนที่ทำาการปกครองอำาเภอฉวาง จัดกิจกรรมประเพณีงานเดือนสิบ ปี 2562 20,000 20,000 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

70 อุดหนุนที่ทำาการปกครองอำาเภอฉวาง จัดกิจกรรมประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุ ปี 2562 6,000 6,000 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

71 อุดหนุนที่ทำาการปกครองอำาเภอฉวาง โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10 ปี 2562 10,000  - งานการศึกษา สำานักงานปลัด

72
อุดหนุนที่ทำาการปกครองอำาเภอฉวาง โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

5,000  - งานการศึกษา สำานักงานปลัด

73 ส่งนักกีฬาตัวแทน อบต. นักกีฬา ของหน่วยงานเข้าร่วมการแข่งขันกีฬากับ 
หน่วยงานและองค์กรอื่นๆ 60,000 45,208 งานการศึกษา สำานักงานปลัด
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74 จัดการแข่งขันกีฬาละอายเกมส์ครั้งที่ 22 450,000 420,809 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

75 สนับสนุนการดำาเนินกิจกรรมการออกกำาลังกายเพื่อ สุขภาพที่ดีแก่ประชาชน / เยาวชนใน
พื้นที่ตำาบลละอาย 40,000 32,000 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

76 โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำาปี 2562 50,000 49,400 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

77 จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี 2562 50,000 49,618 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

78 โครงการจัดงานรำาลึกวันคืนสู่เหย้า ชาวตำาบลละอาย 40,000 40,000 งานการศึกษา สำานักงานปลัด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม        
 4.1 แนวทางการสาธารณสุข 

79 ส่งเสริมการรณรงค์การกำาจัดขยะ พื้นที่ตำาบลละอาย 50,000  - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

80 ร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมในตำาบล พื้นที่ตำาบลละอาย 20,000  - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

81 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากพิษสุนัขบ้า พื้นที่ตำาบลละอาย 60,000 53,190 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

82 โครงการสำารวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ พื้นที่ตำาบลละอาย 20,000 10,638 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

   4.2 แผนงานการเกษตร

83 หนึ่งคน หนึ่งฝน หนึ่งต้น เพื่อปวงชนชาวไทย 30,000 26,500 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

84 รณรงค์และสนับสนุน การปลูกหญ้าแฝกในตำาบล บำารุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้ำาขุดลอก 15,000 600 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

85 หนองน้ำา/เหมือง/คูคลอง/ฝายน้ำา สาธารณะในหมู่บ้านพื้นที่ ต.ละอาย 300,000 298,000 กองช่าง

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ        
   5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

86 สนับสนุนการดำาเนินงานของกลุ่มอาชีพ ในพื้นที่ตำาบลละอาย 80,000 41,960 งานการเกษตร สำานักงานปลัด

87 สนับสนุนการดำาเนินงานของศูนย์ถ่ายทอด เทคโนโลยีทางการเกษตรตำาบลละอาย 30,000 12,826 งานการเกษตร สำานักงานปลัด

88 สนับสนุนการดำาเนินงานของศูนย์เรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียงตำาบลละอาย 30,000  - งานการเกษตร สำานักงานปลัด

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กร        
   6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

89 จัดทำาสิ่งพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ผลการดำาเนินงานของ อบต. 550,000 445,925 งานบริหารทั่วไป สำานักงานปลัด

90 ประจำาปีงบประมาณ 2562 จัดซื้อวัสดุสำานักงาน 200,000 220,000 สำานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง

91 บำารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน วัสดุครุภัณท์ สำานักงานของ อบต. ประจำาปี 2562 100,000 91,160 สำานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง

92 จัดทำาเวทีประชาคมตำาบล 17 หมู่บ้าน ประจำาปี 2562 30,000 30,000 งานนโยบายฯ สำานักงานปลัด

93 สนับสนุนการจัดทำาและทบทวนแผนชุมชน ของหมู่บ้านในพื้นที่ตำาบลละอาย 20,000  - งานนโยบายฯ สำานักงานปลัด

94
ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ ทางราชการในราชอาณาจักและ
นอกราชอาณาจักร

50,000 33,354 งานบริหารทั่วไป สำานักงานปลัด

95 ค่ารับรองและพิธีการ 60,000 33,775 งานนโยบายฯ สำานักงานปลัด

96 จัดทำาการสำารวจและวิจัยประเมินผลงาน อบต.ละอาย 25,000  - งานนโยบายฯ สำานักงานปลัด

97 อบต.สัญจร 50,000  - สำานักงานปลัด  กองช่าง

98 ฝึกอบรมโครงการจริยธรรม แก่บุคลากรของ อบต. พนักงานและลูกจ้างของ อบต. 50,000 24,170 งานบริหารทั่วไป สำานักงานปลัด

99
ฝึกอบรม / สัมมนา ตามหลักสูตร โครงการที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และหน่วยงานราชการกำาหนดแก่บุคคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำาบลละอาย

230,000 153,000 สำานักงานปลัด กองคลัง กองช่าง

100 ค่าตอบแทนผู้ปฎิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ นอกเวลาราชการ ประจำาปีงบประมาณ 2562 50,000 33,520 กองช่าง สำานักงานปลัด

101 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำาหรับประมวลผล จำานวน 1 เครื่อง 21,000 16,000 งานการศึกษา  สำานักงานปลัด

102 จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กสำานักงาน จำานวน 4 เครื่อง 64,000 64,000 งานการศึกษา  สำานักงานปลัด

103 โครงการจัดทำาป้ายบอกอาณาเขตตำาบลละอาย 105,000 105,000 สำานักงานปลัด  กองช่าง

104 โครงการต่อเติมห้องเก็บของที่ทำาการ อบต.ละอาย 65,000 65,000 งานป้องกันฯ  สำานักงานปลัด

105 จัดซื้อเก้าอี้สำานักงาน จำานวน 7 ตัว 11,200 11,200 งานบริหารทั่วไป สำานักงานปลัด

106 จัดซื้อแท่นกล่าวรายงาน 2 แท่น 20,000 20,000 งานบริหารทั่วไป สำานักงานปลัด

107 จัดงานต่างๆ ซึ่งเป็นวันสำาคัญที่ทางราชการกำาหนด 150,000 69,945 งานการศึกษา  สำานักงานปลัด

108
ฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำาหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.
พนักงานเจ้าหน้าที่และผู้นำาชุมชน

400,000  - งานบริหารทั่วไป สำานักงานปลัด

109 เลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 900,000  - สำานักงานปลัด

110 จัดทำาแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 200,000  - กองคลัง

14     ว า ร ส า ร   อ บ ต. ล ะ อ า ย



โครงการชุมชนก้าวไกลไปกับงานคุ้มครองผู้บริโภค
ณ รพ.สต.บ้านมะปรางงาม

โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ตำาบลละอาย

กิจกรรม อบต.ละอาย
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กิจกรรม อบต.ละอาย

13 เมษายน 2562
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำาปี 2562

ณ บริเวณฝายน้ำาล้นโครงการพระราชดำาริ ม.9 ต.ละอาย
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ระหว่างวันที่ 10-17 เมษายน 2562
ณ สี่แยกควนสงสาร

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล
สงกรานต์ ประจำาปี 2562 “ขับรถมีน้ำาใจ รักษาวินัยจราจร”

กิจกรรม อบต.ละอาย

วันที่ 26-27 มีนาคม 2562
ณ สนามกีฬาหน้าที่ว่าการอำาเภอฉวาง

สามแยกจันดี - นคร 

งานประเพณีแห่ผ้าห่มธาตุน้อยบูชาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ 
ครั้งที่ 11 ประจำาปี 2562
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กิจกรรม อบต.ละอาย

ระหว่างวันที่
27-28 สิงหาคม 2562

โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน/เยาวชน
กิจกรรมการเพ้นท์ผ้าปาเต๊ะ

ณ ที่ทำาการชมรมผู้สูงอายุบ้านทอนวังปราง ม.8 ต.ละอาย

พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนจบหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนตำาบลละอาย (96 ชั่วโมง)  รุ่นที่ 1

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562  
ณ องค์การบริหารส่วนตำาบลละอาย
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กิจกรรม อบต.ละอาย

วัน พฤหัสบดี
ที่ 21 มีนาคม 2562

รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ส.ส. (Big Day) 
ประจำาปี 2562

วันที่ 22 พฤษจิกายน 2561
ณ โรงเรียนบ้านทอนวังปราง

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง
ประจำาปี 2561
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ณ ที่ทำาการองค์การบริหารส่วนตำาบลละอาย
ถนนสาย 4015 นครศรีธรรมราช - บ้านส้อง

โครงการจิตอาสา
“เราทำาความดีด้วยหัวใจ”
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กิจกรรม อบต.ละอาย

วันที่ 22 มีนาคม - 5 เมษายน 2562
ณ สนามโรงเรียนบ้านทอนวังปรางโครงการละอายเกมส์ ครั้งที่ 22 ประจำาปี 2562  
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กิจกรรม อบต.ละอาย

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
(สายขนานเขอ) หมู่ที่ 2 ต.ละอาย
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การแบ่งประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

สาระน่ารู ้ “พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562”

ใช้ประโยชน์ ไม่ใช้ประโยชน์

ใช้ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
เพื่อการบริโภค หรือจำาหน่าย
เพื่อบริโภค หรือใช้งานในฟาร์ม
  - ทำาเกษตรกรรมเต็มพื้นที่
  - ทำาเกษตรกรรมไม่เต็มพื้นที่
    เสียภาษีตามสัดส่วนการใช้
    ประโยชน์
การพิจารณา
- ดูตามสภาพข้อเท็จจริง
- พื้นที่ที่ใช้ทำาเกษตรกรรม
- รวมถึงที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ต่อเนื่องที่ใช้สำาหรับเกษตรกรรม

บ้านหลังหลัก
เจ้าของบ้านและที่ดิน/เจ้าของ
เฉพาะตัวบ้านมีชื่อในเอกสาร
กรรมสิทธิ์+ทะเบียนบ้าน
(ไม่จำาเป็นต้องเป็นเจ้าบ้าน/เจ้าของ 
คนใดคนหนึ่ง มีชื่อในทะเบียนบ้าน)

บ้านหลังอื่นๆ
เจ้าของบ้านมีชื่อในโฉนด
แต่ไม่มีชื่อในทะเบียนบ้าน

พาณิชยกรรม
อุตสาหกรรม
โรงแรม
อพาร์ทเม้นท์
บ้านให้เช่า
ฯลฯ ทิ้งที่ดินไว้ว่างเปล่าหรือ

ไม่ทำาประโยชน์ในปีก่อนหน้า
ยกเว้น มีกฎหมายห้าม

หรือพักการเกษตร
เพื่อปรับปรุงสภาพที่ดิน

เกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย อื่นๆ รกร้างว่างเปล่า

หรือไม่ได้ทำาประโยชน์

ตามควรแก่สภาพ

อัตราการจัดเก็บ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

มูลค่า (ลบ.)       อัตรา (%)
0 - 75    0.01
75-100    0.03
100-500   0.05
500-1,000  0.07
1,000 ขึ้นไป 0.1

บุคคลธรรมดา
ได้รับยกเว้น อปท. ละ
ไม่เกิน 50 ล้านบาท

ภาระภาษี
(บุคคลธรรมดา)

มูลค่า (ลบ.)       ค่าภาษี (บ.)
50     0
100    5,000
200     40,000

มูลค่า (ลบ.)                   อัตรา (%)

เกษตรกรรม บ้านพักอาศัย อื่นๆ / ที่รกร้างว่างเปล่า

อัตราเพดาน 0.15%
อัตราที่จัดเก็บ

อัตราเพดาน 0.3%
อัตราที่จัดเก็บ

อัตราเพดาน 1.2%
อัตราที่จัดเก็บ

ภาระภาษี

0-10     ยกเว้นภาษี ยกเว้นภาษี   0.02
10-150    0.02  ยกเว้นภาษี 0.02
50-75    0.03  0.03   0.03
75-100   0.05   0.05   0.05
100 ขึ้นไป  0.1   0.1   0.1

50     0    10,000
100     20,000     30,000
200     120,000    130,000

บ้าน
(บ้านหลังหลัก)

บ้านหลังหลัก
(ยกเว้น 50 ลบ.)

บ้าน+ที่ดิน
(บ้านหลังหลัก)

มูลค่า (ลบ.)

มูลค่า (ลบ.)

บ้านหลังอื่น

บ้านหลังอื่นๆ

0-50     0.3
50-200  0.4
200-1,000  0.5
1,000-5,000  0.6
5,000 ขึ้นไป  0.7 

ภาระภาษี
มูลค่า (ลบ.)                ค่าภาษี (บ.)
50     150,000
100     350,000
200     2,250,000
1,000   4,750,000

ที่รกร้างว่างเปล่า

เพิ่มอัตรา 0.3% ทุก 3 ปี
แต่อัตราภาษีรวมไม่เกิน 3%

ภาษีป้าย
   เป็นภาษีที่เก็บจากป้ายอัน 
หมายถึง ป้ายแสดงชื่อ ยี่ห้อ หรือ 
เคร่ืองหมายที่ใช้ประกอบการค้า 
หรือ ประกอบกิจกรรมอื่นเพื่อ 
หารายได้ไม่ว่าจะแสดงหรือโฆษณา 
ไว้ที่วัดถุใดๆ ด้วยอักษร ภาพ หรือ 
เครื่องหมายที่เขียน แกะ สลัก 
จารึก หรือทำาให้ปรากฎด้วยวิธีอื่นๆ

ผู้มีหน้าที่ชำาระภาษีป้าย
1. เจ้าของป้าย
2. ผู้ครอบครองป้าย/ผู้ครอบครอง 
อาคารหรือที่ดินที่ป้ายนั้นติดตั้ง
หรือแสดงอยู่

ขั้นตอนการชำาระภาษีป้าย
- ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง มีนาคม ของทุกปี
-  ยื่นแบบและชำาระภาษี หรือ ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมิณ
-  กรณีติดตั้งป้ายใหม่ หลังเดือนมีนาคม ให้ยื่นแบบแสดงรายการ (ภป.1) ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งไม่ชำาระภาษีภายในระยะเวลาที่ 
 กำาหนด ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใหม่ ไม่ยื่นแบบภายในเวลาที่กำาหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มนอกจากเงินที่เสียภาษีป้ายในกรณีและอัตราดังต่อไปนี้
- ไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภป.1) ภายในเวลาที่กำาหนดให้เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษี
- ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายไม่ถูกต้อง ทำาให้จำานวนเงินที่ต้องเสียภาษีป้ายลดน้อยลง ให้เสียเงินเพิ่ม 10% ของค่าภาษีป้ายที่ประเมินเพิ่มเติม
- ไม่ชำาระภาษีป้ายภายในระยะเวลาที่กำาหนด ให้เสียเงินเพิ่ม 2% ต่อเดือนของค่าภาษี

อัตราค่าภาษีป้าย  การคำานวณภาษีป้ายโดยคำานวณจากขนาด กว้าง x ยาว  หารด้วย 500 คูณด้วย อัตราภาษี ตามประเภทของป้าย

อักษรไทยล้วน
อักษรไทยปนอักษรต่างประเทศ/ภาพ/เครื่องหมายอื่น
ป้ายดังต่อไปนี้
(ก) ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใดหรือไม่
(ข) มีอักษรไทยบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ใต้ หรือต่ำากว่าอักษรต่างประเทศ

1
2
3

ประเภทป้าย ลักษณะป้าย อัตราภาษี (บาท/ตร.ซม.)
3/500
20/500
40/500

หมายเหตุ : ป้ายตามประเภท 1,2 หรือ 3 เมื่อคำานวณพื้นที่แล้ว ถ้ามีอัตราภาษีที่ต้องเสียภาษีต่ำากว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายละ 200 บาท
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