
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  
ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาพระ  ที่เคารพ 

  ตามที่กระผม นายชวลิต สิทธิฤทธิ์ นายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ ได้แถลงนโยบายการบริหาร
ราชการของเทศบาลต าบลเขาพระ ต่อสภาเทศบาลต าบลเขาพระ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม 255๕  ซึ่งได้ก าหนด
นโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนา รวม 9 ด้าน ประกอบด้วย  นโยบายเร่งด่วน, 
นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน, นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต, นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะ วัฒนธรรม, นโยบายด้านสาธารณสุข, นโยบายด้านเศรษฐกิจ, นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย 
และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, นโยบายด้านทรัพยากรธรรมราช และสิ่งแวดล้อม, นโยบายด้านการ
บริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล โดยได้น าไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุม
ภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการด าเนินงานใน รอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕61 ทุกโครงการและกิจกรรม เป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ ซึ่ง
กระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด 
ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามาด าเนินการจนประสบผลส าเร็จ
เป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มากที่สุด ส าหรับ
โครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะท าให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์ จะมีการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑
4) พ.ศ. ๒๕6๒ มาตรา๔๘ ทศ วรรค ๕ ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม
นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี    
        กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลต าบลเขาพระ ประจ าปี 
๒๕62 ดังต่อไปนี้ 

๑. นโยบายเร่งด่วน  ในรอบปีที่ผ่านมา เทศบาลต าบลเขาพระ ได้ด าเนินการตามนโยบาย
เร่งด่วนอย่างครบถ้วน ทั้ง ๑๑ ด้าน ซ่ึงด้านท่ีเทศบาลต าบลเขาพระให้ความตระหนักเป็นพิเศษก็คือการบริหารงาน
โดยยึดหลักบริหารงานตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี  (ธรรมาภิบาล) ซึ่งประกอบด้วย หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ โดยทั้งนี้โครงการที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
จัดการบ้านเมืองที่ดีท่ีส าคัญ คือ โครงการเสวนาประชาคมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2562 เพ่ือสร้างการมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชน ในการก าหนดโครงการ ทิศทางการบริหารท้องถิ่น ซึ่งใช้งบประมาณ 1,๖20.- บาท 
 

๒. นโยบายด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั่วไปให้อยู่ใน
สภาพสมบูรณ์ปลอดภัย เช่น ถนน ไฟฟ้าสาธารณะ ประปา สะพาน เขื่อนขนาดเล็ก แหล่งน้ าชุมชน สนามกีฬา 
ทางเท้า ท่อระบายน้ า ขยายผิวถนนให้กว้างมากขึ้น มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น 17 โครงการ  
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ที ่ โครงการ/รายละเอียด 
ที่มา

งบประมาณ 
งบประมาณ  

(บาท) 
1 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้าน นายสมบุญ เอก ถึง บ้านนางวันดี 

พราหมณ์ชู 
เทศบัญญัติ 315,000 

2 ก่อสร้างถนนคสล.สายสวนปาล์ม นางอุสาห์ สมทรัพย์  เทศบัญญัติ 281,000 
3 ก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.ในชุมชน หมู่ที่ ๙  เทศบัญญัติ 282,800 
4 ก่อสร้างถนนลาดยาง Para asphalt concrete รหัสทางหลวง

ท้องถิ่น นศ.ถ.8-0006 สายโคกทราย (จาก กม.ที่ 1+156 ถึง กม.
ที่ 1+319) 

โอนงบประมาณ
ตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ (กันเงิน) 

405,000 

5 ก่อสร้างถนนคสล.สายสามแยกต้นหว้า ถึง สวนปาล์ม                  
นายลาภ หนูเพชร  

โอนงบประมาณ
ตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ (กันเงิน) 

286,000 

6 ก่อสร้างถนนคสล.สายหลังรพ.สต.บ้านปากระแนะ ถึง บ้านนายกุศล 
เพชรชนะ  

โอนงบประมาณ
ตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ (กันเงิน) 

212,000 

7 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายมนัส สุกใส ถึง คลองฉลอง โอนงบประมาณ
ตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ (กันเงิน 

197,000 

8 ก่อสร้างถนนลาดยาง Para asphalt concrete รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ.8-0005 สายรอบภูเขาพระ (จาก กม.ที่ 0+928    
ถึง กม.ที่ 1+152) 

โอนงบประมาณ
ตั้งจ่ายรายการ
ใหม่ (กันเงิน) 

456,000 

9 ก่อสร้างถนนลาดยาง Para asphalt concrete รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ.8-0006 สายโคกทราย (จาก กม.ที่ 0+969                
ถึง กม.ที่ 1+156) 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ            

(เงินเหลือจ่าย) 

462,000 

10 ก่อสร้างถนนลาดยาง Para asphalt concrete รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ.8-0005 สายรอบภูเขาพระ (จาก กม.ที่ 0+600       
ถึง กม.ที่ 0+808) 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ            

(เงินเหลือจ่าย) 

465,000 

11 ก่อสร้างถนนคสล.สายนายยวด คเชนทร์ ถึง บ้านนายเสรี  คงศักดิ์ เงินทุนส ารอง
เงินสะสม 

199,000 

12 ปรับปรุงเสริมผิวทางแอสฟัลท์คอนกรีตผสมยางพารา รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น นศ.ถ. 8 – 0001 สายเขาพระ - โรงรมยาง 

เงินอุดหนุน  
เฉพาะกิจ 

1,190,000 

13 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายเลียบ ยับ จากถนนคสล.เดิม ม.๒   
ถึง ม.๙  

เงินสะสม 476,000 

14 ก่อสร้างถนนคสล.สายคลองฉลอง หมู่ที่ 6 - หมู่ที่ 1 (เริ่มจากถนน       
คสล.เดิม) 

เงินสะสม 478,000 

15 ก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านนายวงษ์ศักดิ์  กรายแก้ว เริ่มจากถนน 
คสล.เดิม ถึง ถนนสายคลองฉลอง 

เงินสะสม 476,000 
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ที ่ โครงการ/รายละเอียด 
ที่มา

งบประมาณ 
งบประมาณ  

(บาท) 
16 ก่อสร้างถนนคสล.สายหลังรพ.สต.บ้านปากระแนะ เริ่มจาก                 

บ้านนายทวี เลิศไกร ถึง รพ.สต.บ้านปากระแนะ  
เงินสะสม 476,000 

17 ก่อสร้างถนนคสล.สายหลังรร.จุฬาภรณ์พิชญาคาร เริ่มจาก                
ถนน คสล.เดิม ถึง ถนนลาดยางทางขึ้นวัดห้วยโก (ห้วยตรีด) 

เงินสะสม 391,000 

 

๓. นโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัย 
การเสียสละในการร่วมคิด ร่วมท ากิจกรรมของชุมชน สร้างความสามัคคีปรองดองของประชาชนในชุมชน ส่งเสริม
การจัดท าแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นมาตรฐาน และต่อเนื่อง ส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชนร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ก าหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนของตนเอง เพ่ือแก้ปัญหาให้ตรงประเด็น มีทิศทางในการพัฒนาชุมชน สร้าง
ชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ สร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม สร้างคุณค่าของคน ให้การสงเคราะห์
และส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็ก เยาวชน สตรี คนพิการ คนสูงอายุ สนับสนุนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัว เพ่ือลดปัญหา
ยาเสพติดและปัญหาอาชญากรรม มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น 15  โครงการ 

 

 

ที ่ โครงการ/รายละเอียด 
ที่มา

งบประมาณ 
งบประมาณ  

(บาท) 
๑ โครงการสนับสนุนเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ  เทศบัญญัติ 12,838,300 
๒ โครงการสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคเอดส์ เทศบัญญัติ 96,000 
3 โครงการสงเคราะห์ราษฎรผู้ประสบสาธารณภัย เทศบัญญัติ 74,900 
4 สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเขาพระ เทศบัญญัติ 170,200 
5 ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 เทศบัญญัติ 21,180 
6 ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เทศบัญญัติ 9,700 
7 ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 เทศบัญญัติ 6,350 
8 ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 เทศบัญญัติ 12,000 
9 ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 เทศบัญญัติ 6,000 

10 ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 เทศบัญญัติ 16,000 
11 ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 เทศบัญญัติ 7,500 
12 ปรับปรุง/ซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 เทศบัญญัติ 2,000 
13 โครงการจัดงานรัฐพิธี หรืองานเฉลิมพระเกียรติฯ  

-จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์             
วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีฯ เป็นเงิน 49,925 บาท 
-จัดงานรัฐพิธีหรืองานเฉลิมพระเกียรติฯ เป็นเงิน 476,612 บาท 
-จัดงานวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จประปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชบรมนาถบพิตร เป็นเงิน 46,000 
-จัดงานวันปิยมหาราช เป็นเงิน 1,000 บาท 

เทศบัญญัติ 583,537 

14 จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เทศบัญญัติ 3,540 
15 โครงการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ เทศบัญญัติ 18,935 
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๔. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนการ พัฒนาทาง
การศึกษา เน้นการบริหารจัดการให้เด็กนักเรียนมีความพร้อมทางด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคมรวมทั้ง
ความพร้อมทางวิชาการที่จะสามารถศึกษาในระดับที่สูงขึ้นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรงบประมาณที่
เพียงพอในด้านวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน  รวมไปถึงอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน สนับสนุนและ
ส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น สนับสนุนการแข่งขันกีฬาทุกระดับ ส่งเสริมความเป็นเลิศ
ทางด้านการกีฬา ส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง ร่วมป้องกันและร่วมแก้ไขปัญหา มีโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น 13  โครงการ 

 

 

ที ่ โครงการ/รายละเอียด 
ที่มา

งบประมาณ 
งบประมาณ  

(บาท) 
๑ ก่อสร้างทางลาดลงห้องน้ าศพด.บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 ทั้งสองด้าน 

(อาคารทรงงาน)  
เทศบัญญัติ 20,800 

2 ติดตั้งเหล็กดัดหน้าต่างและมุ้งลวดหน้าต่างของอาคาร ศพด. เทศบัญญัติ 76,720 
3 โครงการจัดงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาของนักเรียนศูนย์พัฒนา

เด็กเล็ก 
เทศบัญญัติ 28,550 

4 จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ส าหรับ ศพด. และนักเรียนในเขตต าบล                
เขาพระ 

เทศบัญญัติ 1,539,681.74 

5 จัดซื้ออาหารกลางวันส าหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด ทต.เขาพระ 
และอุดหนุนอาหารกลางวันให้กับนักเรียนในโรงเรียนในเขตต าบล          
เขาพระ 

เทศบัญญัติ 3,952,000 

6 สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
ศพด.ในสังกัดทต.เขาพระ 

เทศบัญญัติ 1,124,060 

7 โครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลต้านภัยยาเสพติด “เขาพระคัพ” เทศบัญญัติ 56,010 
8 โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี ๒๕๖2 เทศบัญญัติ 78,423 
9 โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน เทศบัญญัติ 34,910 

10 อุดหนุนอ าเภอพิปูนจัดงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เทศบัญญัติ 40,000 
11 อุดหนุนอ าเภอพิปูนจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ เทศบัญญัติ 6,000 
12 อุดหนุนการจัดงานประเพณีต่างๆ ในต าบลเขาพระ 

1) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ จัดงานประเพณีบุญสารท
เดือนสิบ  
2) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ จัดงานประเพณีสงกรานต์  
3) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ จัดงานประเพณีสงกรานต์  
4) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ จัดงานประเพณีสงกรานต์  
5) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ จัดงานประเพณีสงกรานต์ 
6) อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ , ๗ , ๑๐ และ ๑๑  
ตกแต่งเรือพนมพระและขบวนแห่งานประเพณีชักพระบกและ
นมัสการพระใหญ่ ประจ าปี ๒๕๖2 (หมู่ละ ๗,๐๐๐ บาท) 

เทศบัญญัติ  
7,000 

 
7,000 
7,000 
7,000 
7,000 

28,000 

13 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมงานประเพณีชักพระบก
และนมัสการพระใหญ่อ าเภอพิปูน 

เทศบัญญัติ 63,773 
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๕. นโยบายด้านสาธารณสุข ส่งเสริมการด าเนินกิจกรรมด้านสุขภาพของประชาชน และการ
บริการสาธารณสุขขั้นพ้ืนฐาน เพื่อเป็นการคัดกรองการเจ็บป่วยของประชาชนเบื้องต้น เน้นการป้องกันโรค จัดรถกู้
ชีพฉุกเฉินไว้ให้บริการผู้ป่วย ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีลานกีฬาประจ าชุมชน มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
รวมทั้งสิ้น  3  โครงการ 

 

 

๖. นโยบายด้านเศรษฐกิจ จะพัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนของทุกภาคส่วนอย่างลงตัว 
ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ การฝึกอบรมอาชีพแก่กลุ่มผู้สนใจและการรวมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในอันที่
จะน าความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประกอบอาชีพ  เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว สนับสนุน
และส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพ่ือสร้างรายได้ให้กับคนในพ้ืนที่ มีโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น  1  โครงการ 

 

 

๗. นโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ส่งเสริมให้มี ๑ ชุมชน ๑ กลุ่ม  อพปร. เพ่ือดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินในชุมชนของตนเอง 
รวมทั้งเฝ้าระวัง ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในชุมชน  จัดหาอุปกรณ์ที่จ าเป็นในการป้องกันและระงับภัยให้
พอเพียง ฝึกอบรมให้ประชาชนได้มีความรู้และเข้าใจถึงภัยต่าง ๆ สามารถป้องกันภัยเบื้องต้นได้เอง จะท างาน
ร่วมกับองค์กรภาคเอกชนอย่างเข้มแข็ง โดยการเฝ้าระวังอาชญากรรมทุกช่องทาง  มีโครงการ/กิจกรรมที่
ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น 2  โครงการ 

 

 

๘. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมราช และสิ่งแวดล้อม รณรงค์สร้างจิตส านึก ด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้มีการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่รู้คุณค่าของ
พลังงาน  ปรับปรุงภูมิทัศน์ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีส่วนสาธารณะเพียงพอ มีโครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ 
รวมทั้งสิ้น  -  โครงการ 

 
 

ที ่ โครงการ/รายละเอียด 
ที่มา

งบประมาณ 
งบประมาณ  

(บาท) 
๑ โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะมูลฝอย เทศบัญญัติ 92,326 
2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม       

พระปณิธาน 
เทศบัญญัติ 117,980 

3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านจัดโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุขหมู่บ้านละ 3 โครงการ 

เทศบัญญัติ 240,000 

ที ่ โครงการ/รายละเอียด 
ที่มา

งบประมาณ 
งบประมาณ  

(บาท) 
๑ โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประจ าปีงบประมาณ 2562       

การท าผ้ามัดย้อม 
เทศบัญญัติ 19,976 

ที ่ โครงการ/รายละเอียด 
ที่มา

งบประมาณ 
งบประมาณ  

(บาท) 
1 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล เทศบัญญัติ 14,400 
2 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบัญญัติ 9,750 
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๙. นโยบายด้านการบริหารจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล จะน าหลักการบริหารงาน 
โดยเน้นหลักการบริหารงานที่ดีมาใช้เพ่ือให้เกิดความราบรื่น สะท้อนความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น 
ประชาชนศรัทธาการท างานของเทศบาล เกิดความร่วมมือในการพัฒนาท้องถิ่น  ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วน
ร่วมและรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานของรัฐ  ภาคเอกชน  ภาคประชาชน ในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น และกิจการอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด มีมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบอย่างจริงจัง และเกิดผลอย่างแท้จริง  เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริการประชาชน กระจายอ านาจการตัดสินใจ 
ส่งเสริมและสร้างขวัญก าลังใจ ความสามัคคีให้เกิดข้ึนกับบุคลากรภายในองค์กร โดยการบริหารงานบนพ้ืนฐานของ
ความถูกต้อง ยุติธรรมและโปร่งใส ยึดหลักคุณธรรม พัฒนาคุณภาพและศักยภาพของบุคลากรให้มีจิตส านึกต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ การให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบ ขั้นตอน และกฎหมาย  มี
โครงการ/กิจกรรมที่ด าเนินการ รวมทั้งสิ้น  9  โครงการ 

 

ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาลต าบล  เขา
พระ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การด าเนินงานประสบ
ผลส าเร็จด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลต าบลเขาพระให้มีศักยภาพ น าไปสู่ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน
ตลอดไป 
        
      ลงชื่อ      ชวลิต  สิทธิฤทธิ์ 
       (นายชวลิต  สิทธิฤทธิ์) 
            นายกเทศมนตรีต าบลเขาพระ 

ที ่ โครงการ/รายละเอียด 
ที่มา

งบประมาณ 
งบประมาณ  

(บาท) 
1 จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เทศบัญญัติ 69,630 
2 บริการสื่อสารและโทรคมนาคม เทศบัญญัติ 126,474 
3 อุดหนุนทต.พิปูน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ

ประชาชนของอปท.ระดับอ าเภอ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖2  
เทศบัญญัติ ๒๕,๐๐๐ 

4 โครงการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลในรูปแบบปฏิทินและ
รายงานผลการด าเนินงานในรูปแบบป้ายประชาสัมพันธ์ ประจ าปี 
พ.ศ.๒๕๖1   

เทศบัญญัติ ๘๓,๗๒๘ 

5 โครงการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินครุภัณฑ์ต่างๆ เทศบัญญัติ 33,520 
6 จัดซื้อสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆของส านักงาน เทศบัญญัติ 102,968 
7 โครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เทศบัญญัติ 4,936 
8 จัดซื้อวัสดุงานบ้านและงานครัว เทศบัญญัติ 54,574 
9 จัดซื้อวัสดุก่อสร้างในการซ่อมแซมติดตั้งหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างและ

พัสดุของเทศบาล 
เทศบัญญัติ 3,025 

 


