
 

รายงานผลการปฏิบัติงาน  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  

ส านักปลัด  เทศบาลต าบลพรหมโลก  

อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 



 

 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 

ค าน า 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่12) พ.ศ.2546 มาตรา 48 ทศ 

วรรค 5 บัญญัติไว้วา่ ให้นายกเทศมนตรจีัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัตงิาน ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้

ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี นั้น 

เทศบาลต าบลพรหมโลก จึงได้จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้น  เพื่อแจ้งให้ประชาชน 

และสภาเทศบาลต าบลพรหมโลก ได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร และผลการด าเนินงานของเทศบาล

ต าบลพรหมโลกในปีงบประมาณที่ผ่านมาต่อไป 

 

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

                                                                           ส านกัปลดัเทศบาล 

    ผู้จัดท า 
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สถานะการคลังประจ าป ี        8 - 9  

ผลการด าเนินงานตามค าแถลงนโยบาย ทีต่ั้งจ่ายไว้ใน     
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ค าแถลงนโยบาย 

ของ นายกเทศมนตรีต าบลพรหมโลก 

นายรณชัย คีรีเพ็ชร 

วันจันทร์ ที่ 16 เดอืนกันยายน พ.ศ. 2556 

…………………………………… 

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลพรหมโลกที่เคารพ  กระผมต้อง

กราบขอบพระคุณพ่ีน้องประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพรหมโลก ทุกท่าน ที่ได้ไว้วางใจเลือกตั้งกระผม

และสมาชิกสภาเทศบาลต าบลพรหมโลก จ านวน 12 ท่านเพ่ือเข้ามาบริหารเทศบาลต าบลพรหมโลก 

โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภา

เทศบาล เมื่อวันที่ 28 เดือนสิงหาคม พ.ศ.2556 มีผลท าให้กระผมได้มีโอกาสเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในการ

บริหารเทศบาลต าบลพรหมโลก เพ่ือตอบสนอง ความต้องการของพ่ีน้องประชาชนอีกครั้งหนึ่ง ทั้ง นี้

การบริหารงานนั้น กระผมมีความตั้งใจและตระหนักดีจะต้องพัฒนาเทศบาลต าบลพรหมโลกให้เป็นไป

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 282 ภายใต้ข้อบังคับมาตรา 

1ที่ว่ารัฐจะต้องให้ความ เป็นอิสระแก่ท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเองตามเจตนารมณ์ของ

ประชาชนในท้องถิ่น ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการบริหารให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและ

ขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 ได้ก าหนดหน้าที่

ในการจัดบริการสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสรมิการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นตนเอง การพัฒนาด้าน

โครงสร้างพ้ืนฐาน ด้านกีฬา วัฒนธรรม ประเพณี การสงเคราะห์คนชรา สตรี และผู้ด้อยโอกาส การ

ฝึกอบรมอาชีพ การส่งเสริมการศึกษา เป็นต้น 

  ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลพรหมโลกที่เคารพ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 

2496 และแก้ ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 มาตรา 48 ทศ ก าหนดให้นายกเทศมนตรีแถลง

นโยบายต่อสภาเทศบาลก่อนการเข้ารับหน้าที่ ทั้งนี้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง

นายกเทศมนตรี ดังนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมาย กระผมจึงขอแถลงนโยบายต่อสภา

เทศบาลอันทรงเกียรติแห่งนี้ โดยแยกเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้ 
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1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

1.1 ด้านการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 

1.1.1 ส่งเสริมสถานศึกษาเน้นเทคโนโลยีสื่อสารการเรียนการสอนทางอินเตอร์เน็ต

ความเร็วสูงและสื่ออิเล็คทรอนิคส์ที่ทันสมัย 

1.1.2  จัดและส่งเสริมให้เรียนพิเศษในโรงเรียนมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

1.1.3  สนับสนุนโอกาสทางการศึกษาในด้านสื่อสารการเรียนการสอน อาหารกลางวัน 

อาหารเสริม (นม) อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันทุกระดับ 

1.1.4  พัฒนาทางด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลให้เรียนฟรี อย่างมี

คุณภาพ 

1.1.5  จัดและส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ตั้งแต่ระดับชุมชน สถานศึกษา อ าเภอ จังหวัด 

และระดับชาติ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศและเพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน 

1.1.6 จัดและส่งเสริมงานประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น งานส าคัญของสถาบันชาติ 

ศาสนา และมหากษัตริย์ 

1.1.7 จัดให้มีศูนย์ฝึกกีฬาเยาวชน สถานที่ออกก าลังกาย ลานกีฬา อุปกรณ์ออกก าลัง

กายในระดับเทศบาลและชุมชน 

       1.2 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

1.2.1 จัดระเบียบและส่งเสริมสนับสนุนการดูแลรักษาความปลอดภัย บริการด้าน

จราจรโดยร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ต ารวจให้มีความปลอดภัย และติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ในชุมชน 

1.2.2 สร้างความเข้าใจอันดีของประชาชนในชุมชน ร่วมมือกับก านัน ผู้ใหญ่บ้าน 

เจ้าหน้าที่ต ารวจ มีแผนปูองกันโจรผู้ร้าย ยาเสพติด พร้อมสนับสนุนงบประมาณ บุคลากร และมีการ

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

1.2.3 .ให้มีความช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ อย่างทันท่วงที  ปรับปรุงระบบการ

ปูองกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากภัยธรรมชาติ และเหตุฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการลงทุน การพาณิชย์ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

2.1 ส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งวางแผนพัฒนาอาชีพในด้านการ

ผลิตและการจ าหน่าย 
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2.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดรายได้ต่อหน่วยงานและชุมชน 

2.3 ด าเนินการร่วมมือกับชุมชนผลิตปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ เพ่ือลดต้นทุนในการผลิต 

2.4 ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนพ่ึงตนเองตามแนวทางในการพัฒนาชุมชน 

2.5 ส่งเสริมสนับสนุนราคาสินค้าด้านการเกษตร ให้มีราคาคุ้มค่ากับการลงทุน 

2.6 ส่งเสริมธุรกิจด้านเอกชนให้มีการลงทุนในพ้ืนที่ให้มากขึ้น 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

3.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต และเสริมสร้างศักยภาพชุมชน 

3.1.1 จัดให้มีการเฝูาระวังรักษาสุขภาพ การเจ็บปุวยโดยมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจเยี่ยม 

เฝูาระวังรักษาโรคตามนัดถึงบ้าน พร้อมอุปกรณ์พยาบาล บริการเคลื่อนย้ายผู้ปุวยอย่างทั่วถึงและมี

คุณภาพ 

3.1.2 จัดให้มีการเฝูาระวังโรคติดต่อทุกชนิด อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง 

3.1.3 จัดให้มีศูนย์เพ่ือดูแลรักษาสุขภาพของประชาชนเบื้องต้น 

3.1.4 ด าเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ โดยการดูแลผู้พิการ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส 

ผู้สูงอายุ ผู้ปุวยโรคเอดส์ ให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทั่วถึงและเป็นธรรม เช่น ด้านที่อยู่อาศัย ด้านการ

ส่งเสริมอาชีพ 

3.2 ด้านการพัฒนาสภาพส่ิงแวดล้อมและความสะอาดสถานที่สาธารณะ 

3.2.1 ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดให้มีไม้ดอกไม้ประดับ ให้มีความสวยงามตามถนนและ

ชุมชนต่างๆ 

3.2.2 เพ่ิมประสิทธิภาพในการดูแลและรักษาความสะอาดทางด้านมลภาวะเสียง น้ า

เสีย  ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 

3.2.3 ด าเนินการฟื้นฟู รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งน้ า เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน 

4.1 ปรับปรุงและพัฒนาถนนสายหลัก ให้มีการขยายเส้นทางและทางเท้าให้เกิดความสะดวก

และปลอดภัย 

4.2 ปรับปรุงและพัฒนาถนนโดยก่อ สร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟัลท์ติก 

คอนกรีตทุกสาย 

4.3 บุกเบิกตัดถนนสายใหมท่ี่มีความจ าเปน็ตอ่การสัญจรของประชาชนให้ทั่วถึงทั้งเขตเทศบาล 
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4.4 พัฒนาและปรับปรุงถนนสายน้ าตกพรหมโลกให้เป็นถนนสายท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ

และเส้นทางออกก าลังกายของประชาชน 

4.5 ติดตั้งไฟฟูาระบบจ าหน่ายและระบบไฟฟูาสาธารณะ ให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อความ

ต้องการของประชาชน 

4.6 ขยายเขตประปาใหท้ั่วถงึทั้งเขตเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงท่อเมนประปาและปรับปรุงการ

ผลิตน้ า เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 

4.7 ศึกษาและพัฒนาระบบน้ าเพื่อการเกษตรในรูปแบบชลประทาน 

4.8 ศึกษาและก่อสร้างระบบไฟฟูาพลังงานน้ า  จากน้ าตกพรหมโลก เพ่ือใช้ในหน่วยงานและ

บริการประชาชน 

4.9 จัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งในชุมชน 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร 

5.1 การบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และตามหลัก

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 

5.2 ด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักความเสมอภาค ภราดรภาพ และหลักคุณธรรม 

5.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูล ข่าวสาร โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ประชาสัมพันธ์ให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

5.4 บริหารงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้อง 

5.5 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน โดยมีประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วม

คิดร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมเสนอแนะ 
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สภาพทั่วไปโดยสรุป 

ข้อมูลทั่วไป 

1. ชุมชน มีทั้งหมด 13 ชุมชน 

2. ประชากร จ านวนประชากรในปัจจุบัน (ขอ้มูลทะเบียนราษฏร์ ณ วันที ่15 กันยายน 2559) 

จ านวนทั้งหมด 6,851 คน แยกเปน็เพศชาย จ านวน 3,389 คน เพศหญิง 3,462 คน 

3. ศาสนา ประชาชนส่วนใหญน่ับถือศาสนาพุทธ 

4. สภาพสังคม ประชากรสว่นใหญ่ จะตัง้ถิน่ฐานบริเวณที่ราบลุ่มเชงิเขา สว่นใหญ่ประกอบอาชีพ 

ด้านการเกษตรกรรม เช่น สวนมงัคดุ สวนทุเรียน สวนยางพารา เปน็ตน้ รายได้ของประชากร ในเขต

เทศบาลต าบลพรหมโลก ส่วนใหญ่จะได้มาจากการประกอบอาชีพทางดา้นเกษตรกรรม 

5. พืชเศรษฐกิจ มังคุด ทุเรียน สะตอ ยางพารา ปาล์มน้ ามนั 

6. การคมนาคม เทศบาลต าบลพรหมโลก มกีารคมนาคมที่สะดวก เนื่องมาจากตัง้อยูห่่างจาก

อ าเภอเมืองประมาณ 21 กิโลเมตร และมีทางหลวงจงัหวัดตัดผา่น ส าหรับการคมนาคมในเขตเทศบาล

ต าบลพรหมโลกนัน้ มีความสะดวกมากเพราะมถีนนทางหลวงตดัผ่าน  มีผิวการจราจรที่กวา้งขวาง 

และถนนในเขตเทศบาลทัง้ที่เป็นคอนกรีตถนนลาดยางและถนนหินคลุกซึ่งมคีวามเชื่อมโยงกันหลาย

สายทั้งภายในเขตเทศบาลและเชื่อมโยงกบัถนนสายส าคญันอกเขตเทศบาล 
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สถานะการคลัง 

รายรับ 

          รายรับจริง ปี  2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 
รายได้จัดเก็บเอง       
  หมวดภาษีอากร 1,136,863.06 1,115,000.00 1,135,000.00 

  หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต 460,420.20 346,000.00 336,000.00 
  หมวดรายได้จากทรัพยส์ิน 222,320.10 250,000.00 250,000.00 

  หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ
พาณิชย ์

0.00 0.00 0.00 

  หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 21,570.00 192,000.00 222,000.00 

  หมวดรายได้จากทุน 0.00 0.00 0.00 
รวมรายได้จัดเก็บเอง 1,841,173.36 1,903,000.00 1,943,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

      

  หมวดภาษีจดัสรร 26,209,000.30 26,863,000.00 26,170,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
26,209,000.30 26,863,000.00 26,170,000.00 

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

      

  หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 13,170,357.00 26,800,000.00 26,550,000.00 
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 
13,170,357.00 26,800,000.00 26,550,000.00 

รวม 41,220,530.66 55,566,000.00 54,663,000.00 
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รายจ่าย 

 
รายจ่าย รายจ่ายจริงปี 2559 ประมาณการ ปี 2560 ประมาณการ ปี 2561 

จ่ายจากงบประมาณ       
  งบกลาง 2,273,910.56 14,476,830.00 15,356,170.00 

  งบบุคลากร 17,006,607.00 21,666,680.00 18,223,660.00 

  งบด าเนินงาน 10,405,660.26 11,417,024.00 13,506,065.00 
  งบลงทุน 4,118,865.92 4,537,600.00 4,689,000.00 

  งบเงินอุดหนุน 3,093,500.00 2,886,000.00 2,877,000.00 

รวมจ่ายจากงบประมาณ 36,898,543.74 54,984,134.00 54,651,895.00 
รวม 36,898,543.74 54,984,134.00 54,651,895.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

10 

ผลการด าเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลพรหมโลก 

ตามที่นายกเทศมนตรีต าบลพรหมโลก ได้แถลงนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลต าบล

พรหมโลก ต่อสภาเทศบาลต าบลพรหมโลก เมื่อวันจันทร์ ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2556 ซึ่งได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ได้แก่ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการลงทุน การพาณิชย์ เศรษฐกิจและ การท่องเที่ยว 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพื้นฐาน 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร 

เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ถึงฉบับที่ 13 

พ.ศ. 2552 มาตรา 48 ทศ ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตาม

นโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้ 

สรุปการพัฒนา 

เทศบาลต าบลพรหมโลก ได้วางแนวทางในการพัฒนาตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561 – 2564) 

โดยนโยบายที่ส าคัญของคณะผู้บริหาร คือ การพัฒนาศักยภาพของคนในชุมชนให้มีความเข้มแข็ง

สามารถพึ่งพาตัวเองได้และมีความมั่นคงในการด ารงชีวิต โดยส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการ

ก าหนดทิศทางการพัฒนาและมุ่งเน้นการพัฒนาคนให้มีศักยภาพมีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

เพราะเชื่อว่าพื้นฐานการพัฒนานั้นจะต้องพัฒนาคนเป็นอันดับแรก  เพื่อให้เป็นรากฐานของการ

พัฒนาในด้านอื่น 

รายงานผลการปฏิบตัิงานแบ่งตามยุทธศาสตร ์

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคนและสังคม 

        1.1 ดา้นการพัฒนาด้านการศึกษา การกีฬา ศาสนาวัฒนธรรม และนนัทนาการ 

        1.2 ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนและความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการลงทุน การพาณิชย์ เศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว 

  2.1 ส่งเสริมและการพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งวางแผนพัฒนาอาชีพใน

ด้านการผลิตและการจ าหน่าย 

  2.2 การส่งเสริมการท่องเที่ยวและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดรายได้ต่อหน่วยงานและ

ชุมชน 

  2.3 ด าเนนิการรว่มมอืกับชมุชนผลติปุ๋ยอนิทรีย์ชวีภาพ เพื่อลดตน้ทุนในการผลิต 

  2.4 ส่งเสริมสนับสนุนชมุชนพ่ึงตนเองตามแนวทางในการพัฒนาชุมชน 

  2.5 ส่งเสริมสนับสนุนราคาสินค้าด้านการเกษตร ใหม้ีราคาคุ้มค่ากบัการลงทนุ 

  2.6 ส่งเสริมธุรกิจด้านเอกชนให้มีการลงทนุในพื้นที่ให้มากขึ้น 

3. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาสาธารณสขุและสิ่งแวดล้อม 

3.1 การพัฒนาคุณภาพชวีิต และเสริมสร้างศักยภาพชุมชน 

3.2 ด้านการพัฒนาสภาพส่ิงแวดล้อมและความสะอาดสถานที่สาธารณะ 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาสาธารณปูโภค สาธารณูปการ และโครงสร้างพืน้ฐาน 

4.1 ปรับปรุงและพัฒนาถนนสายหลัก ให้มีการขยายเส้นทางและทางเท้าให้เกิดความ

สะดวกและปลอดภัย 

4.2 ปรับปรุงและพัฒนาถนนโดยก่อ สร้างเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนแอสฟัลท์

ติก คอนกรีตทุกสาย 

4.3 บุกเบิกตัดถนนสายใหม่ที่มีความจ าเป็นต่อการสัญจรของประชาชนให้ทั่วถึง 

ทั้งเขตเทศบาล 

4.4 พัฒนาและปรับปรุงถนนสายน้ าตกพรหมโลกให้เป็นถนนสายท่องเที่ยว พักผ่อน

หย่อนใจและเส้นทางออกก าลังกายของประชาชน 

4.5 ติดตั้งไฟฟูาระบบจ าหน่ายและระบบไฟฟูาสาธารณะ ให้ทั่วถึงและเพียงพอต่อ

ความต้องการของประชาชน 

4.6 ขยายเขตประปาให้ทั่วถึงทั้งเขตเทศบาล พร้อมทั้งปรับปรุงท่อเมนประปาและ

ปรับปรุงการผลิตน้ า เพื่อให้เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน 

4.7 ศกึษาและพัฒนาระบบน้ าเพื่อการเกษตรในรูปแบบชลประทาน 

4.8 ศึกษาและก่อสร้างระบบไฟฟูาพลังงานน้ า จากน้ าตกพรหมโลก เพ่ือใช้ใน

หน่วยงานและบริการประชาชน 
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4.9 จัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าเพื่อการเกษตรในช่วงฤดูแล้งในชุมชน 

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กร 

5.1 การบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และ

ตามหลักรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 

5.2 ด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักความเสมอภาค ภราดรภาพ และหลักคุณธรรม 

5.3 ส่งเสริมให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูล ข่าวสาร โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ประชาสัมพันธ์ให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

5.4 บริหารงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่าง 

ถูกต้อง 

5.5 มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ต่อประชาชน โดยมีประชาชนมีส่วนร่วมใน

การร่วมคิดร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาและร่วมเสนอแนะ 
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สรุปโครงการที่ได้ด าเนินการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังน้ี  

1. แผนงานบริหารทั่วไป 

- โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง 

- โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างประจ า 

พนักงานจ้างและลูกจ้างเทศบาล 

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย (ฝึกร่วมแผน) 

- โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

- โครงการรณรงค์ปูองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

- โครงการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

- โครงการฝึกการปูองกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา 

3. แผนงานการศึกษา 

- โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 
4. แผนงานสาธารณสุข 

- โครงการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 

- โครงการรักษ์น้ ารักษ์ปุารักษาสิ่งแวดล้อม 

- โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะชุมชน 

5. แผนงานเคหะและชุมชน 

- จัดซื้อกระจกโค้งพร้อมติดตั้งจุดเสี่ยงอันตรายต่างๆ จ านวน 2 ชุด 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายพรหมโลก 6 – ปลายอวน 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหลังเขาขุนพนม - นาเสน - บ้านปึก(ต่อเนื่อง) และ

วางท่อระบายน้ า คสล.พร้อมบ่อพัก 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยคุ้งคุ้ง 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยทรายขาว –  

หลังเขาขุนพนม 

- โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยหยี – โคกแบก 

- โครงการขยายไหล่ทาง คสล. ริมถนนสายหน้าอ าเภอ - ทุ่งนาโด – เขาปูน 
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- โครงการซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายพรุชนเหนือ - บ่อดิน

(บริเวณห้วยทองเพียร) 

- โครงการซ่อมแซมอาคารงานธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล 

- โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 

- โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะ บริเวณโดยรอบเขาปูน 

- โครงการขยายเขตไฟฟูาสาธารณะและระบบจ าหน่ายถนนสายเขาปูน  

(สายศูนย์เด็กเล็ก) 

6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

- โครงการค่ายเด็กและเยาวชนเทศบาลต าบลพรหมโลก 

- โครงการฝึกอบรมอาชีพแก่ประชาชน 

- โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการชุมชนเทศบาลต าบลพรหมโลก 

- โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

- โครงการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มเกษตรกรเทศบาลต าบลพรหมโลก 

- โครงการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มคนพิการเทศบาลต าบลพรหมโลก 

- โครงการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลต าบลพรหมโลก 

- โครงการสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของกลุ่มสตรีพัฒนาเทศบาลต าบลพรหมโลก 

7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

- โครงการวันสงกรานต์เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นและวันผู้สูงอายุ 

- โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ต้านยาเสพติด 

- โครงการวันเด็กแห่งชาติ 

 

 

 

 

 


