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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย 
ของนายกเทศมนตรีต าบลพิมาย  ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล 

รอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
******************************** 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลต าบลพิมาย 

  ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีประกาศ ลงวันที่ 22 เมษายน 2564 เรื่อง ผลการ
เลือกตั้งนายกเทศมนตรีต าบลพิมาย ต าบลในเมือง อ าเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ประกาศให้ ดิฉัน 
นางสาวกรรณิการ์  พัฒนพีระเดช  เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีต าบลพิมาย และได้แถลง
นโยบายในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต าบลพิมาย  ในคราวประชุมสภาเทศบาลต าบลพิมาย  
สมัยประชุมสามัญ ครั้งแรก  เมื่อวันที่  17  พฤษภาคม  2564  นั้น  ดิฉันได้ก าหนดนโยบายในการ
บริหารงานและพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย ส าหรับช่วงระยะเวลา 4 ปี เพ่ือด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ
เทศบาลภายใต้ระเบียบและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือนโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564) กรอบยุทธศาสตร์การ
พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดนครราชสีมา และยุทธศาสตร์การพัฒนาของจังหวัด
นครราชสีมา เป็นหลักในการก าหนดนโยบายการบริหารและพัฒนาที่สอดคล้องกับปัญหาในเขตพ้ืนที่ รวมทั้ง
ใส่ใจความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทุก ๆ ด้าน โดยมุ่งเน้นการสานต่อ
ภารกิจที่ ได้ เคยด าเนินการไว้ให้เกิดความต่อเนื่อง และพร้อมที่จะพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

  วิสัยทัศน์ในการพัฒนา คือการน าพาให้เทศบาลต าบลพิมาย ก้าวไปสู่เทศบาลที่มีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ประชาชนมีรายได้จากการท่องเที่ยว มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัย และอาศัยอยู่ในเขต
โบราณสถานได้อย่างมีความสุขและยั่งยืน 

  ดิฉันจะด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาลตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และรับผิดชอบต่อ
การบริหารงานเทศบาลให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เทศบัญญัติ และนโยบายที่ก าหนดขึ้น ทั้งนี้
ในการบริหารงาน จะด าเนินการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเปิด
โอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาเทศบาล การจัดท างบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้มีการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งจะท างานโดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
ทราบอย่างทั่วถึง   
  เพ่ือให้การบริหารงานของเทศบาลต าบลพิมายสามารถบรรลุและส าเร็จตามเป้าหมายที่ได้
กล่าวข้างต้น ดิฉันและคณะผู้บริหารจึงได้ก าหนดนโยบายในการบริหาร โดยหวังว่านโยบายดังกล่าว จะช่วย
แก้ปัญหา และน าไปสู่การพัฒนาเทศบาลต าบลพิมายได้เป็นอย่างดี ภายใต้ นโยบาย 2 -5-6-4 คือ  2พัฒนา    
5เรื่องมรดก  6ประเพณี  4สุขใจกาย    
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นโยบาย 2พัฒนา ได้แก่ 
1.พัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

  ส่งเสริมให้ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพิมายมีปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับการด ารงชีวิตที่ดี ทั้ง
ด้านการศึกษา สุขภาพ การเมือง สิ่งแวดล้อมท่ีดีเหมาะสม สร้างจิตส านึกและค่านิยมที่ดีให้กับประชาชน 

  2. พัฒนาสังคมให้น่าอยู่ ปลอดภัย มีเศรษฐกิจดี  ได้แก่ 
  ส่งเสริมการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม การรักษาความปลอดภัยให้
ประชาชนอยู่ในสังคมได้อย่างเป็นสุข ท าชุมชนหรือครอบครัวให้เข้มแข็ง เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมสร้าง
ความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเศรษฐกิจ เพื่อสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย 
 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า แรงต่ าและไฟฟ้า
สาธารณะ 

25,000 19,487.91  

2. โครงการอุดหนุนการขยายเขตประปาในเขตเทศบาล 135,000 123,695.00  

3.อุดหนุนอาหารกลางวัน  
 

8,408,400 8,274,000  

4.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา 316,930 250,312.74 
 

 

5.โครงการประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล
ต าบลพิมาย 

10,000 0.00 ไม่ใช้
งบประมาณ 

6.โครงการพัฒนามาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลพิ
มาย 

20,000 0.00 ไม่ใช้
งบประมาณ 

7.อาหารเสริม (นม) 
 

3,937,791 3,487,705.18  

8.โครงการจ้างเหมาบุคคลเพื่อท าความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 

126,000 126,000  

9.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย 
 

42,739 40,550  

10.โครงการพัฒนาบุคลากรในสังกัดด้านการจัดการองค์ความรู้ 
  

450,000 404,275  

11.โครงการจ้างเหมาบุคคลเพ่ือท าความสะอาดส านักงาน
เทศบาล 

132,000 132,000  
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โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

12.โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
ต าบลพิมาย 

50,000 0.00 ไม่ใช้
งบประมาณ 

13.โครงการรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ 10,000 0.00 ไม่ใช้
งบประมาณ 

14.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 20,000 2,970   
15.โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล
สงกรานต์ 

20,000 8,470  

16.โครงการฝึกซ้อมแผนปัองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
(อุทกภัย  อัคคีภัย  วาตภัย  และภัยอื่น ๆ) 

20,000 0.00 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 13,723,860 12,869,465.83     
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นโยบาย 5เรื่องเมืองมรดก ได้แก่  
  ส่งเสริมให้ประชาชน คนรุ่นใหม่ ตระหนัก และเห็นความส าคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่มี
เอกลักษณ์โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วรรณกรรม ศิลปะ หัตถกรรม นาฎศิลป์ 
ประวัติศาสตร์ ตลอดจนการด าเนินชีวิต และประเพณีต่าง ๆ ที่บรรพบุรุษได้สร้างขึ้น และพร้อมใจให้การดูแล
รักษาและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรม ศิลปะ ประเพณี ไม่ให้สูญหายไป เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้ประชาชน
เกิดความหวงแหนในมรดกที่ส าคัญของเมืองพิมาย พร้อมสร้างจิตส านึกในการหวงแหน โดยมุ่งเน้น 5เรื่อง
มรดกท่ีส าคัญ คือ เมืองพิมายพันปี เมืองหมี่ เมืองมวย เมืองแมว และเมืองแม่มูล 

  นโยบาย 6ประเพณี  ได้แก่ 
  เป็นนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น และภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มุ่งเน้นให้มี
สถานที่แสดง มีการเผยแพร่งานประเพณีของท้องถิ่น ให้ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ทรง
ความรู้ของท้องถิ่น ส่งเสริมการรักษาประเพณีอันดีงามที่มีแต่ดั้งเดิม การแต่งกายที่ถูกต้องเหมาะสม ปลูกฝัง
มารยาทอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน ดูแลรักษาโบราณสถานโบราณวัตถุในเขตเทศบาล จัดขึ้นทะเบียนปราชญ์
ท้องถิ่น และจะส่งเสริมให้พระภิกษุมาอบรมสั่งสอนศิลธรรมแก่ประชาชนในวันส าคัญต่าง ๆ 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1. โครงการจัดงานเทศกาลเที่ยวพิมาย 500,000 0.00 เทศบาล
ด าเนินการเอง
โดยงบ
สนับสนุนจาก
หน่วยงานอ่ืน 
ไม่ได้ใช้
งบประมาณ
ของ 
ทต.พิมาย 
และไม่ได้
อุดหนุนให้
อ าเภอพิมาย 

2. โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ 100,000 22,610.00 
 

3.โครงการจัดงานสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา 700,000 579,809.00 
 

 1,300,000 602,419 
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  นโยบาย 4สุขใจกาย  ได้แก่ 
  1.วัยรุ่นสุขใจกายกับ...ศูนย์เรียนรู้เยาวชน 
  ด าเนินงานด้านการศึกษาเพ่ือเด็กและเยาวชน โดยร่วมกับสถานศึกษาทั้งใน และนอกระบบ
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนมีพ้ืนที่แสดงความสามารถ และมีการใช้กิจกรรม
การใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด เพ่ือพัฒนาทักษะให้เด็กและเยาวชน สร้างโอกาสในการ
พัฒนาทางการศึกษาให้ทั่วถึงเท่าเทียมและสอดคล้องกับสภาพความต้องการของเด็กและเยาวชนในพ้ืนที่ 
เสริมสร้างความรู้และช่องทางการเข้าถึงสารสนเทศเทคโนโลยีที่ ทันสมัย ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารเพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการศึกษาและอาชีพต่อไป 

  2.วัยผู้ใหญ่สุขใจกายกับ...ศูนย์กีฬา และ วิทยาลัยวัยหวาน 
   2.1 วัยผู้ใหญ่สุขใจกายกับ...ศูนย์กีฬา 
   ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและออกก าลังกายทุกรูปแบบ สนับสนุนให้มีสถานที่
ออกก าลังกายอย่างเหมาะสม มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ มีสวนสาธารณะเพียงพอ ผลักดันให้มีศูนย์กีฬาทั้ง
กลางแจ้งและในที่ร่มท่ีเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพิมาย 
   2.2 วัยหวาน หรือผู้สูงอายุสุขใจกายกับ...วิทยาลัยวัยหวาน 
   มุ่งเน้น การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้ พิการ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน จัดท า
ฐานข้อมูลเฉพาะกลุ่มเพ่ือพัฒนาบริการ เตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ เร่งรัดการบริการสวัสดิการเบี้ยยัง
ชีพและหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ ให้บริการและส่งเสริมความรู้ในการดูแลสุขภาพเฉพาะกลุ่ม พร้อมผลักดัน
ให้เกิดศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ส าหรับผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างสังคมผู้สูงอายุให้มีสุขภาพจิตที่ดี ในชื่อโครงการ 
วิทยาลัยวัยหวาน โดยด าเนินการประสานงานให้ชาววัยหวาน หรือผู้สูงอายุที่อยู่บ้านเพียงล าพัง ในช่วงเวลาที่
บุตรหลานไปท างานได้มาอยู่ร่วมกัน ได้พบปะ พูดคุย และท ากิจกรรมที่ชื่นชอบคล้าย ๆ กัน เช่น ท าอาหารมื้อ
เที่ยงและรับประทานร่วมกัน เพ่ือให้ชาววัยหวานมีความสุขกับการได้เข้าสังคม มีความสุขกับกิจกรรมที่ชื่นชอบ
ด้วยกัน มีความสุขกับเพ่ือนที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกัน โดยมีอาสาสมัครดูแลอย่างใกล้ชิด พร้อมด าเนินการให้มีการ
ตรวจสุขภาพพ้ืนฐานทุกหกเดือน เป็นการช่วยดูแลสุขภาพไปในเวลาเดียวกัน 
  3.คนค้าขายสุขใจกายกับ...ศูนย์กฎหมาย 
  ส่งเสริมพัฒนาและสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพและมีงานท าเพ่ือเพ่ิมรายได้โดยยึดหลัก
เศรษฐกิจแบบพอเพียงและยั่งยืน โดยเน้นการพัฒนาให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนในทุกภาคส่วนอย่างลงตัว 
เปิดโอกาสให้ผู้ด้อยโอกาสได้ท างานมากขึ้น สนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชน จัดสถานที่ค้าขายอย่างเหมาะสม 
ส่งเสริมการมีงานท าอย่างทั่วถึง ส่งเสริมธุรกิจภาคเอกชน อบรมอาชีพแก่แม่บ้าน ปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว 
สร้างอุตสาหกรรมในครอบครัวให้มากขึ้น สนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ส่งเสริมการ
ใช้ทรัพยากรให้ประหยัดและเกิดประสิทธิภาพพัฒนาระบบการเงินการคลังของเทศบาล สร้างความเป็นธรรม
ในการจัดเก็บภาษี ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างอาชีพโดยการฝึกและพัฒนาฝีมือแรงงาน เ พ่ือยกระดับ
ความสามารถในการแข่งขันและพัฒนารายได้ ส่งเสริมและสนับสนุนการค้า การตลาดและการประชาสัมพันธ์ 
โดยใช้โซเชียลมีเดีย หรืออุปกรณ์สื่อสารที่ทันสมัย เช่นสมาร์ทโฟน ให้กับพ่อค้าแม่ค้า และร้านค้า ให้มีความรู้
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ความเข้าใจ มีทักษะ และสามารถเข้าถึง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการค้าขาย เพ่ิมช่องทางการตลาด ตลอดจน
การประชาสัมพันธ์ในวงกว้าง 
  ผลักดันให้เทศบาลต าบลพิมาย มีศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมาย เพ่ือช่วยเหลือและให้ความเป็น
ธรรมกับประชาชนในเขตเทศบาล ให้อนุเคราะห์แก่บุคคลผู้ยากจน หรือมีรายได้น้อย ได้มีโอกาสป้องสิทธิของ
ตนและให้ประชาชนมีสิทธิได้รับความยุติธรรมตามกฎหมาย โดยเสมอภาคและทั่วหน้ากัน โดยให้บริการความ
ช่วยเหลือ ค าแนะน า และค าปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน ตลอดจนเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทาง
กฎหมาย เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในประเด็นสิทธิและหน้าที่ โดยที่ศูนย์ฯ จะให้บริการแก่ประชาชน 
ในด้านการให้บริการค าปรึกษาทางด้านกฎหมาย และการจัดกิจกรรมเพ่ือเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจทาง
กฎหมาย 
  4.นักท่องเที่ยวเมืองพิมายสุขใจกายกับ...ศูนย์ท่องเที่ยว 
  ส่งเสริม และสร้างสินค้าทางการท่องเที่ยวจากแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต าบลพิมาย 
เพ่ิมช่องทางในการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว เพ่ือสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้กับประชาชน สร้าง  
อัตลักษณ์การท่องเที่ยวทางประเพณีวัฒนธรรม ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวที่ปลอดภัยพร้อมหัวใจบริการ
ประสานข้อมูลการท่องเที่ยวเพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวโดยมีเป้าหมายเพ่ื อเพ่ิมจ านวน
นักท่องเที่ยว น าไปสู่การเพ่ิมรายได้ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพิมาย 
  ส่งเสริมให้มีศูนย์บริการข้อมูลทางด้านการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน เพ่ือประโยชน์ต่อการ
ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการทางด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย 
 

โครงการ งบประมาณ 
(บาท) 

งบประมาณ 
จ่ายจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1.โครงการจัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุแห่งชาติ 
 

30,000 14,550  

2.โครงการจัดการแข่งขันและส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาประชาชนระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ าเภอ    
พิมาย 

300,000 236,050.20  

3.เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 
 

13,000,000 10,933,900  

4.เบี้ยยังชีพผู้พิการ 
 

3,000,000 1,833,400  

5.เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 
 

60,000 24,000  

6.โครงการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกระบวนการมีส่วน
ร่วม 

100,000 0.00 ไม่ใช้
งบประมาณ 

 16,490,000 13,041,900.20     
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  นโยบายเร่งด่วน 
  การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การส่งเสริมความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากสาธารณภัย การสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนตามขนาดของประชากร การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการป้องกันปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ นโยบายการพัฒนาองค์กรและบุคลากร เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและประสิทธิภาพในการ
ให้บริการประชาชน 

  นโยบายปรับปรุงฟ้ืนฟูสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาเทศบาลต าบลพิมาย ให้มีสภาพแวดล้อมที่
สะอาด สดใส และปลอดภัยจากมลพิษ โดยเร่งรัดการพัฒนาระบบป้องกันน้ าท่วม ปรับปรุงระบบระบายน้ าใน
ชุมชนที่ประสบปัญหาน้ าท่วมขัง แก้ไขปัญหาน้ าเน่าเสีย และแก้ปัญหาสิ่งปฏิกูลตามร่องระบายน้ า และบ่อพัก
ในเขตเทศบาลต าบลพิมาย โดยส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือของชุมชน พัฒนาคุณภาพน้ าใช้แล้วก่อนปล่อยลงสู่
แหล่งน้ าธรรมชาติ 

  ปรับปรุงระบบการจัดเก็บขยะให้มีประสิทธิภาพ ลดปริมาณขยะตกค้างในชุมชน ส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโดยการคัดแยกขยะ และการจัดการขยะอันตรายอย่างถูกวิธี 

 
โครงการ งบประมาณ 

(บาท) 
งบประมาณ 

จ่ายจริง 
(บาท) 

หมายเหตุ 

1.โครงการพิมายเมืองสะอาด (Big Cleaning day) 20,000 0.00 ไม่ใช้
งบประมาณ 

2.โครงการคลองสวยน้ าใส ไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ าล าคลอง 
 

30,000 28,032  

3.โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ 
 

30,000 29,556  

4.โครงการจัดงานรัฐพิธี 300,000 276,784  

5.โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเสริมสร้างความ
ปรองดอง สมานฉันท์ในชุมชน 

650,000 554,445  

 1,030,000 888,817     
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  นโยบาย 2-5-6-4 ดังกล่าวข้างต้นจะประสบความส าเร็จ บรรลุผลส าเร็จดังที่ได้ตั้งเป้าหมาย
ไว้ ต้องอาศัยสิ่งส าคัญซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาท้องถิ่น นั่นก็คือความร่วมมือกันระหว่างภาคประชาชนกับ
ส่วนราชการในสังกัดเทศบาลต าบลพิมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ระหว่างฝ่าย
บริหารและฝ่ายนิติบัญญัติ เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะน าพาความผาสุกมาสู่ประชาชนในเขตเทศบาลต าบลพิมาย
ได ้

  เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.2496  แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) 
พ.ศ.2562  มาตรา 48 ทศ ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้
แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี  จึงขอสรุปผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ดัง
รายละเอียดข้างต้น โดยด าเนินโครงการ/กิจกรรม จ านวน 30 โครงการ มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 
27,402,602.03 บาท 
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