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ประกาศเทศบาลตำบลปลายพระยา 

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

……………………………………………………….. 
 

 ตามที่นายจเร ปานจีน นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยาได้จัดทำนโยบายการบริหารงานเทศบาล
ตำบลปลายพระยา โดยแถลงต่อสภาเทศบาลตำบลปลายพระยาตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 
(แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552) มาตรา 48 ทศ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 โดยมุ่งบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก “มุ่งพัฒนา เน้นแก้ปัญหา ปวงประชาเป็นสุข” 
จึงขอรายงานผลการปฏิ บัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา ประจำปีงบประมาณ         
พ.ศ. 2563 ดังนี้   
 1. นโยบายด้านการเมืองและการบริหาร 

1.1) พัฒนาองค์กรเทศบาลให้เป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่มีหลักการบริหารจัดการที่ดี สังคมดี               
มีมาตรฐานด้วยการส่งเสริม  สนับสนุนการศึกษา และสร้างกระบวนการเรียนรู้ การจัดการความรู้ หรือการ
พัฒนาศักยภาพยกระดับแก่สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญของ
เทศบาลตำบลปลายพระยา พร้อมทั้งสร้างเสริมกระบวนการพัฒนาระบบการบริการสาธารณะที่ดีมีมาตรฐาน
รองรับการบริการแต่ละด้านให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน 

1.2) ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมทางการบริหารและการเมืองภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย โดยพัฒนาการทำงานในระบอบสภาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบอบ
ประชาธิปไตยของชุมชนและภาคประชาสังคม 

1.3) ส่งเสริมสนับสนุนการขับเคล่ือนองค์กรชุมชน และคณะกรรมการชุมชนที่ดำเนินกิจกรรม 
รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 

1.4) ประสานงานเพ่ือก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายการทำงาน ทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพ้ืนที่ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วม เข้าถึง เฝ้าระวัง 
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการของเทศบาลในทุกระดับ 

1.5) สนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้ การนำเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารมาใช้กับการ
พัฒนาองค์กร สนับสนุนเชิงปฏิบัติให้มีมิติต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงาน 
องค์กร และสถานศึกษาระดับท้องถิ่น 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการดำเนินงาน ทั้งส้ิน 6 โครงการ ดังนี้ 

ลำดับ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
1 โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร 

   ⚫ โดยการจ่ายค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ โดเมนเนม และธีมของเว็บไซต์
เทศบาลตำบลปลายพระยา 

2,994.93 
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ลำดับ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
2 โครงการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ ผู้บริหาร เลขานุการ ที่ปรึกษา

ประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง 
   ⚫ โดยมีการพาผู้บริหาร เลขานุการ ที่ปรึกษา ประธานสภา รอง
ประธานสภา สมาชิกสภา พนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง 
โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 
    1) ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและการพัฒนา
บุคลากร ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปลายพระยา 
    2) กิจกรรมสานสัมพันธ์ (แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมและร่วมอภิปราย
กลุ่ม) ณ ดิ แอดเวนเจอร์ เมาน์เทน คลับ ต.หล่อยูง อ.ตะกั่วทุ่ง  
จ.พังงา 
    3) ฟังบรรยาย/ศึกษาดูงาน “การบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน” ณ แหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านนากลาง ต.โคกกลอย  
อ.ตะกั่วทุ่ง  จ.พังงา 
        ซึ่งจัดขึ้นเมือ่วันที่ 24 - 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562   

197,472.00 

3 โครงการดำเนินการศูนย์ดิจิตัลชุมชนเทศบาลตำบลปลายพระยา 
   ⚫ ดำเนินการโดยการจัดอบรมให้แก่นักเรียน นักศึกษาเกี่ยวกับการ
ใช้คอมพิวเตอร์ โดยการบูรณาการความร่วมมือกับศูนย์การศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอปลายพระยา ซึ่งดำเนินการ
โดยไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ 

0.00 

4 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
   ⚫ โดยการจ่ายค่าเครื่องดื่มและอาหารว่างสำหรับ 
      1) การจัดประชุมเพ่ิมเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565 ครั้งที่ 2/2563 
      2) การประชุมรับฟังความคิดเห็นโครงการก่อสร้าง 
ถนนเลียบคลองอิปัน 

3,661.00 

5 โครงการ “อบรมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบล 
ปลายพระยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 
   ⚫ โดยการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรของเทศบาล 
ตำบลปลายพระยา โดยการบรรยายจากวิทยากรที่มีความรู้
ความสามารถในหัวข้อ ดังต่อไปนี้ 
    1) เรื่อง คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน 
วิทยากรโดย คุณชวน ภูเก้าล้วน นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบ่ี 
    2) เรื่อง แนวคิดการเป็นข้าราชการที่ดีในการปฏิบัติงาน นำไปสู่
องค์กรโปร่งใส วิทยากรโดย นายอำนวย สงบุตร ปลัดเทศบาล 

21,076.00 
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ลำดับ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
6 โครงการจัดหาครุภัณฑ์ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ซึ่งมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ ได้แก่ 
    1) เครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน 1 เครื่อง 
    2) เครื่องเจาะดิน จำนวน 1 เครื่อง 
    3) โต๊ะเล่ือยไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด 

    4) ตู้เชื่อมไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ ์จำนวน 1 ชุด 
    5) ฉากแม่เหล็ก จำนวน 4 ชิ้น 

    6) ปากกาจับชิ้นงาน ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 ชิ้น 
    7) ปากกาจับชิ้นงาน ตัวซี ขนาด 3 นิ้ว จำนวน 4 ชิ้น 
    8) สว่านแท่นเจาะ พร้อมดอก จำนวน 1 ชุด 
    9) สว่านไร้สาย จำนวน 1 ชิ้น 
    10) เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง จำนวน 1 ชุด 
    11) เครื่องแอมป์ขยายเสียง จำนวน 1 เครื่อง 
    12) ชุดเครื่องขยายเสียงเคล่ือนที่ จำนวน 2 ชุด 

    13) ลำโพงฮอร์น จำนวน 2 ตัว 

    14) คีย์บอร์ดไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง 

335,420.00 

 
 2. นโยบายด้านการพัฒนาสังคม 

2.1) งานรณรงค์ส่งเสริมกระบวนการสร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม การสร้างวินัยและ            
จิตสาธารณะของคนในชุมชน 

2.2) พัฒนาองค์ความรู้สู่ชุมชน สร้างชุมชนเทศบาลให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มุ่งเน้นคนเป็น
ศูนย์กลางการพฒันา 

2.3) ส่งเสริมและจัดทำแผนแม่บทชุมชน และแผนปฏิบัติการชุมชน การรวมกลุ่มทางสังคม องค์กร
ชุมชน สร้างเครือข่ายการพัฒนา 

2.4) ส่งเสริมการพัฒนาทักษะ และการจัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์รวมทั้งการจัดสวัสดิการที่จำเป็น
พ้ืนฐาน สำหรับพัฒนาเด็ก สตรี เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร และผู้ด้อยโอกาส 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการปฏิบัติงานทั้งส้ิน 5 โครงการดังนี้ 

ลำดับ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
1 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องเรียนของศูนย์การเรียนเฉพาะ 

ความพิการ 
   ⚫ โดยการเปล่ียนหน้าต่างเป็นอลูมิเนียม จำนวน 1 ห้อง 
เพ่ือให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน 

60,000.00 
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ลำดับ โครงการ งบประมาณทีเ่บิกจ่าย 

(บาท) 
2 โครงการแก้ไขความยากจน 

  ⚫ โดยการจ่ายค่าซ่อมแซมบ้านให้แก่ประชาชนที่ประสบวาตภัย 
โนอึล จำนวน 4 ราย ได้แก่ 
     1) นายสยาม สุวรรณโชต ิ
     2) นายวิจัย คมกล้า 
     3) นายไว เขียวสวัสดิ ์
     4) นางโสภิญ โกดี 

24,355.00 

3 โครงการสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ไร้ความสามามารถผู้ด้อยโอกาส
และผู้ยากไร้ 
  ⚫ โดยการมอบรถสามล้อโยก จำนวน 1 คัน ให้แกน่ายถาวร  
เพชรมุณี ซึ่งป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงครึ่งทอ่นล่าง โดยใช้
งบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
จังหวัดกระบ่ี 

0.00 

4 โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ 
   ⚫ โดยการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้พิการ 
ได้แก่ 
      1) การจัดซื้อส่ือการเรียนการสอนของศูนย์การเรียนเฉพาะ 
ความพิการประจำเทศบาลตำบลปลายพระยา 
      2) การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ 
ผู้พิการ 

20,000.00 

5 โครงการซ่อมแซมปรับปรุงที่พักอาศัยผู้พิการ 
   ⚫ โดยดำเนินการปรับปรุงที่อยู่อาศัย และปรับสภาพแวดล้อม 
ให้เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 10 ราย ดังนี้ 
      1) นายบุญเรือง อภัยภักดิ์ 
      2) นายวิรัส อภัยภักดิ ์
      3) นายครอง พัฒน์บุตร 
      4) นายวิชัย จันทร์มิตร 
      5) นายยุทธิ์ นวนนุ่น 
      6) นางฉ่ำ เทพบุรี 
      7) นางปร้อย อนุเคราะห์  
      8) นายสุวัฒน์ สืบราช 
      9) นางเจียก หิทาโร 
      10) นางสาวสาลี ดิษฐ์สุวรรณ 
           โดยใช้งบประมาณของสำนักงานพัฒนาสังคมและ 
ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกระบ่ี จำนวน 176,448 บาท 

0.00 
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 3. นโยบายการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  
3.1) ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนากระบวนการทางการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย ให้เด็ก เยาวชน และประชาชนได้มีโอกาสเรียนฟรี เรียนดี อย่างมีคุณธรรม    3.2) จะร่วม
ผลักดันยุทธศาสตร์อำเภอปลายพระยา เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้คุณธรรม โดยเฉพาะอำเภอปลายพระยา
จะเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยอันดามัน 

3.3) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนศึกษา การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาและ
พัฒนาศาสนสถาน 

3.4) สนับสนุนและส่งเสริมการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
3.5) ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาทั้งภายในและภายนอกชุมชน รวมทั้งกิจกรรมอันเนื่องใน

โอกาสวันสำคัญทางราชการ รัฐประเพณี และประเพณีท้องถิ่น 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  มีการปฏิบัติงานทั้งส้ิน 15 โครงการดังนี้ 

ลำดับ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา มีรายการ ดังนี้ 

    1) ค่าอาหารกลางวัน 
    2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา 
    3) ค่าอินเตอร์เน็ตโรงเรียนระบบ Wireless Fidelity:Wifi 
    4) การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน 
    5) ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบล
ปลายพระยา 
    6) ค่าหนังสือเรียน ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา 
    7) ค่าเครื่องอุปกรณ์การเรียน ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา 
    8) ค่าเครื่องแบบนักเรียน ร.ร.อนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา 
    9) ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว 
    10) ค่าเครื่องแบบนักเรียนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
    11) ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ 
          ⚫ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว 
          ⚫ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหน้าอำเภอ 

2,123,705.00 

2 โครงการอาหารเสริม (นม) 
   ⚫ โดยสนับสนุนค่าอาหารเสริม (นม) ให้แก่ 
      1) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหาดถั่ว 
      2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลชุมชนบ้านหน้าอำเภอ 
      3) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลปลายพระยา 
      4) โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 
      5) โรงเรียนบ้านบางเหียน 

1,477,476.70 

3 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 
   ⚫ โดยสนับสนุนค่าอาหารกลางวันให้แก่ 
      1) โรงเรียนชุมชนวัดหาดถั่ว 
      2) โรงเรียนบ้านบางเหียน 

4,092,000.00 



- 6 - 
 

  

ลำดับ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
4 โครงการส่งทีมเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอล อบจ.กระบ่ีคัพ  

ต้านภัยยาเสพติด 
   ⚫ โดยเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งทีมเข้าแข่งขันกีฬาฟุตบอล 
ประกอบด้วย 
      1) ค่าชุดกีฬาและวัสดุที่ใช้สำหรับฝึกซ้อมและแข่งขัน 
      2) ค่าวัสดุกีฬา 
      3) ค่าอุปกรณ์กีฬา 
      4) ค่าเบ้ียเลี้ยงนักกีฬาและผู้ควบคุมทีม 
      5) ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ตามความจำเป็น 

149,418.00 

5 โครงการกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร 
วนัชาติ 5 ธันวาคม 
   ⚫ โดยการจัดจ้างทำพานพุ่มดอกไม้สด จำนวน 2 พาน 

3,500.00 
 

6 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
   ⚫ โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ดังนี้ 
      1) ค่าจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ ส.ท. 
      2) ค่าจัดซื้อธงชาติ 
      3) ค่าจัดซื้อผ้าเพ่ือประดับอาคารสถานที่ 
      4) ค่าภัตตาหารเช้าพร้อมน้ำปานะสำหรับฉันท์เช้าของพระสงฆ์ 
      5) ค่าวัสดุไฟฟ้า 
      6) ค่าวัสดุก่อสร้าง 
      7) ค่าพิมพ์ป้ายไวนิล 
      8) พานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง 
      9) โคมเทียน 
      10) สมุดลงนามถวายพระพร 
      11) ขาธง 
      12) ขาตั้งธง 
      13) ดอกไม้ตกแต่ง 
      14) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

15,400.00 
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ลำดับ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
7 โครงการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) 
    ⚫ โดยเป็นค่าใช้จ่ายสำหรบัจัดงานเฉลิมพระเกียรติ 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (วันแม่แห่งชาติ) 
โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
       1) ค่าจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ 
       2) ค่าจัดซื้อธงชาติ 
       3) ค่าจัดซื้อผ้าเพ่ือประดับอาคารสถานที่ 
       4) ค่าภัตตาหารเช้าพร้อมน้ำปานะ สำหรับฉันท์เช้าพระสงฆ์ 
       5) ค่าวัสดุไฟฟ้า 
       6) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

14,839.00 

8 โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 
    ⚫ โดยเป็นค่าใช้จ่ายสำหรบัจัดงานเนื่องในโอกาสเฉลิม 
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย 
       1) ค่าจัดซื้อธงชาติ 
       2) ค่าจัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ 
       3) เสาธง 
       4) ขาตั้งธง 
       5) ค่าภัตตาหารเช้าพร้อมน้ำปานะพระสงฆ์ 
       6) ค่าป้ายไวนิล 
       7) ค่าวัสดุก่อสร้าง 
       8) ค่าดอกไม้ 
       9) ค่าใช้จ่ายในการจัดตกแต่งสถานที่ 
       10) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

5,400.00 
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ลำดับ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
9 โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 

   ⚫ โดยจ่ายค่าจัดกิจกรรมวันเด็ก ซึ่งประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
      1) ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
      2) ค่าอาหาร 
      3) ค่าเครื่องดื่ม 
      4) ค่าเครื่องเสียง 
      5) ค่าเช่าเวที 
      6) ค่าเช่าเก้าอ้ี 
      7) ค่าเช่าเต้นท์ 
      8) ค่าเช่าโต๊ะ 
      9) ค่าตกแต่งสถานที่ 
      10) ค่ารางวัลสำหรับชุดการแสดง 
      11) ค่าจ้างวงดนตรี 
      12) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

118,354.00 

10 โครงการจัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร  
วันคล้ายวันเสด็จสวรรคต 13 ตุลาคม 
    ⚫ โดยการจัดจ้างทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง 

1,000.00 

11 โครงการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ 
    ⚫ โดยเป็นค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
       1) ค่าพิมพ์ป้ายไวนิล 
       2) ค่าวัสดุก่อสร้าง 
       3) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

900.00 

12 โครงการประเพณีลอยกระทง 
   ⚫ โดยจ่ายค่าจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ซึ่งประกอบด้วย 
ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
      1) ค่าเครื่องเสียง 
      2) ค่าเช่าเต้นท์ 
      3) ค่าเช่าเวที 
      4) ค่าเช่าเก้าอ้ี 
      5) ค่าเช่าแผ่นพื้น 
      6) ค่าเช่าเครื่องป่ันไฟ 
      7) ค่าเช่าติดตั้งหลอดไฟฟ้าบริเวณงาน 
      8) ค่าจัดทำป้ายไวนิล 
      9) ค่าจัดทำป้ายโครงการเวทีกลาง 
      10) ค่าเช่าโต๊ะ 

380,477.00 
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ลำดับ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
       11) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน นางนพมาศและกระทง  

      12) ค่าสายสะพาย 
      13) ค่าวัสดุสำนักงาน 
      14) ค่าจัดจ้างดอกไม้สด 
      15) ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
      16) ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
      17) ค่าจัดจ้างทำสปอร์ตประชาสัมพันธ์ 
      18) ค่าถ้วยรางวัล 
      19) ค่าเงินรางวัลการประกวดนางนพมาศ ประกวดกระทง  
      20) ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 

 

13 โครงการพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์วันปิยมหาราช 
   ⚫ โดยการจัดจ้างทำพวงมาลา จำนวน 1 พวง 

1,000.00 

14 โครงการส่งเสริมและสืบสานอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย (กลองยาว, 
รำไทย, มโนราห์) 
   ⚫ โดยการจัดซื้อเครื่องดนตรีวงกลองยาวและอุปกรณ์ ได้แก่ 
      1) กลองยาว 
      2) ฉาบ 
      3) ฉิ่ง 
      4) กลอง 
      5) กรับ 
      6) ฆ้อง 
      7) แบตเตอร์รี่ 

124,030.00 

15 โครงการการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก 
   ⚫ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย  
      1) ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสถานที่  
      2) ธงชาติ  
      3) ธงสัญลักษณ์  
      4) ดอกไม้  
      5) ผ้าใช้ประดับตกแต่งสถานที่  
      6) อาหารว่างและเครื่องดื่มและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

30,011.00 
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 4. นโยบายด้านการพัฒนาสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

4.1) ส่งเสริมพัฒนายกระดับงานด้านการจัดการสุขภาวะชุมชนแบบองค์รวม ให้เกิดการตระหนักรู้ 
และตื่นตัวต่อการสุขภาวะภาคประชาชน โดยใช้กระบวนการด้านจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือในการขับเคล่ือน 

4.2) ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพประชาชนและการบริการสาธารณสุข
ขั้นพ้ืนฐาน 

4.3) สนับสนุนการควบคุม ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และโรคที่ไม่ติดต่อ ที่อันตราย 
และการดูแลรักษาการอนามัยของประชาชน 

4.4) ส่งเสริมงานสุขภาพอนามัย และการจัดการสุขภาวะภาคประชาชน สุขภาวะชุมชน โดยผ่าน
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (อสม.) 

4.5) พัฒนาปรับปรุงงานสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อมในชุมชนผู้ประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร เพ่ือเข้า
สู่มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย 

4.6) จดัตั้งคลินิกเทศบาล เพ่ือให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัย 
4.7) จัดซื้อ จัดหารถรับส่งผู้ป่วยฉุกเฉินจากบ้านพักอาศัยถึงโรงพยาบาลไว้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 
4.8) ส่งเสริม สนับสนุนให้มีลานกีฬา เช่น ลานแอร์โรบิ ค, ตะกร้อ, เทนนิส, แบดมินตัน,          

บาสเกต็บอล, ฟุตบอล และเปตอง เป็นต้น 
4.9) จัดซื้อ – จดัหาวัสดุอุปกรณ์ฟิตเนสและให้มีศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการปฏิบัติงานทั้งส้ิน 3 โครงการดังนี้ 

ลำดับ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
1 โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 

   ⚫ โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข แบ่งเป็น 3 โครงการย่อย 
ได้แก่ 
      1) โครงการควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน 
ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 
      2) โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่ ภายใต้โครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข  
      3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ 
ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข  

90,843.00 

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
   ⚫ โดยจ่ายค่าการดำเนินการ ดังนี้ 
      1) จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
      2) จัดจ้างอัดสปอร์ตประชาสัมพันธ์ 
      3) ค่าน้ำแข็ง 
      4) ค่าจัดซื้อวัสดุทางการแพทย์ 

34,280.00 
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ลำดับ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
3 โครงการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID - 19) 
   ⚫ โดยดำเนินการ ดังนี้ 
      1) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับจัดทำหน้ากากอนามัย  
จำนวน 6,220 ชิ้น เพ่ือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  
2019 (COVID-19) 
      2) จัดจ้างทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้  
ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
      3) จัดทำแผ่นพับเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

43,977.00 

 
 5. นโยบายด้านการจัดระเบียบชุมชน 

5.1) ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และการรักษาความปลอดภัย
ในชุมชน สร้างเครือข่าย ด้านการบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน จัดทีมกู้ภัย ตำรวจชุมชน และงานอาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 

5.2) ส่งเสริมการสร้างวินัยจราจร และสนับสนุนกิจกรรมการจัดระเบียบจราจรในย่านชุมชน 
ตลอดจนมาตรการสร้างความปลอดภัยบนท้องถนน 

5.3) จัดซื้อ – จัดหาเครื่องมือ/อุปกรณ์ดับเพลิงไว้แต่ละชุมชน 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการปฏิบัติงานทั้งส้ิน 1 โครงการดังนี้ 

ลำดับ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
1 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลตำบลปลายพระยา 
   ⚫ โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ด้วยวิธีการบรรยาย  
การอภิปราย การสาธิต การฝึกภาคปฏิบัติ และการฝึกในสถานการณ์
จำลอง เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงาน 
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้องหรืออำนวย
สะดวกในการจัดการสาธารณภัย และรวมถึงภาคีเครือข่ายต่าง ๆ 

45,546.00 

  

 6. นโยบายด้านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ 

6.1) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภาคเกษตร พัฒนาอาชีพที่เหมาะกับสภาวะและพ้ืนฐานของ
ท้องถิ่น 

6.2) พัฒนายกระดับและกระตุ้นให้เกิดการพัฒนากระบวนการสร้างระบบเศรษฐกิจชุมชน 
6.3) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสร้างภูมิคุ้มกันพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยยึดหลัก 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในการดำรงชีวิต  
6.4) ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาคุณภาพสินค้าและราคาให้สอดคล้องกับความ 

เป็นจริง ไม่ซื้อถูกขายแพง 
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6.5) ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนซื้อ – ขายสินค้าภายในท้องถิ่นและใช้วัตถุในท้องถิ่นให้เป็นหลัก
เพ่ือก่อให้เกิดระบบนิเวศน์ในทางเศรษฐกิจชุมชน 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการปฏิบัติงานทั้งส้ิน 3 โครงการดังนี้ 

ลำดับ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
1 โครงการส่งเสริมอาชีพ 

   ⚫ โดยการส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้แก่ 
      1) การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ 
      2) การเลี้ยงด้วงสาคู 
      3) การเลี้ยงจิ้งหรีด 
         ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกัน
สุขภาพแห่งชาติ จำนวน 50,000 บาท 

0.00 

2 โครงการการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
   ⚫ โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดทำโครงการขับเคล่ือนการดำเนินงาน
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเทศบาลตำบลปลายพระยา ดังนี้ 
      1) ค่าจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ 
      2) ปุ๋ย 
      3) การปรับพื้นที่ 
      4) สารละลายทางเคมี 
      5) พันธุ์พืช 
      6) พันธุ์สัตว ์
      7) อาหารสัตว์ 
      8) วัตถุดิบในการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ  

125,799.00 

3 โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 
(OTOP) 
    ⚫ เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง (OTOP) เทศบาลตำบลปลายพระยาให้สามารถ
ประชาสัมพันธ์ร้านค้าได้อย่างชัดเจน รวมถึงดึงดูดใจกับผู้มาใช้บริการ 
โดยมีขนาดพ้ืนฐานของการจัดทำป้าย 2 x 16 เมตร 

32,000.00 

 7. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 

7.1) พัฒนาปรับปรุงระบบการบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่น ถนน คู
ระบายน้ำ กิจการประปา ไฟฟ้า เป็นต้น 

7.2) เสริมสร้างมาตรการในการป้องกัน แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง และระบบการระบายน้ำในชุมชน 
7.3) ส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์ ปรับปรุงย่านชุมชน สถานที่ราชการ และการจัดทำผังเมืองให้

สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาบ้านเมืองให้สะอาดน่าอยู่อาศัย 
7.4) ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ เพื่อขอขยายผิว ปรับลดผิวจราจร ย่านชุมชนถนน

อ่าวลึก – พระแสง (ช่องเฉพาะเขตเทศบาลระยะทางประมาณ 10 กม. และปรับถนนบริเวณจุดเส่ียงที่เกิด
อุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
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7.5) ปรับปรุงและพัฒนาอาคารตลาดสดเทศบาลให้สะดวกซื้อ สะดวกขาย สะอาด และถูก
สุขลักษณะ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการปฏิบัติงานทั้งส้ิน 6 โครงการดังนี้ 

ลำดับ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
1 โครงการก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว 
   ⚫ โดยการก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 บริเวณหน้าสวนน้ำเทศบาลตำบล
ปลายพระยา โดยมีฐานกว้าง 5.00 เมตร สูง 3.30 เมตร 

150,000.00 

2 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านบางเหียน 
   ⚫ โดยการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ชุมชนบ้านบางเหียน  
มีความกว้าง 13.00 เมตร ยาว 22.00 เมตร หนา 0.10 เมตร  
หรือมีพ้ืนทีค่อนกรีตเสริมเหล็กไม่น้อยกว่า 286.00 ตารางเมตร 

144,000.00 

3 โครงการบุกเบิกถนนหินผุสายนำเจริญเชื่อมทางหลวงหมายเลข 4197 
ตอนปลายพระยา – เขาต่อ 
   ⚫ โดยการจ่ายค่าบุกเบิกถนนหินผุสายนำเจริญเชื่อมทางหลวง
หมายเลข 4197 ตอนปลายพระยา - เขาต่อ กว้าง 8.00 เมตร  
โดยมีผิวจราจรหินผุกว้าง 6.00 เมตร ยาว 715.00 เมตร หรือมีพ้ืนผิว
จราจรหินผุไม่น้อยกว่า 4,290.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก 

322,000.00 

4 โครงการปรับปรุงถนนหินผุสายรอบตลาดใหม่ 
   ⚫ โดยการโรยหินผุเพ่ือซ่อมแซมถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อให้สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ 

115,000.00 

5 โครงการอุดหนุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาค อำเภออ่าวลึก  
   ⚫ โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการประปาส่วนภูมิภาค 
สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาในเขตเทศบาลฯ 

317,610.00 

6 โครงการอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภออ่าวลึก เพื่อขยาย
เขตไฟฟ้าในเขตเทศบาลตำบลปลายพระยา 
   ⚫ โดยจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำหรับ 
เป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลฯ 

52,084.29 
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 8. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อมและพลังงาน 

8.1) รณรงค์ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกสาธารณะทางด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดล้อม และพลังงานโดยประชาชนและชุมชน 

8.2) พัฒนากระบวนการองค์กรชุมชน ประชาชน และเยาวชน และการสร้างเครือข่ายการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและพลังงานโดยชุมชนการพัฒนาแนวทางและรูปแบบการเปล่ียนขยะเป็น
พลังงานแก๊สชีวภาพ ค้นหาพลังงานทางเลือกในระดับชุมชน ขยะรีไซเคิล เป็นต้น 

8.3) ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม ขับเคล่ือนการจัดทำโครงการและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่มุ่งไปสู่การลดสภาวะโลกร้อน 

8.4) ส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนพลังงานระดับชุมชนและครัวเรือน การรู้จักใช้พลังงานอย่างรู้
คุณค่า 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการปฏิบัติงานทั้งส้ิน 5 โครงการดังนี้ 

ลำดับ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 
1 โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 

    ⚫ โดยการจัดทำสติ๊กเกอร์รณรงค์การประหยัดพลังงานเพ่ือให้
บุคลากรในเทศบาลฯ เกิดจิตสำนึกช่วยกันประหยัดพลังงาน 

1,650.00 

2 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชตามพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
    ⚫ โดยมีค่าใช้จ่ายประกอบด้วย 
       1) ถุงเพาะพันธุ์พืช 
       2) ดินเพาะชำ 
       3) กระถาง 
       4) อิฐล้อมต้นไม้ 
       5) พันธุ์ไม้ 
           เพ่ือนำไปเพาะปลูกสมุนไพร เพ่ือเป็นการขยายพันธุ์พืช
สมุนไพร และนำไปใช้ในโครงการธนาคารสุขภาพและตู้อบสมุนไพร
ของเทศบาลฯ 

11,720.00 

3 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
   ⚫ โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 
      1) จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การจัดการขยะ  
และการลดการใช้ถุงพลาสติก จำนวน 3 ป้าย พร้อมขาตั้งเพ่ือ
ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนที่มางานวันเด็ก
แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
      ๒) จัดทำแผ่นพับการคัดแยกขยะ รวมทั้งการนำขยะมูลฝอยไปใช้
ประโยชน์ เพ่ือแจกจ่ายแก่ประชาชน  
      3) จัดนิทรรศการให้ความรู้การจัดการขยะ และการลดการใช้
ถุงพลาสติกในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

14,000.00 
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ลำดับ โครงการ งบประมาณที่เบิกจ่าย 

(บาท) 

 

      4) จัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบเกมคัดแยกขยะ  
ให้ประชาชน และเด็กนักเรียนในพื้นที่เทศบาลตำบลปลายพระยา
ร่วมกันคัดแยกขยะก่อนทิ้งทั้ง 4 ประเภท ให้ถูกต้อง หากคัดแยกขยะ
ได้ถูกต้องจะได้รับกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนเพ่ือรณรงค์ลดการใช้
ถุงพลาสติก 

 

4 โครงการคลองสวย น้ำใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
   ⚫ โดยการกำจัดวัชพืช สิ่งกีดขวางทางน้ำ โดยใช้กำลังคนหรือ
เครื่องจักรในกรณีท่ีคนไม่สามารถดำเนินการได้ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย
ประกอบด้วย 
      1) ค่าน้ำแข็ง                      6) ค่าน้ำดื่ม 
      2) ค่าอาหารกลางวัน            7) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ 
      3) ถุงมือ                           8) เชือก 
      4) ค่าจัดพิมพ์                     9) คู่มือ 
      5) แผ่นพับ 

18,427.00 

5 โครงการบ้านน่ามองเมืองน่าอยู่ (Big Cleaning day) 
  ⚫ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมบ้านน่ามอง เมืองน่าอยู่  
(Big Cleaning Day) เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาล
และประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาความสะอาดชุมชน 
ในเขตเทศบาล ดังนี้ 
       1) ค่าน้ำดื่ม                 5) ค่าน้ำแข็ง 
       2) ค่าถุงมือ                 6) ค่าถุงดำ 
       3) ค่าอาหาร               7) ผ้าปิดจมูก 
       4) ไม้กวาด                 8) ที่โกยขยะ 

12,311.00 

                  อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562  
มาตรา 48 ทศ วรรคท้าย จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

                      ประกาศ  ณ  วันที ่ 16  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2563  
 

       
 

           (นายจเร  ปานจีน) 
                นายกเทศมนตรีตำบลปลายพระยา 




