ประกาศเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เรื่อง การรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก
..............................................................
ตามที่ คณะผู้ บ ริ ห ารเทศบาลตาบลมวกเหล็ ก ได้ แถลงนโยบายการบริ ห ารงานเทศบาลต าบล
มวกเหล็ ก ต่อที่ป ระชุมสภาเทศบาลตาบลมวกเหล็กในคราวประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ส อง
ประจาปี ๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕ ไว้หลายด้านหลายประการ เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติ
เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึง ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๔๖) มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕
ในโอกาสเปิ ด ประชุ ม สภาเทศบาล สมั ย สามั ญ สมั ย แรก ประจ าปี ๒๕๖๐ กระผม
นายสิ ท ธิ วั ช ร์ หวั ง สวั ส ดิ์ นายกเทศมนตรี ต าบลมวกเหล็ ก พร้ อ มด้ ว ยนายไพโรจน์ ห้ ว ยหงษ์ ท อง
รองนายกเทศมนตรี ต าบลมวกเหล็ ก จึ ง ขอสรุ ป ผลการปฏิ บั ติ ง านตามนโยบายที่ ไ ด้ แ ถลงไว้ ต่ อ สภา
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ดังนี้
นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของเมืองและระบบผังเมือง
๑. มุ่งเน้นการก่อสร้าง ปรับปรุง บารุงรักษา ซ่อมแซม ถนน สะพาน วงเวียน รางระบายน้า พร้อมทั้ง
ปรับปรุง ไฟฟ้าส่องสว่างทุกพื้นที่ ในเขตเทศบาลถนนทุกสาย ต้องได้มาตรฐาน
๒. พัฒนาปรับปรุงระบบจราจร เครื่องหมายบังคับจราจร ป้ายบอกทางในเขตเทศบาลให้ได้รับความ
สะดวกและปลอดภัยในการสัญจรไปมา
๓. พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมืองให้สวยงาม และเป็นเมืองที่น่ าอยู่ โดยปรับปรุงตลอดแนวถนน
ทุ ก สาย โดยการปลู ก ต้ น ไม้ จั ด สวน และพั ฒ นาสวนสาธารณะให้ ป ระชาชนออกก าลั ง กาย
เล่นกีฬา และพักผ่อนหย่อนใจ
๔. จั ด ท าผั ง เมื อ งในเขตเทศบาลต าบลมวกเหล็ ก เพื่ อ ความเป็ น ระเบี ย บ และความสวยงาม
โดยผู้เชี่ยวชาญและวางผังเมือง มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
- จัดทาป้ายจราจร เครื่องหมายจราจร กระจกโค้งจราจร และตีเส้นจราจรภายในเขตเทศบาล
เพื่อพัฒนาปรับปรุงการจราจรในเขตเทศบาลให้มีความสะดวกและปลอดภัย
งบประมาณ ๓๗๖,๓๔๖ บาท
- ปรับปรุงเกาะกลางถนนเทศบาล ๑ บริเวณหอนาฬิกาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
งบประมาณ ๔๓๘,๐๐๐ บาท
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล ๓ ซอย ๑๑ (ซอยบ้านคุณอ้าย)
หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๑๔๑,๕๐๐ บาท
- วางท่อระบายน้าและบ่อพักน้าพร้อมก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนเทศบาล
๑ ซอย ๑๒ (ซอยข้างบ้านคุณติ๋ม) หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๒๙๑,๐๐๐ บาท
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตรงข้ามถนนเทศบาล ๓ ซอย ๒ (บ้านคุณบัวลอย)
หมู่ที่ ๓ งบประมาณ ๓๐๑,๗๓๐.๕๒ บาท
- มีการปรับปรุงดูแลรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสวนสาธารณะ ภูมิทัศน์เกาะกลางถนน
และภูมิทัศน์ภายในเขตเทศบาลเป็นประจา
- ติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะตลอดทั่วพื้นที่ภายในเขตเทศบาล
โดยดาเนินการตลอดเป็นประจา

-๒–

นโยบายด้านการศึกษา
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาระดับต่างๆ ทั้งในส่วนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
โรงเรียนประถม และโรงเรียนมัธยมในเขตเทศบาลฯ โดยให้ทุนแก่เด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากจน
๒. พัฒนาและปรับปรุงอาคารสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลมวกเหล็ก จัดหาครุภัณฑ์
เช่น คอมพิวเตอร์ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์การเรียน การสอน และเครื่องเล่นสาหรับเด็กเล็กต่าง ๆ
ให้เพียงพอ จัดหาเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดนักเรียน ชุดกีฬา ผ้ากันเปื้อน เพื่อบรรเทาภาระของ
ผู้ปกครอง
๓. สนับสนุนส่งเสริมบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ให้มีประสบการณ์ใน
การทางานมากขึ้น โดยการจัดการส่งบุคลากรไปอบรม มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
- สนับสนุนอาหารกลางวันสาหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
งบประมาณ ๘๒๐,๒๖๐ บาท
- สนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก งบประมาณ ๓,๘๓๔,๓๔๐ บาท
- สนับสนุนอาหารเสริมนมสาหรับโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก
งบประมาณ ๑,๕๓๑,๗๘๓.๑๘ บาท
- จัดอบรมตามโครงการติดอาวุธทางปัญญา ให้กับโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
เมื่อวันที่ ๑-๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- จัดซื้อวัสดุการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
งบประมาณ ๓๔๐,๐๐๐ บาท
- ปรับพื้นที่และถมดินบริเวณที่ราชพัสดุ เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน – ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
งบประมาณ ๒๙๐,๐๐๐ บาท
- ส่งครูผู้ดูแลเด็กเล็กเข้ารับการ ฝึกอบรมหลักสูตร “การเขียนแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่
มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาประเภทศูนย์พัฒ นาเด็กเล็ กและการ
พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น”
- ส่งครูผู้ดูแลเด็กเล็ก เข้ารับการฝึกอบรมครูบรรจุแต่งตั้งใหม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นประจาปี ๒๕๕๙
- ส่งครูผู้ดูแลเด็กเล็กเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาประสิทธิผลของระบบ
ประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาระยะที่ ๑
- ส่งครูผู้ดูแลเด็กเล็กเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษา
ของสถานศึกษา(โรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ตามระเบียบรายได้สถานศึกษา สังกัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (จานวน ๔ แผน) ภาคปฏิบัติเพื่อให้สามารถจัดทาแผนของสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ”
- ส่ ง ครู ผู้ ดู แ ลเด็ ก เล็ ก เข้ า รั บ การฝึ ก อบรมให้ ค วามรู้ ใ นการคั ด แยกขยะและลดขยะเพื่ อ
ประโยชน์จังหวัดสระบุรี ประจาปี ๒๕๕๙

-๓-

นโยบายด้านการกีฬา และนันทนาการ
๑. ส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา และนันทนาการแก่เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ เพื่อให้
ประชาชนทุกระดับมีโอกาสได้เล่นกีฬา ออกกาลังกายและนันทนาการ เพื่อสร้างเสริมสุขภาพและ
สมรรถภาพที่ดี มุ่งเน้นการปลูกฝังความมีน้าใจเป็นนักกีฬา มีค่านิยมที่ดี เกิดความรักความสามัคคี
ในชุมชน
๒. ก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตาบลมวกเหล็กให้ได้มาตรฐาน มีอุปกรณ์ในการเล่นกีฬา
ประเภทต่าง ๆ อย่างเหมาะสม และเพียงพอกับความต้องการของประชาชน
๓. จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมในการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ
มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
- จัดการแข่งขันกีฬาต่อต้านยาเสพติด (กีฬาฟุตซอล) ณ สนามกีฬาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เมื่อวันที่ ๑– ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙ งบประมาณ ๙๐,๐๐๐ บาท
- จัดการแข่งขันกีฬาไทยคัพ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน – ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ งบประมาณ
๓๔,๖๓๐ บาท
- จัดหาอุปกรณ์กีฬาใช้ชุมชนภายในเขตเทศบาล ทั้ง ๖ ชุมชน เมื่อเดือน สิงหาคม-กันยายน
๒๕๕๙ งบประมาณ ๕๙,๘๒๙ บาท
- จัดหาอุปกรณ์กีฬาประจาสนามกีฬาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก เมื่อเดือน สิงหาคม-กันยายน
๒๕๕๙ งบประมาณ ๘๐,๖๔๐ บาท
- จัดกิจกรรมขยับกายสบายชีวี ลานกิจกรรมหน้าศูนย์ อปพร.
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ งบประมาณ สปสช. ๕๔,๒๐๐ บาท
- จัดกิจกรรมสวยสามวัย ลานกิจกรรมศูนย์อาเซียน ภายในเขตเทศบาลทั้ง ๖ ชุมชน
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ งบประมาณ สปสช. ๔๘,๒๐๐ บาท
- จัดกิจกรรมสุขภาพดีชีวีสดใส สนามกีฬาออกกาลังกายเทศบาลฯ
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ งบประมาณ สปสช. ๖๐,๐๐๐ บาท
- จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กีฬาเปตอง สนามกีฬาออกกาลังกายเทศบาลฯ
เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๙ – ๔ เมษายน ๒๕๕๙ งบประมาณ สปสช. ๒๐,๐๐๐ บาท
- อุดหนุนการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด วิทยาลัยเทคนิค เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์
๒๕๕๙ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท และโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
เมื่อวันที่ ๘-๙ กันยายน ๒๕๕๙ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
- ก่อสร้างอัฒจรรย์โครงเหล็ก บริเวณสนามฟุตซอลเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เมือ่ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ งบประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ บาท
- เปิดให้บริการออกกาลังกายฟิตเนต ณ ศูนย์ออกกาลังกายในร่มเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
(ฟิตเนต) เป็นประจา ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา ๑๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น
- เปิดให้บริการออกกาลังกายฟิตเนต ณ สนามกีฬาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก (ฟิตเนต)
เป็นประจา ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ – ๒๐.๐๐ น

-๔นโยบายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
๑. ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยว ในฐานะเมืองที่มีธรรมชาติที่สวยงาม และการประกอบอาชีพของ
ประชาชนตลอดจนสินค้า และผลิตภัณฑ์ในชุมชน
๒. อุดหนุนงบประมาณให้แก่ชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนภายใต้กฎและ
ระเบียบ
๓. ส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมที่ ส อดคล้ องตามแนวทางเศรษฐกิ จ พอเพี ยง ที่ผู้ ค นในสั ง คมเทศบาลต าบล
มวกเหล็กยืนอยู่บนพื้นฐานการประกอบสัมมาอาชีพที่รู้จักพอประมาณมีเหตุมีผล มีภูมิคุ้มกัน
ด้านความรู้และคุณธรรม เป็นปัจจัยหนุนเนืองเพื่อนาไปสู่การอยู่ในสังคมเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
ที่ยั่งยืน มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมมัคคุเทศก์น้อยรักษ์บ้านเกิดส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ สวนรุกขชาติมวกเหล็ก งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
- อุดหนุน โครงการ ทุ่งทานตะวันบาน อาเภอมวกเหล็ก ๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท
- อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีตักบาตรดอกเข้าพรรษาและถวายเทียนพระราชทาน
จังหวัดสระบุรี เมื่อวันที่ ๑๗-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท
- ดาเนิ น การประชาสั มพั นธ์ ข้ อมู ล ข่ า วสารการท่อ งเที่ ยวให้ ป ระชาชนและนัก ท่ องเที่ ย ว
รับทราบทางสื่อต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์ระบบเสียงตามสาย ป้ายประชาสัมพันธ์
สปอร์ตประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ของเทศบาลและสื่อสังคมออนไลน์
- จัดกิจกรรมตลาดนัดชุมชน(ตลาดนัดคาวบอย)เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของ
เทศบาล เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๕๙ บริเวณตลาดนัดซอยธนาคารออมสิน
งบประมาณ ๑๗,๘๔๐ บาท
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมกลุ่มอาชีพในเขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ณ สานักงานเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
และวันที่ ๒๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
งบประมาณ ๙๙,๙๔๘ บาท
- จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพสตรีในเขตเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
งบประมาณ ๒๙,๗๕๐ บาท
นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑. ปรับปรุงและกวดขันในเรื่องการรักษาความสะอาด การจัดเก็บขยะมูลฝอย เพื่อความสะอาด
บ้านเมืองให้ดีขึ้น
๒. ทาการขุดลอก อนุรักษ์และฟื้นฟู สภาพแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะคลองน้าที่น้าตกไหลผ่านในเขตเทศบาล เพื่อป้องกันการตื้นเขิน
และลดปัญหามลพิษในอนาคต
๓. ควบคุมและลดปริมาณมลพิษทางน้าให้อยู่ในระดับที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัย
ของประชาชน เพื่อป้องกันการตื้นเขิน และลดปัญหามลพิษในอนาคต
มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้

-๕–
-

จัดโครงการถนนปลอดขยะ บริเวณชุมชนโรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก บริเวณริมลา
น้าตกมวกเหล็ก เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙ งบประมาณ ๒,๐๐๐ บาท
จัดโครงการธนาคารขยะ บริเวณสานักงานเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เมื่อวันที่ ๑๖-๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ งบประมาณ ๑๑๓,๐๖๐ บาท
จัดโครงการหน้าบ้านน่ามอง ในเขตเทศบาล เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๙
งบประมาณ ๓๓,๘๒๔ บาท
จัดโครงการติดอาวุธทางปัญญา มิติการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมกิจกรรมโครงการ
รักน้า รักป่า รักษาแผ่นดิน ตามแนวพระราชดาริ บริเวณริมลาน้าตกมวกเหล็ก
เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๙ งบประมาณ ๖๐,๐๐๐ บาท
จัดกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสานึกรักษ์สิ่งแวดล้อม ภายในเขตเทศบาล
เมื่อวันที่ ๑๖-๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ งบประมาณ ๖๖,๙๘๕ บาท
จัดหาและจ้างเหมาบุคคลเข้ามารับผิดชอบงานรักษาความสะอาด เช่น การจ้างเหมาคนงาน
ตัดหญ้าและจ้างเหมาคนงานกวาดถนนภายในเขตเทศบาล ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ - ๑๕.๐๐ น
ของทุกวัน
ดาเนินการให้บริการเก็บขยะมูลฝอยทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐๔.๐๐ – ๑๒.๐๐ น จึงไม่มีขยะ
ตกค้างในชุมชน
จัดหาถังขยะรองรับให้เพียงพอกับปริมาณและทดแทนของเดิมที่ชารุดให้ใช้งานได้ตลอด
ดาเนินการล้างตลาดพงษ์สว่าง เดือนละ ๒ ครั้ง และตลาดโต้รุ่ง สัปดาห์ละ ๑ ครั้ง
ดาเนินการล้างถนนภายในเขตเทศบาลช่วงเทศกาลต่างๆ เป็นประจา
ปรับปรุงและพัฒนาระบบการระบายน้าในเขตเทศบาลฯและชุมชนให้ระบายน้าได้ดีป้องกัน
น้าท่วมขัง โดยขุดลอกคูคลอง ลารางสาธารณะ ซ่อมแซมฝาบ่อพักและรางระบายน้า
ลารางสาธารณะ ตัดหญ้าพร้อมเก็บขยะมูลฝอย ล้างท่อระบายน้าเสียในเขตเทศบาลฯ
เพื่อรองรับการระบายน้า และแก้ไขปัญหาการตื้นเขินและทาให้การระบายน้าเป็นไปด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว ไม่ก่อให้เกิดปัญหาน้าท่วมขังโดยดาเนินการตลอดเป็นประจา

นโยบายด้านศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม
๑. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาประเพณีต่าง ๆ อนุรักษ์และสืบสาน
ขนบธรรมเนียมศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนวันสาคัญต่าง ๆ ของชาติและ
งานรัฐพิธี อันแสดงถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์
๒. ส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น และสนับสนุนกิจกรรมของวัดในเขต
เทศบาลอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการบวชพระภาคฤดูร้อน
๓. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมผู้สูงอายุและเยาวชน มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
- จัดงานวันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าศูนย์ อปพร.เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ งบประมาณ ๑๖๐,๗๔๑ บาท
- จัดงานวันแม่แห่งชาติ ณ บริเวณหน้าศูนย์ อปพร.เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ งบประมาณ ๑๑๗,๒๔๗ บาท
- จัดงานบาเพ็ญกุศลพระศพสมเด็จพระสังฆราช ณ บริเวณวัดมวกเหล็ก
เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ งบประมาณ ๘,๙๐๐ บาท

-๖- จัดงานวันเฉลิมพระเกียรติพระบรมโอรสาธิราชฯ ณ บริเวณหอประชุมอาเภอมวกเหล็ก
เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ งบประมาณ ๔,๙๒๐ บาท
- จัดงานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณวัดมวกเหล็กนอก เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๘ งบประมาณ ๑๔๕,๖๐๐ บาท
- จัดงานประเพณีปีใหม่ ณ บริเวณสี่แยกตลาดสดพงษ์สว่าง เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
และเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๙ งบประมาณ ๒๓,๐๐๐ บาท
- จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ณ หอประชุมศาลเจ้าพ่อมวกเหล็ก เมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙
งบประมาณ ๒๓๗,๒๕๐ บาท
- จั ดงานประเพณีส งกรานต์ ณ วัด มวกเหล็ ก นอก เมื่อ วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๕๙
งบประมาณ ๖๔,๓๑๐ บาท
- จัดงานแห่เทียนพรรษา ณ วัดมวกเหล็กนอก เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
งบประมาณ ๑๕๗,๗๐๐ บาท
นโยบายด้านการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๑. จัดทาโครงการฝึกอบรม อปพร แก่ประชาชนทุกปี ปีละ ๔๐-๖๐ คน รวมทั้งฝึกอบรมและฟื้นฟูแก่
อปพร. ที่ผ่านการอบรมไปแล้ว เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้มากขึ้น
๒. จัดอบรมด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณะภัยแก่ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างเทศบาล
โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ และประสบการณ์จากศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยมา
ฝึกอบรม รวมทั้งขยายผลไปยังประชาชนในพื้นที่ให้ได้ความรู้ด้านการป้องกัน และบรรเทา
สาธารณะภัยเบื้องต้นด้วย
๓. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
พื้นที่โดยการปรับปรุงและติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV จุดที่ล่อแหลม เสี่ยงภัย มีผลการปฏิบัติงาน
ดังนี้
- จัดฝึกอบรมทบทวน อปพร. บริเวณกองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ ๑๑-๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ งบประมาณ ๑๙๕,๘๕๐ บาท
- จัดฝึกซ้อมแผนเตือนภัย บริเวณอาคารสถานีตารวจภูธรมวกเหล็ก(หลังเก่า)
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ งบประมาณ ๒๔,๙๑๐ บาท
- จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสาคัญ ดังนี้
๑. เทศกาลปีใหม่ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๔ มกราคม ๒๕๕๙
ณ บริเวณถนนมิตรภาพหน้าโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา
๒. เทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณถนนมิตรภาพ
หน้าโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา งบประมาณ ๒๖,๙๔๓ บาท
- ดาเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง พร้อมชุดดับเพลิง งบประมาณ ๑๒๙,๘๐๐ บาท
- จัดอบรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยเบื้องต้นและทบทวนการใช้เครื่องมือ
เครื่องดับเพลิงแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง เป็นประจา
- ดาเนินการสารวจตรวจสอบถังน้ายาเคมีดับเพลิงภายในเขตเทศบาลให้มีความพร้อมอยู่เสมอ
- ปรับปรุงซ่อมแซมระบบกล้องวงจรปิดภายในเขตเทศบาลอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ประชาชน
และนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-๗นโยบายด้านการเมืองการบริหารและการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น
๑. ส่งเสริมการปลูกฝังอุดมการณ์ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นเทศบาลมีความรู้ความเข้าใจในรูปแบบ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้โดยยึดหลักการบริหารงานตาม
หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
๓. เสริมสร้างพัฒนา ศักยภาพการให้บริการของเทศบาลตาบลมวกเหล็ก อุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการให้บริการประชาชน ให้สะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและทั่วถึง
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น การทาแผนพัฒนา การจัดทา
งบประมาณ รายจ่ายประจาปี การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
ภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรทุกระดับ ทั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ และ
พนักงานลูกจ้าง สนับสนุนการศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท การศึกษา อบรม
หลักสูตรต่าง ๆ เพื่อรองรับการบริการในแต่ละด้านเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
- จัดกิจกรรมวันเทศบาล เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๙ ณ สานักงานเทศบาลตาบล
มวกเหล็ก งบประมาณ ๓๓,๒๓๕ บาท
- จัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ สานักงานเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก งบประมาณ ๖,๒๖๕ บาท
- อุดหนุนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสถานที่กลาง สาหรับเป็นศูนย์รวมข่าวสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ ๒๐,๐๐๐ บาท
- จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร และศูนย์อินเทอร์เน็ต USO NET เทศบาลตาบลมวกเหล็ก ณ
โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา เพื่อให้นักเรียน และประชาชนที่สนใจศึกษาค้นคว้าหาข้อมูล
เข้าถึงเทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสารที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเปิดให้ใช้บริการ
ฟรีทุกวัน
- ปรับปรุงเว็บไซด์ของเทศบาลเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมผลงานของเทศบาล
สถานที่ท่องเที่ยวและเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารรับเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนให้
เป็นปัจจุบัน
- ปรับปรุงซ่อมแซมเสียงตามสายภายในเขตเทศบาลเป็นประจา เพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง
- จัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้การทางานมีประสิทธิภาพ
ได้แก่ รถดั๊มเปอร์ เครื่องตบดิน เครื่องเจียรไฟฟ้า เครื่องสกัดคอนกรีต เครื่องสว่านไฟฟ้า
เจาะกระแทก เครื่องสว่านไฟฟ้าเจาะไม้ เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็งและข้ออ่อน และ
เครื่องตัดหญ้าแบบรถเข็น งบประมาณ ๒๓๓,๑๑๙.๓๔ บาท
- จัดฝึกอบรมเพิ่มเติมศักยภาพและความรู้คณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาล พร้อมศึกษาดู
งานที่จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๙ -๓๐
มีนาคม ๒๕๕๙ งบประมาณ ๒๘๔,๒๐๔ บาท

-๘- จัดสารวจข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทาแผนชุมชน เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๕๘กันยายน ๒๕๕๙ งบประมาณ ๒๕,๓๕๒ บาท
- จัดเวทีประชุมประชาคมเพื่อจัดทาแผนชุมชน ทั้ง ๖ ชุมชน เมื่อวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์
- ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ งบประมาณ ๗,๖๐๓ บาท
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลตาบลมวกเหล็ก เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน
๒๕๕๙ ณ มวกเหล็กพาราไดส์ รีสอร์ท งบประมาณ ๔๔,๖๐๐ บาท
- จัดการประชุมประจาเดือนคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการและ
ข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของประชาชนในเขตเทศบาล งบประมาณ
๖๐,๐๐๐ บาท
- จัดฝึกอบรมและให้ความรู้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างและครูศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตาบลมวกเหล็ก ณ หอประชุม
อาเภอมวกเหล็ก เมื่อวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙ และศึกษาดูงาน ณ จังหวัดระยอง
จังหวัดจันทบุรี และจังหวัดตราด เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙
งบประมาณ ๑๙๔,๐๙๒ บาท
นโยบายด้านสาธารณสุขและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๑. จัดทาโครงการออกตรวจสุขภาพประชาชนทุกชุมชนในเขตเทศบาลฯ โดยประสานขอความ
ร่วมมือจากโรงพยาบาลมวกเหล็ก จัดส่งหน่วยบริการตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ ออกให้บริการ
ประชาชนร่วมกับเทศบาล
๒. จัดให้มีมาตรการที่รวดเร็ว เพื่อป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ โรคระบาดทุกชนิด ซึ่งอาจติดต่อได้
ภายในพื้นที่เทศบาลตาบลมวกเหล็ก
๓. ส่งเสริมและปรับปรุงด้านการสุขาภิบาลอาหาร สาหรับผู้ประกอบการ ทุกระดับในเขตเทศบาล
ให้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข อาหารสะอาด รสชาติอร่อย
๔. ส่งเสริมและดาเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาส โดยรับผิดชอบการบริหารงานด้านสวัสดิการให้กับประชาชน เช่น ผู้สูงอายุ
คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ จะได้รับเบี้ยยังชีพ ตามหลักเกณฑ์ นโยบายของรัฐบาลทุกคนและทั่วถึง
๕. ส่งเสริมสนับสนุนและดาเนินการในอันที่จะทาให้เทศบาลตาบลมวกเหล็กเป็นท้องถิ่นที่ปลอด
ยาเสพติดทั้งในด้านการป้องกัน การปราบปราม การบาบัดรักษา ผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
มีผลการปฏิบัติงาน ดังนี้
- จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ อสม. ณ สานักงานเทศบาลตาบลมวกเหล็ก
เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ งบประมาณ สปสช. ๑๑,๘๐๐ บาท
เมื่อวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ งบประมาณ สปสช. ๑๐๕,๖๓๓ บาท
- จัดกิจกรรมตรวจมะเร็งปากมดลูก ภายในเขตเทศบาลทั้ง ๖ ชุมชน
เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ งบประมาณ สปสช. ๑๗,๘๐๐ บาท
- จัดกิจกรรมคัดกรองผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิต ภายในเขตเทศบาล
ทั้ง ๖ ชุมชน เมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ งบประมาณ สปสช. ๓๘,๖๒๖ บาท
- จัดกิจกรรมพัฒนาแกนนาเภสัชครอบครัวร่วมต้านภัยวิกฤติการณ์เชื้อดื้อยาปฏิชีวนะ
ต่อสุขภาพคนมวกเหล็ก ภายในเขตเทศบาลทั้ง ๖ ชุมชน เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน
๒๕๕๙ งบประมาณ สปสช. ๒๕,๙๘๒ บาท

-๙- จัดกิจกรรมเฝ้าระวังและส่งเสริมทันตสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บริเวณศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กเทศบาลตาบลมวกเหล็ก เมือ่ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
งบประมาณ สปสช. ๒๖,๖๓๗.๖๐ บาท
- จัดกิจกรรมรณรงค์รู้เท่าทันป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่และมือเท้าปาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙ งบประมาณ สปสช. ๘,๘๑๕ บาท
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการดาเนินงานกองทุนฯ ห้องประชุมสานักงาน
เทศบาลตาบลมวกเหล็ก เมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ งบประมาณ สปสช. ๑๙,๐๕๐ บาท
- จัดกิจกรรมรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ภายในชุมชนทั้ง ๖ ชุมชน
เมื่อวันที่ ๑๔- ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ งบประมาณ สปสช. ๗๙,๔๓๔ บาท
- จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์สาหรับใช้ในการควบคุมโรคติดต่อให้มีความพร้อมอยู่เสมอ เช่น
จัดซื้อน้ายาพ่นยุง ทรายกาจัดลูกน้ายุงลาย น้ายาฆ่าเชื้อโรค ฯลฯ
- จัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงและผู้ป่วยระยะสุดท้าย ภายในเขต
เทศบาลทั้ง ๖ ชุมชน เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลทุกเดือน งบประมาณ ๔,๗๒๗,๗๐๐ บาท
- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาลทุกเดือน งบประมาณ ๑,๑๖๖,๔๐๐ บาท
- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลทุกเดือน งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท
- จัดกิจกรรมคัดกรองและแก้ไขปัญหากลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่มีปัญหาทางสายตา
ลานกิจกรรมหน้าศูนย์ อปพร.และบริเวณวัดมวกเหล็กนอก
- จัดฝึกอบรมและเพิ่มศักยภาพคณะกรรมการชมรมผู้สูงอายุและผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตาบลมวกเหล็ก พร้อมศึกษาดูงานที่จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร
เมื่อวันที่ ๕-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ งบประมาณ ๓๑๓,๐๖๓ บาท
- ดาเนินการซ่อม/สร้างบ้านประชารัฐ เฉลิมพระเกียรติ(เริ่มวันพ่อ สาเร็จวันแม่) เมื่อเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ชุมชนมิตรใหม่หลังสถานีรถไฟมวกเหล็ก งบประมาณ ๑๔๐,๐๐๐ บาท
- จัดทาโครงการเทศบาลสัญจรเยี่ยมเยือนประชาชน ณ บริเวณ ศูนย์อปพร. เทศบาลตาบล
มวกเหล็กและหน้าวัดมวกเหล็กนอก เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙ และวันที่ ๒๔
สิงหาคม ๒๕๕๙ งบประมาณ ๓๓,๑๒๕ บาท
- จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในเขตเทศบาล
งบประมาณ ๑,๐๐๐ บาท
- จัดกิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจ ณ ค่ายมวกเหล็กแค้มป์ปิ้ง
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ งบประมาณ ๑๙,๕๐๐ บาท
ฉะนั้ น เพื่อถือปฏิบั ติตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (และแก้ไขเพิ่ มเติมจนถึ ง
ฉบับที่ ๑๒ พ.ศ.๒๕๔๖) มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ คณะผู้บริหารจึงขอเสนอญัตติ เรื่องการรายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก เพื่อทราบต่อไป
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายสิทธิ์วัชร์ หวังสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตาบลมวกเหล็ก

