รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายกเทศมนตรีที่แถลงต่อสภาเทศบาล
ประจําปีงบประมาณ 2560
เพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ. 2552
มาตรา 48 ทศ กําหนดให้ นายกเทศมนตรีรายงาน มาตรา 48 ทศ กําหนดให้นายกเทศมนตรีรายงานแสดงผล
การปฏิบัติงานตามนโยบายที่แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลประจําปีเพื่อเป็นแนวทางกําหนดการบริหารงานของเทศบาล
เป็นไปในทิศทางที่ แน่นอนครอบคลุมภารกิจหลัก ตามที่ได้แถลงนโยบายการบริหารต่อสภาเทศบาลตําบล
เมืองแกลงของนายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2557 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตําบล
เมืองแกลงไปแล้วนั้น ข้าพเจ้าฯ ขอรายงานและแถลงนโยบายการบริหารงานประจําปีงบประมาณ 2560 ดังนี้
1.นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐาน
เทศบาลตําบลเมืองแกลง ได้ดําเนินการบริหารงานขององค์กรเทศบาลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์
ของพี่น้องประชาชน ตามที่ได้แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง
๑.๑ ก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้าํ ให้ครอบคลุมพืน้ ที่ เพือ่ ให้การระบายน้ําเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ไม่มีปญ
ั หาน้าํ ท่วมขัง โครงการลอกท่อระบายน้าํ
ผลการดําเนินงานตามคําแถลงนโยบาย ทางคณะผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสําคัญในด้านนี้ เนื่องจากใน
ฤดูฝนจะมีปริมาณน้ํามามากน้ําจะไหลไม่ทนั ทําให้เกิดน้ําน้ําท่วมในบริเวณดังกล่าวได้ 2 ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้
งานป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ดําเนินการไปขุดลอกท่อระบายน้ํา และลํารางสาธารณะภายในเขตเทศบาล
จํานวนหลายจุดทําให้การระบายน้ําเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไหลสะดวก ตามรายละเอียดดังนี้
1. ลอกท่อถนนศาลาตาผ่อง

๒. ลอกท่อถนนพลงช้างเผือก

3. ลอกท่อถนนสุนทรโวหาร ซอย ๙

4. ลอกลํารางถนนสารนารถ

5. ลอกท่อถนนสุนทรโวหาร

6. ลอกลํารางถนนแหลมยาง

๑.๒ ก่อสร้างปรับปรุงระบบการผลิตน้ําประปา ทําให้น้ําประปามีคณ
ุ ภาพและได้มาตรฐาน เพือ่ ใช้ใน
การอุปโภคและบริโภค และมีกําลังการผลิตอย่างพอเพียงกับผู้ใช้บริการ รวมทั้งการส่งจ่ายน้ําประปาให้ทั่วถึง
ผลการดํ า เนิ น การตามคํ า แถลงนโยบาย ทางคณะผู้ บ ริ ห ารได้ ใ ห้ ค วามสํ า คั ญ ในด้ า นนี้ ก ารให้ บ ริ ก าร
น้ําประปา เพื่อให้ประชาชนได้มีน้ําใช้ในการอุปโภคบริโภค รวมทั้งให้เพิ่มกําลังการผลิตให้มากขึ้น เพื่อให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของประชาชน ตามรายละเอียด ดังนี้

1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงวางท่อเมนจ่ายน้ําประปา บริเวณถนนสุขุมวิท ฝั่งทิศเหนือ จากมุมตึกช่างเฮง
ไปจนถึงปากทางถนนเจริญสุข (ชุมชนหนองแตงโม) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 654,000 บาท

วงเงินตามสัญญา 652,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,000 บาท (กองการประปา)

๒. โครงการขยายเขตจ่ายน้ําประปาบริเวณซอยยายบูรณ์ แยกถนนถนนสุนทรภู่ (ชุมชนหนองควายเขาหัก)
งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ 24,400 บาท วงเงินตามสัญญา 23,900 บาท งบประมาณคงเหลือ 500 บาท
(กองการประปา)

๓. โครงการปรับปรุงวางท่อจ่ายน้ําประปา บริเวณถนนสุนทรโวหารซอย 5 ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนสุนทรโวหาร)
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 188,000 บาท วงเงินตามสัญญา 187,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 500 บาท
(กองการประปา)

๔. โครงการขยายเขตจ่ายน้ําประปาจากบริเวณบ้านนายประสิทธิ์ถึงศาลาชุมชนดอนมะกอก แห่งที่ 2
(ชุมชนดอนมะกอก) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 14,700 บาท วงเงินตามสัญญา 14,200 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 500 บาท (กองการประปา)

๕. โครงการขยายเขตจ่ายน้ําประปาถนนซอยจินดาวัฒน์ ฝั่งทิศใต้ (ชุมชนหนองกระโดง) งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 172,000 บาท วงเงินตามสัญญา 171,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 500 บาท
(กองการประปา)

๖. โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ําประปา บริเวณถนนสุขุมวิทฝั่งทิศใต้ จากสะพานดําถึงแยกโพธิ์ทอง
งบประมาณตามเทศบัญ ญั ติ 1,215,500 บาท วงเงินตามสัญ ญา 1,212,500 บาท งบประมาณคงเหลือ
3,000 บาท (กองการประปา)

๗. โครงการปรับปรุงท่อจ่ายน้ําประปาบริเวณ
ถนนสุขุมวิทฝั่งทิศเหนือ บริเวณก่อสร้างทางเลี่ยงเมือง

แกลง
บาท

(ชุมชนดอนมะกอก) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 213,800 บาท วงเงินตามสัญญา 213,800
งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (กองการประปา)

๑.๓ ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง บํารุงรักษา โครงสร้างพื้นที่ เช่น ถนน ทางเท้า สะพาน ระบบไฟฟ้า
แสงสว่ า งให้ ทั่ ว ถึ ง และได้ ม าตรฐาน เพื่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชนและ
ความเจริญเติบโตของเมือง
ผลการดําเนินงานตามคําแถลงนโยบาย ในการลงประชาคมทุกครั้งในทุกชุมชนส่วนใหญ่จะนําเสนอ
โครงการ ด้านพั ฒนาด้ านโครงสร้างพื้นฐาน เพราะเป็นปัญ หาหลั กที่ ประชาชนต้องพบอยู่ประจํ าทุกวั น เช่น
ถนนหนทาง การสั ญ จร ไปมา การระบายน้ํา ไฟฟ้าสาธารณะรวมทั้ งสิ่ งปลู ก สร้าง ต่ างๆ ซึ่ งปั ญ หาเหล่า นี้
คณะผู้บริหารได้มองหาแนวทางแก้ไขมาโดยตลอด ได้ลงพื้นที่จริงพร้อมกับเจ้าหน้าที่เพื่อสํารวจข้อมูลข้อเท็จจริง
ได้พิจารณานําเข้าแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลและบรรจุเข้างบประมาณรายจ่ายประจําปี เพื่อแก้ไขปัญหา
ในด้านให้หมดไป
1. โครงการถมดิ น พื้ น ที่ ร ะหว่ า ง อาคารเรี ย นองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด ระยองกั บ อาคารอนุ บ าล
งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ 382,000
บาท วงเงิ น ตามสั ญ ญา 350,000บาท งบประมาณคงเหลื อ
32,000 บาท (กองการศึกษางานโรงเรียนฯ)

2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข (อาคารศูนย์ทันตกรรมฯ) งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 880,000 บาท วงเงินตามสัญญา 880,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (กองสาธารณสุขฯ)
(กันเงินปี 25๕๙)

3. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกําจัดขยะมูลฝอย งบประมาณตามเทศบัญญัติ 3,901,700 บาท
วงเงินตามสัญญา 3,890,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 11,200 บาท (กองสาธารณสุขฯ) (กันเงินปี 2559)

4. โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ํา ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕ แรงม้า บริเวณถนนเทศบาล ๓ ซอย ๓
(ซอยรุ่ ง นภา) ชุ ม ชนแกลงแกล้ ว กล้ า งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ 519,800 บาท วงเงิ น ตามสั ญ ญา
258,000 บาท งบประมาณ คงเหลือ 261,800 บาท (กองสาธารณสุขฯ)

5. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนบริเวณบ้านช่างเจิดไปเชื่อมบ้านนายสมควร (ชุมชนหนองในยาง)
งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ 297,000 บาท วงเงินตามสัญญา 296,500 บาท งบประมาณคงเหลือ
500 บาท (กองช่าง) (กันเงินปี 25๕๙)

6. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างสนามกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลตลาด 4
(สนามบาสเกตบอล) และติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า 3 เฟส 4 สาย 15 (45) แอมป์ (ชุมชนมาบใหญ่) งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 367,200 บาท วงเงินตามสัญญา 367,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 200 บาท (กองช่าง)
(กันเงินปี 25๕๙)

7. โครงการวางท่อระบายน้ําจากแยกหมู่บ้านฟ้าใส ขวามือไปลงลํารางข้างบ้านลุงออ (เส้นที่1)
(ชุ ม ชนหนองกระโดง) งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ 470,000 บาท วงเงิ น ตามสั ญ ญา 470,000 บาท
งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (กองช่าง) (กันเงินปี 25๕๙)

8. โครงการก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง ซอยบ้ า นนายปรี ช า ภายในถนนแหลมยาง ซอย 4 (ชุ ม ชนในยาง)
งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ 977,000 บาท วงเงินตามสัญญา 977,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท
(กองช่าง) (กันเงินปี 25๕๙)

9. โครงการก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้าสาธารณะถนนแหลมท่าตะเคียน-แหลมยาง ระหว่าง กม0+011
ถึง1+614 (ชุมชนแหลมยาง) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 1,389,000 บาท วงเงินตามสัญญา
1,389,000 บาท งบประมาณ คงเหลือ 0 บาท (กองช่าง) (กันเงินปี 25๕๙)

10. โครงการขยายเขตระบบจําหน่ายไฟฟ้า บริเวณถนนหนองโบสถ์ - แยกโพธิ์ทอง
ชุมชนในยาง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 201,000 บาท วงเงินตามสัญญา 79,733.19 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 121,266.81 บาท (กองช่าง)

11. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยทางเชื่อม

ศาลาตาผ่อง ซอย 5 ตัด ซอย 7 ชุมชนสารนารถ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 218,000บาท วงเงินตามสัญญา
217,800 บาท งบประมาณคงเหลือ 200 บาท (กองช่าง)

12. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงซอยสมตัว ชุมชนหนองควายเขาหัก งบประมาณตามเทศบัญญั ติ
273,000 บาท วงเงินตามสัญญา 272,800บาท งบประมาณคงเหลือ 200 บาท (กองช่าง)

13. โครงการก่ อ สร้ า งและปรั บ ปรุ ง วางท่ อ ระบายน้ํ า บริ เ วณทางเข้ า สถานี ตํ า รวจภู ธ รแกลง
(บ้านแม่ป้าหนู "โสน ทองดี") ชุมชนในยาง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 1,275,000บาท วงเงินตามสัญญา
1,273,000บาท งบประมาณ คงเหลือ 2,000 บาท (กองช่าง)

14. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงแยกถนนสุขุมวิทไปหลัง สภ.แกลง (ทําถนนทางเข้าบ้านเจ๊แมวไป
หมู่บ้านหนองปรือ ถึงบ้านขจี ตั้งความเพียร แยกซ้ายสุดซอย ถึงบ้านนางปรีญา แต่ไม่เชื่อมต่อกับถนน VOR)

ชุมชนดอนมะกอกงบประมาณตามเทศบัญญัติ 1,900,000 บาท วงเงินตามสัญญา 1,895,000
งบประมาณคงเหลือ 5,000 บาท (กองช่าง)

บาท

15. โครงการก่อสร้างและปรับปรุง ถนนซอยข้างบ้านลุงนง ด้านขวามือยาวไปจนถึงตรงข้ามสถานธรรม
ชุมชนมาบใหญ่ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 547,000บาท วงเงินตามสัญญา 546,000บาท งบประมาณ
คงเหลือ 1,000 บาท (กองช่าง)

16. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนน ข้างร้านอ้วน 3 ถึงถนนหน้าร้านทองวิเชียรทะลุถนนข้าง
ร้ า นโชคชั ย ฮอนด้ า (ข้ า งกั ง หั น ลมเก่ า ) ชุ ม ชนหนองแหวน งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ 1,932,000 บาท
วงเงินตามสัญญา 1,929,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 3,000 บาท (กองช่าง)

17. โครงการติดตั้งและซ่อมแซมเสาไฟฟ้า ชนิดเหล็กกลมปลาย เรียวกิ่งเดี่ยว ความสูง 9.00 ม.
ดวงโคมไฮเพรสโซเดียมขนาด 1x250 วัตต์ ถนนสุขุมวิท (ตั้งแต่สะพานดําถึงสี่แยกโพธิ์ทอง) ชุมชนโพธิ์ทอง

งบประมาณตามเทศบัญญัติ 300,000 บาท วงเงินตามสัญญา 300,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท
(กองช่าง)

18. โครงการติ ด ตั้ ง ป้ า ยบอกเส้ น ทางและสถานที่ จํ า นวน ๙ ชุ ด งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ
55,500 บาท วงเงินตามสัญญา 55,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (สํานักปลัด) (กันเงินปี 25๕๙)

19. ป้ายบอกสถานที่และเส้นทาง (ข้อความ ๒ ด้าน) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 33,000 บาท
วงเงินตามสัญญา 33,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (สํานักปลัด) (กันเงินปี 25๕๙)

1.4 วางระบบผังเมือง เพือ่ รองรับการเติบโตทัง้ ด้านเศรษฐกิจ สังคมและปัญหาการจราจรติดขัด
ผลการดํ า เนิ น การตามคํ า แถลงนโยบาย การวางระบบผั ง เมื อ งตามประกาศผั ง เมื อ งรวมเมื อ ง
แกลงซึ่งในปัจจุบันนี้มีหมู่บ้านจัดสรรเกิดขึ้นจํานวนมาก และมีการถมที่จํานวนมากเช่นกัน ผู้บริหารเทศบาลจึงก็ได้

มี คํ า สั่ ง ใ ห้ ช่ า ง เ ข ต ทุ ก ค น ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล ต ล อ ด เ ช่ น ก า ร ข อ ป ลู ก บ้ า น ใ ห ม่ ก า ร ถ ม ที่
การปลู ก บ้ า นเรื อ นที่ รุ ก ล้ํ า ทางสาธารณประโยชน์ ต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้ เ ป็ น ระเบี ย บตามข้ อ กฎหมายกํ า หนด
การวางผั ง เมื อ งเป็ น เครื่ อ งมื อ พั ฒ นาเมื อ งให้ มี ค วามสมดุ ล ในทุ ก ด้ า น ทํ า ให้ ป ระชาชนมี ค วามปลอดภั ย ใน
ที่อยู่อาศัย โดยห้ามการใช้ประโยชน์ที่ดินบางประเภทในย่านที่พักอาศัย หรือย่านพาณิชยกรรม

1.5 ปรับปรุงภูมทิ ัศน์ของเมือง ให้มคี วามเรียบร้อย สวยงาม มีความเป็นอัตลักษณ์ของเมืองแกลง
ผลการดําเนินการตามคําแถลงนโยบาย ได้ดําเนินการจัดทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เมืองแกลง มีการจ้าง
เอกชน มาดําเนินการดูแลเกาะกลาง และสวนสาธารณะในเขตเทศบาล เช่น ถนนสายบ้านบึง – แกลง ถนนสุขุมวิท
ถนนสุนทรภู่ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา
1. โครงการจ้างเหมาเอกชน ดูแลรักษาเกาะกลางและสวนหย่อมของเทศบาลตําบลเมืองแกลง
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 4,042,900 บาท วงเงินตามสัญญา 3,896,584.80 บาท งบประมาณคงเหลือ
146,315.20 บาท (กองช่าง)

2. โครงการปลูกหญ้าแฝก อนุรักษ์ดินและน้ํา "สานต่อทีพ่ ่อทํา" งบประมาณตามเทศบัญญัติ
50,000 บาทวงเงินตามสัญญา 44,650 บาท งบประมาณคงเหลือ 5,350 บาท (กองช่าง)

๒. นโยบายด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การส่งเสริมด้านศิลปะ วัฒนธรรมและประเพณี
เทศบาลตําบลเมืองแกลง ได้ดําเนินการบริหารงานขององค์กรเทศบาลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พี่น้องประชาชน ตามที่ได้แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง
๒.๑ ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ และให้มีศักยภาพ และมีทักษะในการประกอบอาชีพ สร้างชุมชนเข้มแข็ง
และสนับสนุนกองทุนต่างๆ ที่มีอยู่ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
ผลการดําเนินงานตามคําแถลงนโยบาย เทศบาลส่งเสริมการทํามาหากิน ได้จัดส่งเสริมโครงการ
ตลาดสีเขียวตามโครงการส่งเสริมพัฒนาผลิตผลคนเมืองแกลง เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ปี 2560 โดยเน้น
หลักการบริโภค อย่างยั่งยืน จะส่งเสริมผลผลิตเกษตรอินทรีย์ไร้สารเคมีของกลุ่มผู้ผลิต และพัฒนาช่องทาง
การจําหน่ายผลผลิตให้ถึงผู้บริโภคโดยง่าย การสนับสนุนสินค้าพื้นเมือง ทั้งยังสนับสนุนด้านการลดการใช้พลังงาน
การขนส่งอีกด้วย
1. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจ้าอยู่หัว และ
ส่งเสริมอาชีพประชาชน จัดทําดอกไม้จันทน์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 80,000บาท วงเงินตามสัญญา
55,720 บาท งบประมาณคงเหลือ 24,280บาท (กองการศึกษา)

2. โครงการตลาดสี เ ขี ย ว งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ 50,000 บาท วงเงิ น ตามสั ญ ญา
23,400.40 บาท งบประมาณ คงเหลือ 26,599.60 บาท (กองสาธารณสุขฯ)

๒.๒ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น เศรษฐกิ จ ในพื้ น ที่ โดยจั ด หาแหล่ ง ขาย ช่ อ งทางการจั ด จํ า หน่ า ย เช่ น
การจัดโครงการถนนคนเดินตามถนนสายต่างๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับประชาชน
และชุมชน
ผลการดํ าเนินงานตามคํ าแถลงนโยบาย เทศบาลจัดให้มีถนนคนเดินในช่วงงานบุ ญกลางบ้ านจัดให้
ประชาชนมาขายสินค้าโดยการปิดถนนสายสุนทรโวหาร จํานวน 2 วัน (สัปดาห์ที่ 2 ของวันศุกร์และวันเสาร์
ของเดื อน) ประชาชน และนักท่องเที่ยวมาชื้อสินค้าได้ตามใจชอบ และเป็ นการกระตุ้นเศรษฐกิ จในท้องถิ่ น
สร้างรายได้ให้กับประชาชน และนักท่องเที่ยวมาซื้อสินค้าได้ตามใจชอบ และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่น
สร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งให้ประชาชนได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
1. โครงการลานวั ฒ นธรรมถนนคนเดิ น เมื อ งแกลง งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ 300,000 บาท
ดํ า เนิ น การแต่ ไ ม่ ไ ด้ เ บิ ก จ่ า ยงบประมาณงบ ประมาณคงเหลื อ 300,000 บาท โอนงบประมาณไปตั้ ง จ่ า ย
รายการใหม่ จัดซื้อครุภัณฑ์สํานักงาน , ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว , ครุภัณฑ์การเกษตร (กองการศึกษา)

๒.๓ ส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น อบรมให้ความรู้แก่เยาวชน (มัคคุเทศก์น้อย) เพื่อเป็นไกด์นําเที่ยวใน
พืน้ ทีเ่ มืองแกลงหรือใกล้เคียง การใช้รถ ขสมก. ให้บริการคนในชุมชนให้มากขึ้น ทําจุดบริการนักท่องเที่ยว
เป็น City tour บริการจักรยานฟรีในเมืองเป็น Bike city เป็นต้น
ผลการดําเนินงานตามคําแถลงนโยบาย เทศบาลจัดโครงการอบรมความรู้แก่เยาวชน (มัคคุเทศก์น้อย)
เพื่อเป็นไกด์นําเที่ยวพื้นที่เมืองแกลงตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง เทศบาลได้ดําเนินการจัดตั้งงบประมาณในปี 2560
เป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ซึ่ ง ปั จ จุ บั น อยู่ ร ะหว่ า งการจั ด เตรี ย มสํ า รวจข้ อ มู ล ในการจั ด ทํ า โครงการดั ง กล่ า ว
ส่วนการให้บริการ รถ ขสมก.ฟรี ปัจจุบันมีให้บริการ 5 คัน ไว้ใช้รับส่งนักเรียนไปโรงเรียนและส่งประชาชน
ไปออกกําลังกายที่สนามกีฬา ทําให้เป็นการประหยัดพลังงาน และทําให้ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
ในส่วนการให้บริการยืมจักรยานฟรี ไว้ใช้ขี่ออกกําลังกายในบริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระพรรษา
ปัจจุบันมีให้ยืม 14 คัน และได้รับการตอบรับจากประชาชนผู้มาใช้บริการเป็นอย่างดี
1. ส่งเสริมการใช้รถรางครอบคลุมชุมชนเขตเมือง ดังนี้

- เวลา 05.00 น. - 06.30 น. รับส่งออกกําลังกายสนามกีฬา 80 พระพรรษา
- เวลา 07.00 น. - 08.00 น. รับส่งนักเรียน โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก จํานวน 2 คัน, โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จํานวน 2 คัน
- เวลา 15.00 น. - 16.30 น. รับส่งนักเรียน โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”
โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก จํานวน 2 คัน โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม จํานวน 2 คัน
- เวลา 16.30 น. - 19.00 น. รับส่งคนออกกําลังกาย 4 เส้นทาง
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการศึกษาดูงานคณะศึกษาดูงาน , หน่วยงานราชการ โรงเรียนต่างๆ
และชมรมอื่นๆ

2. การบริการรถจักรยานฟรีออกกําลังกายสนามกีฬา 80 พระพรรษา

3. โครงการอบรมมัคคุเทศก์เมืองแกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 50,000 บาท วงเงินตามสัญญา
13,320 บาท งบประมาณคงเหลือ 36,680บาท (กองการศึกษา)

๒.๔ บํ า รุ ง รั ก ษา ฟื้ น ฟู ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรม และประเพณี ข องท้ อ งถิ่ น และการจั ด งานประเพณี
วัฒนธรรม เพื่อสร้างความสามัคคีและการมีส่วนร่วมของประชาชน
ผลการดําเนินงานตามคําแถลงนโยบาย เทศบาลให้ความสําคัญในการจัดงานประเพณีท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชน ในท้องถิ่นได้เกิดความรักความสามัคคี รักท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชนท้องถิ่น และ

เป็นการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมในท้องถิ่นสืบต่อไป และได้การตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีเข้าร่วม
กิจกรรมทุกครัง้
1. โครงการสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 150,000 บาท
วงเงินตามสัญญา 113,140 บาท งบประมาณคงเหลือ 36,860บาท (กองการศึกษา)

2. โครงการสื บ สานประเพณี วั น ลอยกระทง งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ 250,000 บาท
วงเงินตามสัญญา 86,334 บาท งบประมาณคงเหลือ 163,666 บาท (กองการศึกษา)

๓. โครงการพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งวันขึ้นปีใหม่ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 50,000 บาท
วงเงินตามสัญญา 20,530.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 29,470.00 บาท (กองการศึกษา)

4. โครงการจัดพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในระหว่างพรรษา 3 ครั้ง งบประมาณตามเทศบัญญัติ
60,000 บาท วงเงินตามสัญญา 28,910 บาท งบประมาณคงเหลือ 31,090 บาท (กองการศึกษา)

5. โครงการจัดงานวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุแห่งชาติ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 300,000 บาท
วงเงินตามสัญญา 280,005 บาท งบประมาณคงเหลือ 19,995 บาท (กองการศึกษา)

6. โครงการสื บ สานประเพณี บุ ญ กลางบ้ า น งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ 4,000,000 บาท
วงเงินตามสัญญา 3,932,980.96 บาท งบประมาณคงเหลือ 67,019.04 บาท (กองการศึกษา)

--

7. โครงการคนแกลงแสดงศิลป์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ
47,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 53,000 บาท (กองการศึกษา)

100,000 บาท วงเงินตามสัญญา

8. โครงการสืบสานงานสุนทรภู่ งบประมาณตามเทศบัญ ญัติ 10,000
9,900 บาท งบประมาณคงเหลือ 100 บาท (กองการศึกษา)

บาท วงเงินตามสัญญา

9.
โครงการจัดงานวันเทศบาล งบประมาณตามเทศบัญญั ติ 10,000 บาท วงเงินตามสัญญา
9,876 บาท งบประมาณคงเหลือ 125 บาท (กองการศึกษา)

10. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน งบประมาณตามเทศบัญญัติ 400,000 บาท วงเงินตามสัญญา
145,080 บาท งบประมาณคงเหลือ 254,920 บาท (กองการศึกษา)

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

11. โครงการงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา (ไม้ได้ใช้งบประมาณของเทศบาล) ( กองการศึกษา)

12. โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 230,000 บาท วงเงินตาม
สัญญา 107,256.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 122,744.00 บาท (กองการศึกษา)

13. เงินอุดหนุนโครงการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดีอําเภอแกลงแห่งชาติ
งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 60,000 บาท วงเงินตามสัญญา 54,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 6,000 บาท (กองการศึกษา)

14.
เงิ น อุ ด หนุ น โครงการส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น อนุ รั ก ษ์ ม รดกไทยและเฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ๒ เมษายน และกิจกรรมทางศิลปะ
วัฒนธรรมของอําเภอแกลง เข้าร่วมวันอนุรักษ์มรดกไทย จังหวัดระยองประจําปี ๖๐ งบประมาณตามเทศบัญญัติ
30,000 บาท วงเงินตามสัญญา 30,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (กองการศึกษา)

15. โครงการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช งบประมาณตามเทศบัญญัติ 986,067 บาท วงเงินตามสัญญา 986,067 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 0 บาท (กองการศึกษา)

๓. นโยบายด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ
๓.๑ ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยจัดให้มีห้องสมุดสาธารณะ/ห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ Free Wifi
ตลอดจนให้ มี การจั ด การศึ ก ษาอบรมเพื่ อ เสริ ม สร้ า งความรู้ ความสามารถ ทั ก ษะในด้ า นต่ า งๆ เช่ น
การอบรมการใช้ภาษาต่างประเทศ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
ผลการดําเนินงานตามคําแถลงนโยบาย
1.โครงการห้ อ งสมุ ด เพื่ อ ประชาชน ( ห้อ งสมุ ด หอประวั ติเ มื อ งแกลง ) งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ
80,000 บาท วงเงินตามสัญญา 30,820 บาท งบประมาณคงเหลือ 49,180 บาท (กองการศึกษา)

2. โครงการเปิดสอนภาษาอาเซียนให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบลเมืองแกลง งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 70,000 บาท วงเงินตามสัญญา 53,380 บาท งบประมาณ คงเหลือ 16,620 บาท
(กองการศึกษา)

3. โครงการอบรมดนตรีสากล งบประมาณตามเทศบัญญัติ 50,000 บาท วงเงินตามสัญญา
48,390 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,610 บาท (กองการศึกษา)

๓.๒ ส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการศึกษาระดับปฐมวัย เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการศึกษา
ขั้นพื้ นฐาน จัดหา สื่อการเรียนการสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกต่ างๆ เพื่อให้ เด็ กระดับ ปฐมวั ยได้รับ
การศึกษาเตรียมความพร้อม เพิ่มขึ้นอย่างทั่วถึง
ผลการดําเนินงานตามคําแถลงนโยบาย
๑. มอบนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด เพื่อให้สถานศึกษานําไปปฏิบัติ ใช้เป็นแนวทางใน
การดําเนินงาน เพื่อพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดเทศบาลตําบลเมืองแกลง
๒. กํ า หนดทิ ศ ทางการจั ด การเรี ย นการสอนของสถานศึ ก ษา ให้ ชั ด เจนสอดรั บ ตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ และความต้องการของท้องถิ่น (โดยใช้วิธีการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการดําเนินชีวิต
เน้นทักษะทางด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษ)

๓. สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ/จัดจ้าง วัสดุครุภัณฑ์ที่จําเป็นสําหรับใช้ในการบริหารสถานศึกษา
๔. ส่งบุคลากรของสถานศึกษาเข้ารับการอบรมพัฒนา ตามโครงการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและ
หน่วยงานทางการศึกษาอื่นๆ ให้บคุ ลากรมีความรู้ทักษะและประสบการณ์เพื่อนําความรู้มาปรับใช้ในการจัดการเรียน
การสอนและการทํางานในองค์กร
๕. ส่งเสริมการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ทัง้ ในระดับการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขัน้ พื้นฐานเพื่อให้ครู

และ บุคลากรทางการศึกษานําไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพ
๖. ให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมในการจัดทํากิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน เช่น โครงการวันสําคัญของชาติ
ศาสนาและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการสอนและอื่นๆ ตามความเหมาะสมเพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปได้ด้วยดี
๗. จัดให้มแี หล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา อาทิ เช่น ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง การปลูกมะนาว
การเพาะเห็ดนางฟ้า การปลูกพืชพักสวนครัว การปลูก การบํารุงรักษา ไม้ดอกไม้ประดับ เพื่อฝึกให้นกั เรียนได้มีทักษะ
ในการวางแผนการทํางาน ฝึกการทํางานและมีความรับผิดชอบ
๘. การจัดทําห้องสมุดโรงเรียน เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้กบั นักเรียน ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง
และฝึกนิสัยรักการอ่าน
๙. จัดหาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาจีน ภาษาอังกฤษ และ
บุคลากรอื่นทีม่ ีคุณภาพ เพื่อทําการสอนและปฏิบัติงานในสถานศึกษา
๑๐. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์
การเรียนรู้ของนักเรียน
๑๑. กําหนดเกณฑ์และผลการเรียนที่คาดหวังในแต่ละระดับชั้นให้เป็นแนวทางในการทํางานของครู
และบุคลากรเพื่อวัดผลและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบูรณาการความรู้และทักษะ
กระบวนการ
๑๒. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแนวทางในการสอน
โดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญและให้ผู้เรียนได้รบั ความรู้ความเข้าใจและสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้
1๓. ส่งเสริมนักเรียนให้เข้าใจร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ในการจัดการศึกษาระดับภาคตะวันออก
ที่โรงเรียนมัธยมตากสินทําให้นักเรียนได้มีประสบการณ์และมีความภาคภูมิใจในการเข้าร่วมการแข่งขันและได้รับ
รางวัลจากการเข้าร่วมกิจกรรมทางด้านวิชาการในระดับปฐมวัยสอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษาของชาติ
หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แผนการสอนระดับปฐมวัย

แผนการสอนรายวิชาต่างๆระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดหาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดการเรียนการสอน โดยเน้นภาษาจีนและภาษาอังกฤษเป็นหลัก

3.3 บริหารและการจัดการศึกษาของท้องถิ่นในอนาคต ให้สอดคล้องกับระบบการจัดการศึกษา
ของชาติ
เทศบาลตําบลเมืองแกลงให้ความสําคัญกับการจัดการศึกษาในระดับชั้นปฐมวัย ซึ่งเป็นการพัฒนาเด็ก
ตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี บริบูรณ์อย่างเป็นองค์รวมบนพื้นฐานของการอบรมเลี้ยงดูและการส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ที่สนองต่อธรรมชาติ และพัฒนาการตามวัยของเด็กแต่ละคนให้เต็มตามศักยภาพภายใต้บริบทสังคมและ
วัฒนธรรม ที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยความรักความเอื้ออาทรเพื่อสร้างรากฐานคุณภาพชีวิตให้เด็กพัฒนาไปสู่ความเป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์เกิดคุณค่าต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

- ส่วนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 จัดการศึกษาที่เน้นวิถีไทยยึด
หลักการ ตามการเรียนแบบบูรณาการที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ เพื่อให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ มีการพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียนทุกด้าน ตามความสนใจและความถนัด อาทิเช่น วิชาศิลปศึกษามีวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ
จากโรงเรียนศิลปะบ้าน สีขาว และนายเจษฎา ขัดเกลา มาเป็นจิตอาสาทําการสอน การเล่นกีฬาฟุตบอลหลัง
เลิกเรียนจากผู้ปกครองนักเรียน การเล่นกีฬา ดนตรีไทย มีนายอัคพล พรหมรักษา (ครูติ๊ดบ้านดนตรีไทย) เป็นครู
สอน มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านทักษะชีวิตจากครูแฟ้มกลุ่มรักษ์เขาชะเมา การเรียนการสอนจากครูจิต
อาสาทั้ง 2 ท่าน อาจารย์สงวน มีประเทศและ อาจารย์อนุจิต ผิวสลับ ที่มาทําการสอนทุกวันในวันปกติเสมือน
สมาชิกหนึ่งในครอบครัวของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา การเรียนการสอนภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ในระดับชั้น
ปฐมวัยถึงระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ
รองรั บ ความสั ม พั น ธ์ กั บ ประเทศอาเซี ย น ทั้ ง นี้ การจั ด การเรี ย น การสอนยั ง มี ก ารบู ร ณาการความรู้ ทั ก ษะ
กระบวนการ และทัศนคติ ส่งเสริมรักถิ่นฐานบ้านเกิด มีจิตสาธารณะดําเนินชีวิตสอดคล้องกับแนวคิดปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
การสอนแบบวิธีไทย

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

จัดการเรียนการสอนภาษาจีน

ครูจิตอาสา (ครู สงวน มีประเทศ)

ครูจิตอาสา (ครูอนุจิต ผิวสลับ)

การปฏิบัติตามแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

การเรียนการสอนดนตรีไทย

การจัดระเบียบวินัยในสถานศึกษา

การทานอาหารในโรงอาหาร

3.4 ส่งเสริมให้ บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน เอกชน องค์การวิชาชีพ สถาบันศาสนาและ
สถาบันทางสังคมอื่นๆ เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาของท้องถิ่นในอนาคตในรูปของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติ แห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2553 ต้องการให้ประชาชน ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย โดยตรงเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ร่วมกับ
ผู้บริหารสถานศึกษาครู บุคลากร ทางการศึกษาอย่างแท้จริง ในลักษณะเป็นเจ้าของ หรือหุ้นส่วนของสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นตัวแทนประชาชนผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในเขตชุมชน ที่เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา จึงมีความสําคัญ ในการกํากับและส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ดังเช่น คณะกรรมการสถานศึกษา ของโรงเรียนอยู่เมืองแกลงวิทยา ที่ประกอบ
ไปด้วย บุคคลที่มาจากทุกภาคส่วนของ ผู้มีส่วนได้เสียในการกํากับการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ
มีประสิทธิภาพให้การแนะนําชี้แนะในการบริหาร สถานศึกษาของโรงเรียนให้บรรลุไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร
ร่วมทั้งให้ความร่วมมือในกิจการของโรงเรียนได้ดีเสมอมา ซึ่งในการมีส่วนร่วมของชุมชน นั้นโรงเรียนอยู่เมืองแกลง
วิทยายังมีคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน อีกชุดหนึ่งที่เข้ามา มีบทบาทใน การจัดการศึกษา ในฐานะ

ผู้ประสานสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับผู้ปกครองได้ดี เช่นกัน ให้ความช่วยเหลือสนับสนุนในกิจการของโรงเรียน
ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ และด้านกิจกรรมต่างๆ เช่นงานสําคัญของชาติศาสนา งานโครงการต่างๆและ
งานทั้งหลายได้ประสบผลสําเร็จได้ดี

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมเครือข่ายผูป้ กครอง

กิจกรรมวันไหว้ครู

กิจกรรมวันพ่อ

กิจกรรมวันแม่

๓.๕ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น การเล่ น กี ฬ าของประชาชน เยาวชน เพื่ อ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพ เสริ ม สร้ า ง
ความสามั ค คี การใช้ เ วลาว่ า ง ให้ เ กิ ด ประโยชน์ เช่ น การจั ด ให้ มี ล านกี ฬ าและสนั บ สนุ น อุ ป กรณ์ กี ฬ า
การจัดการแข่งขันกีฬา การฝึกอบรม การเล่นกีฬา เป็นต้น
ผลการดําเนินงานตามคําแถลงนโยบาย
1. โครงการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์(หน่วยงานในอําเภอแกลง) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 70,000 บาท
ว ง เ งิ น ต า ม สั ญ ญ า 5 3 , 0 5 0 บ า ท ง บ ป ร ะ ม า ณ ค ง เ ห ลื อ 1 6 , 9 5 0 บ า ท ( ก อ ง ก า ร ศึ ก ษ า )

2. โครงการกี ฬ าชุ ม ชนสั ม พั น ธ์ งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ 250,000 บาท วงเงิ น ตามสั ญ ญา
216,149.48 บาท งบประมาณคงเหลือ 33,850 52 บาท (กองการศึกษา)

3. โครงการส่งเสริมกีฬาฟุตซอล งบประมาณตามเทศบัญญัติ 150,000 บาท วงเงินตามสัญญา
120,288 บาท งบประมาณคงเหลือ 29,712 บาท (กองการศึกษา)

4. โครงการส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอลเมืองแกลง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 150,000 บาท
วงเงินตามสัญญา 58,927 บาท งบประมาณคงเหลือ 91,073 บาท (กองการศึกษา)

๔. นโยบายด้านพัฒนาสังคม และส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เทศบาลตําบลเมืองแกลง ได้ดําเนินการบริหารงานขององค์กรเทศบาลให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
พี่น้องประชาชน ตามที่ได้แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง

๔.๑ ส่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น กิ จ กรรมด้ า นการดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น
ของประชาชน ด้วยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ที่มีประสิทธิภาพให้ครอบคลุมพื้นที่
1. โครงการจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พระพรรษา
งบประมาณ ตามเทศบั ญ ญัติ 540,000 บาท วงเงินตามสัญญา 504,0000 บาท งบประมาณคงเหลื อ
36,000 บาท (สํานักปลัด)

2.โครงการจ้างเหมาบริการ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคารสํานักงานเทศบาลตําบลเมืองแกลง
งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ 108,000 บาท วงเงินตามสัญญา 108,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท
(สํานักปลัด)

3. โครงการตั้ ง จุ ด ตรวจเพื่ อ ป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาจราจรช่ ว งเทศกาลต่ า งๆ งบประมาณตาม
เทศบั ญ ญั ติ 100,000 บาท วงเงิ น ตามสั ญ ญา 19,720 บาท งบประมาณคงเหลื อ 80,280 บาท
(งานป้องกันฯ)

4. โครงการเพิ่มศักยภาพ อปพร. งบประมาณตามเทศบัญญัติ 100,000 บาท วงเงินตามสัญญา
89,505 บาท งบประมาณคงเหลือ 10,495 บาท (งานป้องกันฯ)

5. โครงการฝึ ก ซ้ อ มแผนปฏิ บั ติ ก ารในการป้ อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ประจํ า ปี 2560
งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ 50,000 บาท วงเงิ น ตามสั ญ ญา 16,139.97 บาท งบประมาณคงเหลื อ
33,860.03 บาท (งานป้องกันฯ)

๔.๒ ส่งเสริมผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลือ
ผลการดําเนินงานตามคําแถลงนโยบาย สําหรับการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ เทศบาลได้ให้
ความดูแล ช่วยเหลือเกื้อกูลตลอด การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ด้อยโอกาส บริการจ่ายเบี้ยคนพิการโดย
ได้ ไ ปจ่ า ยที่ บ้ า น เพื่ อ อํ า นวย ความสะดวกคนพิ ก าร ไปรั บ จดทะเบี ย นผู้ พิ ก ารไม่ ต้ อ งเดิ น ทางไปจดทะเบี ย น
ที่สํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยอง
- การมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนนักศึกษาที่ด้อยโอกาส

- จ่ายเบี้ยยังชีพผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์

- การจัดบริการรับจดทะเบียนผู้พิการโดยที่ผู้พิการไม่ต้องเดินทางไปจดทะเบียนที่สํานักงานพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด

- การจัดให้มี หน่วยงานสํารวจและให้คําปรึกษาและแนะนําผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในการให้
ความช่วยเหลือ เมื่อประสบความเดือนร้อน

๔.๓ จัดให้มีสวัสดิการต่างๆ สําหรับผู้สูงอายุ จัดให้มีโรงเรียนผู้สูงอายุ
ผลการดําเนินงานตามคําแถลงนโยบาย
1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสังคมผู้สูงอายุ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 150,000 บาท
วงเงินตามสัญญา 149,290 บาท งบประมาณคงเหลือ 710 บาท (กองการศึกษา)

2. จั ด ให้ มี เ จ้ า หน้ า ที่ ช่ ว ยเหลื อ การปฏิ บั ติ ง านของชมรมผู้ สู ง อายุ ด้ า นการจั ด ทํ า โครงการหรื อ
การวางแผนงาน ในการจัดกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ และสนับสนุนกิจกรรมของชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตําบล
เมืองแกลงอย่างต่อเนื่อง

3. โครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุตาม 9 อ. งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
เมืองแกลงใช้ไปทั้งสิ้น 77,965 บาท

๔.๔ จัดให้มีกิจกรรมในการพัฒนาและเป็นประโยชน์ให้กับสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและประชาชน
ทั่วไป
ผลการดําเนินงานตามคําแถลงนโยบาย เทศบาลจัดให้มีการตั้งกลุ่มสตรีเทศบาล เพื่อจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ให้รู้จัก การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดความรักห่วงแหนในท้องถิ่น
- มีการจัดตั้งกลุ่มสตรีเทศบาลตําบลเมืองแกลงในการจัดทํากิจกรรมต่างๆ
1. โครงการสนับสนุนกลุ่มออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง ใช้ไปทั้งสิ้น 262,800 บาท
1.1 ประเภทโยคะ (บําบัด) บริเวณหอประชุมสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์

1.2 ประเภทยืดเส้น (จิงกังกง) และรําไม้พลองป้าบุญมี บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระ
พรรษา

1.3 ลีลาศเดี่ยว ไลน์แดนซ์ บริเวณ ศสมช. สารนารถ

1.4 ลีลาศเดี่ยว ไลน์แดนซ์ บริเวณลานกีฬาสุนทรโวหาร

1.5 ประเภทโยคะ (บําบัด) บริเวณศาลาแหลมท่าตะเคียน

1.6 ประเภทแอโรบิคซูมบ้า บริเวณชุมชนมาบใหญ่

2. โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบล
เมืองแกลง ใช้ไปทั้งสิ้น 47,050 บาท

3. โครงการส่งเสริมสุขภาพ “ใส่โปรแกรมออกกําลังกายให้ชีวิต” ปีงบประมาณ 2560
งบประมาณจากกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเมืองแกลง ใช้ไปทั้งสิ้น 35,565 บาท

-414 โครงการนารีมีสุขห่างไกลปลอดภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม งบประมาณจากกองทุน
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลเมืองแกลง ใช้ไปทั้งสิ้น 92,560 บาท

5. โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ (กิจกรรม ประเมินสุขภาพและคัดกรองโรคในผู้สูงอายุ)
งบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเมืองแกลง ใช้ไปทั้งสิ้น 45,205 บาท

6. โครงการสนับสนุนกลุ่มออกกําลังกายเพื่อสุขภาพด้วยแอโรบิค งบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาล ตําบลเมืองแกลง ใช้ไปทั้งสิ้น 129,600
บาท

๕. นโยบายด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เทศบาลตํ า บลเมื อ งแกลง ได้ ดํ า เนิ น การบริ ห ารงานขององค์ ก รเทศบาลให้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์
ของพี่น้องประชาชน ตามที่ได้แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลง
๕.๑ ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการทางทันตกรรม การให้บริการในช่องปาก โดยการจัดตั้งคลินิกทัน
ตกรรม เพื่อบริการประชาชน และจัดให้มีบริการด้านสาธารณสุขในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง
ผลการดํ าเนินงานตามคําแถลงนโยบาย เทศบาลให้บริ การส่งเสริมให้ประชาชนมีสุ ขภาพพลานามั ย
แข็งแรงโดยเฉพาะเด็ก ส่งเสริมทันตสุขภาพในเด็กกลุ่มวัย 9 เดือน ถึง 4 ปี เดือนละ 1 ครั้ง (ในทุกวันจันทร์
สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน และได้ก่อสร้างอาคารศูนย์ทันตกรรมฯ ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขของเทศบาลตําบล
เมืองแกลง
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข (อาคารศูนย์ทันตกรรมฯ) งบประมาณตาม
เทศบัญญัติ 880,000 บาท วงเงินตามสัญญา 880,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (กองสาธารณสุขฯ)
(กันเงินปี 25๕๙) (กองสาธารณสุขฯ)

2. โครงการดู แ ลสุ ข ภาพเชิ ง รุ ก ที่ เ น้ น ประชาชนเป็ น ศู น ย์ ก ลาง เทศบาลตํ า บลเมื อ งแกลง ประจํ า ปี
งบประมาณ 2559 งบประมาณตามเทศบัญญัติ 93,700 บาท วงเงินตามสัญญา 93,700 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 0 บาท (สาธารณสุข) (กันเงินปี 2559)

๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมในการป้องกันและควบคุมโรคต่างๆ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ควบคุมสถานการณ์ของโรค
ผลการดําเนินงานตามคําแถลงนโยบาย
1. ประสานงานร่วมกับโรงพยาบาลแกลง ในเรื่องควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2560
ได้รับแจ้ง ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกและออกควบคุมโรค โดยออกพ่นหมอกควันในชุมชน และแจ้ง อสม. ในชุมชน
ร่วมออกรณรงค์หยอดทรายอะเบท ดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
- ประสานโรงพยาบาลแกลง ในการให้บริการฉีดวัคซีนแก่เด็กทุกวันพุธ ณ ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลตําบล เมืองแกลง
- ประสานโรงพยาบาลแกลง ในการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้ใหญ่
- ประสานโรงพยาบาลแกลง และสาธารณสุขอําเภอในเรื่องของการควบคุมและป้องกันโรคมือเท้าปากใน

เด็กเล็ก
- โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก กิจกรรมโดยจัดอบรมให้ความรู้กับนักเรียนและครู
จํานวน 5 แห่ง พร้อมออกรณรงค์ป้องกันและควบคุมไข้เลือดออกในสถานศึกษา โครงการป้องกันและควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าประจําปี 2560 กิจกรรม ในวันที่ 24 - 28 เมษายน 2560 ให้บริการฉีดวัคซีนพิษสุนขั บ้า ในเขต
เทศบาลตําบลเมืองแกลง 16 ชุมชน
กิจกรรมโครงการป้องกัน และควบคุมไข้เลือดออก วันที่ 28 สิงหาคม 2560

1. โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
เมืองแกลงใช้ไปทั้งสิ้น 47,050 บาท

2. โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณตามเทศบัญญัติ 70,000 บาท วงเงินตาม
สัญญา 65,600 บาท งบประมาณคงเหลือ 4,400 บาท (กองสาธารณสุขฯ)

3. โครงการคุ้ มครองผู้บริโภคด้ านอาหารปลอดภัย ชุมชนใส่ใจสุ ขภาพ งบประมาณตามเทศบัญ ญัติ
80,000 บาท วงเงินตามสัญญา 45,675 บาท งบประมาณคงเหลือ 34,325 บาท (กองสาธารณสุขฯ)

.

4. โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย Clead Food Good Taste งบประมาณตามเทศบัญญัติ
80,000 บาท วงเงิน ตามสัญญา 45,675 บาท งบประมาณคงเหลือ 34,325 บาท (กองสาธารณสุขฯ)

5. โครงการ เงินอุดหนุนโครงการพัฒนาการให้ บริการเบื้องต้นของ ศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานชุมชน
ดอนมะกอก, ชุมชนพลงช้างเผือก, ชุมชนสารนารถ, ชุมชนหนองแหวน, ชุมชนโพธิ์ทอง, ชุมชนมาบใหญ่,
ชุ ม ชนสุ น ทรโวหาร, ชุ ม ชนหนองกระโดง, ชุ ม ชนแหลมยาง-ในยาง, ชุ ม ชนแกลงแกล้ ว กล้ า ,
ชุมชนหนองควายเขาหัก, ชุมชนหนองแตงโม งบประมาณ ชุมชนละ 7,500 บาท (กองสาธารณสุขฯ)

5.๓.ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผลการดําเนินงานตามคําแถลงนโยบาย
- โครงการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา

๕.๔ สนับสนุนกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน (อสม.)
ผลการดําเนินงานตามคําแถลงนโยบาย
1. จัดการฝึกอบรมฟื้นฟูความรู้แก่ อสม. แม่บ้านกรรมการชุมชน ในโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู่บ้าน เพื่อส่งเสริมด้านกิจกรรมแก่ อสม. ในเขตเทศบาลให้มี ความสามัคคีและ มีขวัญกําลังใจ
ในการปฏิบัติงาน และพัฒนาศักยภาพในด้านการดําเนินงานสาธารณสุขในชุมชน และนําประสบการณ์ใน
การศึกษาดูงาน และสามารถนําสิ่งที่ได้รับมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทํางานในพื้นที่ได้

2 .โครงการเพิ่มศักยภาพ อสม. รายละเอียดกิจกรรมดังนี้
กิจกรรมโครงการป้องกัน และควบคุมไข้เลือดออก วันที่ 28 สิงหาคม 2560

3. โครงการนารี มี สุ ข ห่ า งไกลปลอดภั ย มะเร็ ง ปากมดลู ก และมะเร็ ง เต้ า นมงบประมาณจากกองทุ น
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลเมืองแกลง ใช้ไปทั้งสิ้น 92,560 บาท

๕.๕.พั ฒ นาระบบการจั ด เก็ บ ขยะให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และระบบการรั ก ษาความสะอาดตาม
ถนนสายต่างๆ รวมทั้ง ความสะอาดในแม่น้ําลําคลองด้วย
ผลการดําเนินงานตามคําแถลงนโยบาย

๑. โครงการจัดงานวันเทศบาลงบประมาณตามเทศบัญญัติ 10,000 บาท วงเงินตามสัญญา 9,876
บาท งบประมาณคงเหลือ 125 บาท (กองการศึกษา) เทศบาลฯจัดกิจกรรมให้พนักงานเทศบาลออกเก็บขยะ
ตามสถานที่ต่าง ๆ

2. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บขนขยะเพื่อลดค่าใช้จ่ายและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
ประชาชน งบประมาณตามเทศบัญ ญัติ 193,800 บาท วงเงินตามสัญญา 193,800 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 0 บาท (สาธารณสุข) (กันเงินปี 2559)

3. โครงการคัดแยกขยะและลดปริมาณขยะงบประมาณตามเทศบัญญัติ 80,000 บาท วงเงินตามสัญญา
43,850 บาท งบประมาณคงเหลือ 36,150 บาท (สาธารณสุข)

4. โครงการจ้างเอกชนทําความสะอาดถนน จํานวน 4 เส้น รวมซอย งบประมาณตามเทศบัญญัติ
1,110,400 บาท วงเงินตามสัญญา 1,110,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (สาธารณสุข)

5 .โครงการจ้างเอกชนทําความสะอาดถนน จํานวน 11 เส้น รวมซอยงบประมาณตามเทศบัญญัติ
1,778,500 บาท วงเงินตามสัญญา 1,778,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 500 บาท (สาธารณสุข)
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6. โครงการจ้ า งเหมาบริ ก ารดู แ ลรั ก ษาความสะอาดอาคาร สํ า นั ก งานเทศบาลตํ า บลเมื อ งแกลง
งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ 108,000 บาท วงเงินตามสัญญา 108,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท
(สํานักปลัด)

7. โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดหมู่อาคารลดโลกร้อนงบประมาณตามเทศบัญญัติ
108,000 บาท วงเงินตามสัญญา 108,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (สํานักปลัด)

8. โครงการจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารหอประวัติ (อาคารห้องสมุด) งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ 108,000 บาท วงเงินตามสัญญา 108,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (สํานักปลัด)

5.6 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ผลการดําเนินงานตามคําแถลงนโยบาย
1. โครงการอนุ รั ก ษ์ แ ม่ น้ํ า ประแสงบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ 90,000 บาท วงเงิ น ตามสั ญ ญา
17,175 บาท งบประมาณ คงเหลือ 72,825 บาท (กองสาธารณสุขฯ) จัดฝึกอบรมเยาวชน โดยมีผู้เข้าร่วมคือ
นั ก เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาตอนปลาย นั ก เรี ย นระดั บ มั ธ ยมศึ ก ษา รวมทั้ ง หมด 100 คน ดั ง นี้
โรงเรี ย นวั ด พลงช้ า งเผื อ ก 15 คน , โรงเรี ย นวั ด สารนาถ 15 คน,โรงเรี ย นวั ด โพธิ์ ท อง 15 คน ,
โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 15 คน, โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” 40 คน

2. โครงการธนาคารขยะชุมชน (แลกแต้ม)
ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน เพื่อนํามาแลกเป็นของใช้ มี 4 สาขา ชุมชนโพธิ์ทอง, ชุมชนสารนารถ ,
ชุมชนแหลมท่าตะเคียน ในวันอังคารสัปดาห์แรกของทุกเดือน และสาขาหน้าสํานักงาน ในวันเสาร์สปั ดาห์ที่ 3
ของทุกเดือน
ชุมชนโพธิ์ทอง

ชุมชนแหลมท่าตะเคียน

ชุมชนสารนาถ

หน้าสํานักงานเทศบาล

กิจกรรมคัดแยกขยะนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)
ณ โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร”

5.7 ส่งเสริมสนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับตําบล
ผลการดําเนินงานตามคําแถลงนโยบายกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเมืองแกลง
เทศบาลตําบลเมืองแกลงร่วมสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เป็นเงิน 920,395 บาท
จํานวน 11 โครงการ
1) โครงการสนับสนุนกลุม่ ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ
2) โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
3) โครงการส่งเสริมสุขภาพ “ใสโปรแกรมออกกําลังกายให้ชีวิต” ปีงบประมาณ 2560
4) โครงการนารีมีสุขห่างไกลปลอดภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
5) โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
6) โครงการสนับสนุนกลุม่ ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพด้วยแอโรบิค
7) โครงการสนับสนุนกลุม่ ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพในชุมชนหนองควายเขาหัก
8) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการว่ายน้ําเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยจากน้ํา
9) โครงการสนับสนุนการออกกําลังกายด้วยลีลาศ
10) โครงการมวยไทยร่วมใจห่างไกลจากยาเสพติด
11) โครงการให้ความรู้แก่ผสู้ งู อายุตามหลักสูตร 9 อ.
1. โครงการสนับสนุนกลุ่มออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตําบลเมืองแกลง ใช่ไปทั้งสิ้น 262,800 บาท
1.1 ประเภทโยคะ (บําบัด) บริเวณหอประชุมสมาคมพุทธศาสตร์สงเคราะห์
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1.2 ประเภทยืดเส้น (จิงกังกง) และรําไม้พลองป้าบุญมี บริเวณสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พระ
พรรษา

1.3 ประเทภลีลาศ ไลน์แดนซ์ บริเวณศูนย์ศสมช. สารนารถ

1.4 ประเภทลีลาศ
สุนทรโวหาร

เดี่ยว ไลน์แดนซ์ บริเวณลานกีฬา

1.5 ประเภทโยคะ (บําบัด) บริเวณศาลาแหลมท่าตะเคียน

1.6 ประเภทแอโรบิคซูมบ้า บริเวณชุมชนมาบใหญ่

2. โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบล
เมืองแกลงใช้ไป ทั้งสิ้น 47,050 บาท

3. โครงการส่งเสริมสุขภาพ “ใส่โปรแกรมออกกําลังกายให้ชีวิต” ปีงบประมาณ 2560 งบประมาณ
จากกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเมืองแกลง ใช้ไปทั้งสิ้น 35,565 บาท

4. โครงการนารีมีสุขห่างไกลปลอดภัยมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม
หลักประกันสุขภาพ เทศบาลตําบลเมืองแกลง ใช้ไปทั้งสิ้น 92,560 บาท

งบประมาณจากกองทุน

5. โครงการส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพผู้ สู ง อายุ (กิ จ กรรม ประเมิ น สุ ข ภาพและคั ด กรองโรคในผู้ สู ง อายุ )
งบประมาณจากกองทุน หลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลเมืองแกลง ใช้ไปทั้งสิ้น 45,205 บาท

6. โครงการสนับสนุนกลุ่มออกกําลังกายเพื่อสุขภาพด้วยแอโรบิค งบประมาณจากกองทุนหลักประกัน
สุขภาพเทศบาล ตําบลเมืองแกลง ใช้ไปทั้งสิ้น 129,600 บาท

7. โครงการสนับสนุนกลุ่มออกกําลังกายเพื่อสุขภาพในชุมชนหนองควายเขาหัก
จากกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลตําบลเมืองแกลง ใช้ไปทั้งสิ้น 93,600 บาท

8 . โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง
ปฏิบัติการเรื่องการว่ายน้ําเพื่อสุขภาพ
แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย จ า ก น้ํ า
ง บ ป ร ะ ม า ณ
จากกองทุนหลักประกัน สุขภาพเทศบาลตําบลเมืองแกลง ใช้ไปทั้งสิ้น 42,450 บาท

งบประมาณ

-55-

9. โครงการสนับสนุนการออกกําลังกายด้วยลีลาศ งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง ใช้ไปทั้งสิ้น 50,400 บาท

10. โครงการมวยไทยร่วมใจห่างไกลจากยาเสพติด งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ตําบลเมืองแกลง ใช้ไปทั้งสิ้น 43,200 บาท

11. โครงการให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุตามหลักสูตร 9 อ.
เทศบาลตําบล เมืองแกลง ใช้ไปทั้งสิ้น 77,965 บาท

๖. นโยบายด้านการบริหารจัดการที่ดี

งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ

เทศบาลตํ า บลเมื อ งแกลง ได้ ดํ า เนิ น การบริ ห ารงานขององค์ ก รเทศบาลให้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์
ของพี่ น้ อ งประชาชน ตามที่ ไ ด้ แ ถลงนโยบายการบริ ห ารงานต่ อ สภาเทศบาลตํ า บลเมื อ งแกลง
6.1 จัดให้มีบริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ (One stop service) บริการด้วยรอยยิ้ม สะดวก
รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม และประชาชนมีความพึงพอใจ
ผลการดําเนิ นงานตามคํา แถลงนโยบายเทศบาลได้ เล็ ง เห็ น ความสําคั ญของผู้ มาติ ด ต่อ งานของเทศบาล
เพื่ออํานวยความสะดวก การประหยัดเวลาในการติดต่องานราชการ ไม่ต้องเสียเวลาในการติดต่องานสองสามแห่ง
จึงได้ทําโครงการ One stop service บริการด้วยรอยยิ้ม สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม และประชาชน
มีความพึงพอใจ เช่น การชําระค่าน้ําประปาในห้องงานทะเบียนและบัตร

6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น โดยผ่านกระบวนการเวทีประชาคม
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาล
ผลการดําเนินงานตามคําแถลงนโยบาย เทศบาลได้ออกลงพื้นที่ เพื่อประชุมประชาคม ทั้ง ๑6 ชุมชน
โดย มี ค ณะผู้ บ ริ ห ารเทศบาล สมาชิ ก สภาเทศบาล เจ้ า หน้ า ที่ เ ทศบาลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ มารั บ ทราบปั ญ หา
ความต้องการ รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ มาจัดทําแผนชุมชน และพิจารณามาบรรจุในแผนพัฒนาสามปี ได้ลง
ประชาคมตั้งแต่ โดยชุมชน ได้เสนอปัญหาความต้องการของชุมชนที่เป็นประโยชน์ต่อเทศบาล ในเรื่องโครงสร้าง
พื้นฐาน ด้านสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้ประชาชน ตลอดจนด้านกิจกรรมต่างๆ ในปีที่ผ่าน รายงานให้
ประชาชนได้รับทราบ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ อันดีต่อกัน และประชาชนให้ความร่วมมือ ในทุกกิจกรรม
ของเทศบาล และได้เกิดความรัก ความหวงแหนในท้องถิ่นของตนเอง
1. โครงการประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล งบประมาณตามเทศบัญญัติ 22,000 บาท วงเงินตาม
สัญญา 20,490 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,510 บาท (กองวิชาการฯ)

2. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นําชุมชน งบประมาณตามเทศบัญญัติ 400,000 บาท วงเงินตามสัญญา
145,080 บาท งบประมาณคงเหลือ 254,920 บาท (กองการศึกษา)

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

6.3 ส่งเสริมให้ ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับ การบริหารงานเทศบาล รวมถึงความรู้
ความเข้าใจเรื่องการเมือง การปกครองในระบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ผลการดําเนินงานตามคําแถลงนโยบาย
1. โครงการพัฒนาศักยภาพ บุคคลากรของพนักงานเทศบาล ตําบลเมืองแกลง งบประมาณตามเทศ
บัญญัติ 200,000 บาท วงเงินตามสัญญา 15,690 บาท งบประมาณคงเหลือ 184,310 บาท (สํานักปลัด)

2. โครงการอบรมร่วมใจ ประหยัดไฟฟ้า งบประมาณตามเทศบัญญัติ 70,000 บาท วงเงินตามสัญญา
65,760 บาท งบประมาณคงเหลือ 4,240บาท (สํานักปลัด)

3. โครงการเสริ ม สร้ า งการเรี ย นรู้ ต ามรอยพ่ อ หลวง ศู น ย์ พ ระมหาชนกเทศบาลตํ า บลเมื อ งแกลง
ตามเทศบัญญัติ 640,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 69,260 บาท (สํานักปลัด)

6.4 ปรับปรุง พัฒนาและจัดให้มเี ครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบตั งิ านด้านต่างๆ ให้เพียงพอ และ
ทันสมัย เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ผลการดําเนินงานตามคําแถลง นโยบาย เทศบาลฯ ได้จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ให้กองต่าง ๆ
เพื่อให้เพียงพอ ทันสมัย สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่อ
ราชการได้รับ ความรวดเร็วเป็นที่ พอใจของประชาชน
- การจัดซื้อครุภณ
ั ฑ์กองต่าง ๆ
1. เครื่องโทรสาร งบประมาณตามเทศบัญญัติ 30,000 บาท วงเงินตามสัญญา 26,000 บาท
งบประมาณคงเหลือ 4,000 บาท (สํานักปลัด) (กันเงินปี 2559)

2. จัดซื้อรถจักรยานพร้ อมพ่วงข้าง งบประมาณตามเทศบัญ ญัติ 36,000 บาท วงเงินตามสั ญ ญา
30,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 6,000 บาท จํานวน 6 คัน (สํานักปลัด) (กันเงินปี 2559)

3. โครงการจัดซื้อตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 81,800 บาท วงเงินตาม
สัญญา 81,106 บาท งบประมาณคงเหลือ 694 บาท (กองวิชาการฯ)

4. เครื่องบันทึกเสียงระบบเท้าเหยียบ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 40,000 บาท วงเงินตามสัญญา
40,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (สํานักปลัด) (กันเงินปี 2559)

5. จอรั บ ภาพโปรเจคเตอร์ แบบขาตั้ ง ขนาดไม่ น้ อ ยกว่ า ๔๐ นิ้ ว งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ
4,000 บาท วงเงินตามสัญญา 3,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 500 บาท (สํานักปลัด) (กันเงินปี 25๕๙)

6. จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ๒ บาน งบประมาณตามเทศบัญญัติ 6,300 บาท วงเงินตามสัญญา 5,000
บาทงบประมาณคงเหลือ 1,300 บาท (กองวิชาการฯ) (กันเงินปี 25๕๙)

7. จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค งบประมาณตามเทศบัญญัติ 6,300 บาท วงเงินตามสัญญา
5,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,300 บาท (กองวิชาการฯ) (กันเงินปี 2559)

8. จัดซื้อเครื่องหาบหามขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ แรงม้า งบประมาณตามเทศบัญญัติ 235,400.00 บาท
วงเงินตามสัญญา 233,500.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,900.00 บาท (งานป้องกัน) (กันเงินปี 25๕๙)

9. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ควบคุมด้วยรีโมท
ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๔,๐๐๐ BTU เบอร์ ๕ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 180,000 บาท วงเงินตามสัญญา
180,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (กองการศึกษา งานโรงเรียน) (กันเงินปี 25๕๙)

10. โต๊ะ เก้าอี้ สําหรับครู งบประมาณตามเทศบัญญัติ 21,000 บาท วงเงินตามสัญญา 21,000 บาท
งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (กองการศึกษา งานโรงเรียน) (กันเงินปี 25๕๙)

11. ตู้เก็บเอกสาร 2 บานเปิด งบประมาณตามเทศบัญญัติ 25,000 บาท วงเงินตามสัญญา
25,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (กองการศึกษา งานโรงเรียน) (กันเงินปี 255๙)

12. เครื่องเคลือบบัตร งบประมาณตามเทศบัญญัติ 15,000 บาท วงเงินตามสัญญา 12,500 บาท
งบประมาณ คงเหลือ 2,500 บาท (กองการศึกษา งานโรงเรียน) (กันเงินปี 25๕๙)

13. ชั้นวางรองเท้า งบประมาณตามเทศบัญญัติ20,000 บาทวงเงินตามสัญญา 20,000
งบประมาณ คงเหลือ 0 บาท (กองการศึกษา งานโรงเรียน) (กันเงินปี 25๕๙)

บาท

14. โต๊ ะ ม้ า หิ น อ่ อ น พร้ อ มเก้ า อี้ งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ 25,000 บาท วงเงิ น ตามสั ญ ญา
25,000 บาท งบประมาณ คงเหลือ 0 บาท (กองการศึกษา งานโรงเรียน) (กันเงินปี 25๕๙)

15. โต๊ะหน้าขาว งบประมาณตามเทศบัญญัติ 48,000 บาท วงเงินตามสัญญา 48,000
งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (กองการศึกษา งานโรงเรียน) (กันเงินปี 25๕๙)

บาท

16. บอร์ดประชาสัมพันธ์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 6,000 บาท วงเงินตามสัญญา 4,990 บาท
งบประมาณคงเหลือ 1,010.00 บาท(กองการศึกษา งานโรงเรียน) (กันเงินปี 25๕๙)
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17. โต๊ะ เก้าอี้ สําหรับนักเรียน งบประมาณตามเทศบัญญัติ 28,000.00 บาท วงเงินตามสัญญา
28,000.00 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (กองการศึกษา งานโรงเรียน) (กันเงินปี 25๕๙)

18. จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบเข็น งบประมาณตามเทศบัญญัติ13,000.00 บาท วงเงินตามสัญญา
13,000.00 บาทงบประมาณคงเหลือ 0 บาท (กองการศึกษา งานโรงเรียน) (กันเงินปี 25๕๙)

๑9. เตี ย งปฐมพยาบาลเบื้ อ งต้ น งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ 18,000 บาท วงเงิ น ตามสั ญ ญา
18,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (กองการศึกษา งานโรงเรียน) (กันเงินปี 25๕๙)

20. เครื่องสูบน้ําแบบหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้าแบบสูบน้ําได้ ๔๕๐ ลิตร/นาที งบประมาณตามเทศบัญญัติ
11,000 บาท วงเงินตามสัญญา 11,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (กองการศึกษา งานโรงเรียน)
(กันเงินปี 25๕๙)

21. จัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สําหรับคอมพิวเตอร์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 37,200 บาท วงเงินตามสัญญา
37,200 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (กองการศึกษา งานโรงเรียน) (กันเงินปี 25๕๙)

22. เครื่องคอมพิวเตอร์ จํานวน 10 ชุด งบประมาณตามเทศบัญญัติ 160,000 บาท วงเงินตามสัญญา
149,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 10,500 บาท (กองการศึกษา งานโรงเรียน) (กันเงินปี 25๕๙)

23. จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี งบประมาณตามเทศบัญญัติ
17,000 บาท วงเงิน ตามสัญญา 16,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 500 บาท (กองการศึกษา งานโรงเรียน)
(กันเงินปี 2559)

24. จัดซื้อเครื่องสํารองไฟ จํานวน 10 เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 32,000 บาท วงเงินตาม
สัญญา 21,๙00 บาท งบประมาณคงเหลือ 10,100 บาท(กองการศึกษา งานโรงเรียน) (กันเงินปี 2559)

25. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน พร้อมติดตั้ง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 81,800 บาท
วงเงินตามสัญญา 79,800 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,000 บาท (กองการศึกษา งานโรงเรียน)

26. จั ด ซื้ อ พั ด ลมโคจร ขนาดไม่ น้ อ ย กว่ า 16 นิ้ ว พร้ อ มติ ด ตั้ ง งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ
66,000 บาทวงเงินตามสัญญา 56,452 บาท งบประมาณคงเหลือ 9,548 บาท (กองการศึกษา งานโรงเรียน)

27. จัดจ้างทํากระดานไวท์บอร์ด พร้อมบอร์ดชันอ้อย งบประมาณตามเทศบัญญัติ 76,000
วงเงินตามสัญญา 75,200 บาท งบประมาณคงเหลือ 800 บาท (กองการศึกษา งานโรงเรียน)

บาท

28. จั ด ซื้ อ โต๊ ะ ญี่ ปุ่ น ทรงสี่ เ หลี่ ย ม ทํ า จากไม้ ย างพารา งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ 58,000 บาท
วงเงินตามสัญญา 57,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000 บาท (กองการศึกษา งานโรงเรียน)

29. จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ นักเรียน
29. อนุ บ าลทํ า จากไม้ ย างพารา งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ 80,000 บาท วงเงิ น ตามสั ญ ญา
79,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,000 บาท (กองการศึกษา งานโรงเรียน)

30. จัดจ้างทําผ้าม่านพร้อม อุปกรณ์และติดตั้ง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 94,500 บาท วงเงินตาม
สัญญา87,053 บาท งบประมาณคงเหลือ 7,447 บาท (กองการศึกษา งานโรงเรียน)

31. เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 4,300 บาท วงเงินตามสัญญา
3,850 บาท งบประมาณคงเหลือ 450 บาท (กองสาธารณสุข) (กันเงินปี 2559)

32. เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สีแบบ NETWORK งบประมาณตามเทศบัญญัติ 12,000 บาท
วงเงินตามสัญญา 11,250 บาท งบประมาณคงเหลือ 750 บาท (กองสาธารณสุข) (กันเงินปี 2559)

33. เครื่องคอมพิวเตอร์สําหรับ งานประมวลผล แบบที่ 2 งบประมาณตามเทศบัญญัติ 29,000 บาท
วงเงินตามสัญญา 28,550 บาท งบประมาณคงเหลือ 450 บาท (กองสาธารณสุขฯ) (กันเงินปี 2559)

34. เครื่องสํารองไฟ ขนาด 800 VA งบประมาณตามเทศบัญญัติ 3,200บาท วงเงินตามสัญญา
2,190บาท งบประมาณคงเหลือ 1,010 บาท (กองสาธารณสุข) (กันเงินปี 2559)

35. รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๕ ซีซี งบประมาณตามเทศบัญญัติ 53,000 บาท วงเงินตามสัญญา
51,200 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,800 บาท(กองสาธารณสุข งานศูนย์บริการฯ) (กันเงิน 2559)

36. โทรทัศน์ LED TV ขนาด 32 นิ้ว งบประมาณตามเทศบัญญัติ 18,000 บาท วงเงินตามสัญญา
7,990 บาท งบประมาณคงเหลือ 10,010 บาท (กองสาธารณสุขงานศูนย์บริการฯ) (กันเงินปี 2559)

37. จัดซื้อเครื่องขูดหินน้ําลายไฟฟ้า (Ultrasonic Scaler) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 35,000 บาท
วงเงินตามสัญญา 33,880 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,120 บาท (กองสาธารณสุขงานศูนย์บริการฯ) (กันเงินปี
2559)

38. จัดซื้อเครื่องบ่มวัสดุด้วยแสงใช้กับวัสดุทันตกรรม (Light Curing Unit) งบประมาณตามเทศบัญญัติ
35,000 บาท วงเงินตามสัญญา 33,880 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,120 บาท
(กองสาธารณสุขงานศูนย์บริการฯ) (กันเงินปี 2559)

39. จัดซื้อชุด Hand instrument
งบประมาณตามเทศบัญญัติ 90,000 บาท วงเงินตามสัญญา
87,120 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,880 บาท (กองสาธารณสุขงานศูนย์บริการฯ) (กันเงินปี 2559)

40. จัดซื้อยูนิตทําฟัน งบประมาณตามเทศบัญญัติ 438,000 บาท วงเงินตามสัญญา 423,504 บาท
งบประมาณคงเหลือ 14,496 บาท (กองสาธารณสุขงานศูนย์บริการฯ) (กันเงินปี 2559)

41. จัดซื้อเครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน งบประมาณตามเทศบัญญัติ 12,000 บาท วงเงินตามสัญญา
11,616 บาท งบประมาณคงเหลือ 384 บาท (กองสาธารณสุขงานศูนย์บริการฯ) (กันเงินปี 2559)

42. จั ดซื้ อ รถเข็ น งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ 10,000 บาท วงเงิน ตามสั ญ ญา 10,000 บาท
งบประมาณ คงเหลือ 0 บาท (กองสาธารณสุข งานศูนย์บริการฯ)

43. จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต งบประมาณตามเทศบัญญัติ 10,000 บาท วงเงิน ตามสัญญา
10,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท(กองสาธารณสุข งานศูนย์บริการฯ)

44. จัดซื้อตู้เหล็กบานกระจก 2 ชั้น งบประมาณตามเทศบัญญัติ 12,000 บาท วงเงินตามสัญญา
12,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (กองสาธารณสุข งานศูนย์บริการฯ)

45. จัดซื้อเก้าอี้ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 1,700 บาท วงเงินตามสัญญา 1,700 บาท งบประมาณ
คงเหลือ 0 บาท (กองสาธารณสุข งานศูนย์บริการฯ)

46. จัดซื้อโต๊ะไม้ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 1,500
งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (กองสาธารณสุข งานศูนย์บริการฯ)

บาท วงเงินตามสัญญา 1,500

บาท

47. จัดซื้อเก้าอี้แถว 3 ตัว งบประมาณตามเทศบัญญัติ 26,600 บาท วงเงินตามสัญญา 26,600 บาท
งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (กองสาธารณสุข งานศูนย์บริการฯ)

48. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวน มีระบบฟอกอากาศ ขนาด 18,000 BTU พร้อม
ติดตั้ง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 28,600 บาท วงเงินตามสัญญา 26,390 บาท งบประมาณคงเหลือ 2,210
บาท (กองสาธารณสุข งานศูนย์บริการฯ)

49. รถจักรยานยนต์ ขนาด ๑๒๕ ซีซี งบประมาณตามเทศบัญญัติ 53,000 บาท วงเงินตามสัญญา
51,200 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,800 บาท (กองสาธารณสุข) (กันเงินปี 2559)

50. ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด ๒๕๐ วัตต์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 10,000 บาท วงเงินตามสัญญา
8,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 1,500 บาท (กองสาธารณสุข) (กันเงินปี 2559)

51. จัดซื้อตู้เชื่อม ขนาดไม่ต่ํากว่า 200 แอมป์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ 4,450 บาท วงเงินตาม
สัญญา 4,450 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (กองช่าง) (กันเงินปี 25๕๙)

52. จั ดซื้ อ แท่ นตั ด ไฟเบอร์ ข นาดไม่ ต่ํ า กว่า 14 นิ้ว จํา นวน 1 เครื่อ ง งบประมาณตามเทศบั ญ ญั ติ
4,200 บาท วงเงิน ตามสั ญญา 4,200 บาท งบประมาณคงเหลื อ 0 บาท (กองช่าง) (กั นเงินปี 25๕๙)

53. จัดซื้อเครื่องเจียร์ ขนาดไม่ต่ํากว่า 4 นิ้ว จํานวน 1 ตัว งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2,950 บาท
วงเงินตามสัญญา2,950 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (กองช่าง) (กันเงินปี 25๕๙)

54. จัดซื้อสว่านไฟฟ้า 3/8 นิ้ว จํานวน 1 ตัว งบประมาณตามเทศบัญญัติ 1,650 บาท วงเงินตาม
สัญญา 1,650 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (กองช่าง) (กันเงินปี 25๕๙)

55. จัดซื้อสว่านไฟฟ้ากระแทกปรับได้ จํานวน 1 ตัว งบประมาณตามเทศบัญญัติ 2,890 บาท
วงเงินตามสัญญา 2,890 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (กองช่าง) (กันเงินปี 255๙)

56. จัดซื้อเลื่อยวงเดือน 7 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 4,250 บาท
วงเงินตามสัญญา 4,250บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (กองช่าง) (กันเงินปี 25๕๙)

57. จัดซื้อกบไฟฟ้า 3 นิ้วจํานวน 1 เครื่อง งบประมาณตามเทศบัญญัติ 22,500บาท วงเงินตามสัญญา
22,500 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (กองช่าง) (กันเงินปี 25๕๙)

58. จัดซื้อตู้เชื่อม ขนาดไม่ต่ํากว่า 500 แอมป์ งบประมาณตามเทศบัญญัติ ๒๒,๕๐๐บาท วงเงินตาม
สัญญา ๒๒,๕๐๐บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (กองช่าง) (กันเงินปี 25๕๙)

59. จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ (เครื่องยนต์เบนซิล ๒ จังหวะ ไม่น้อยกว่า ๒ แรงม้า แผ่นบังคับโซ่ ไม่น้อยกว่า
๑๒ นิ้ว งบประมาณตามเทศบัญญัติ 12,000บาท วงเงินตามสัญญา 12,000บาทงบประมาณคงเหลือ 0 บาท
(กองช่าง) (กันเงินปี 25๕๙)

60. เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 งบประมาณตามเทศบัญญัติ 29,000 บาท
วงเงินตามสัญญา 29,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (กองการประปา)

61. เ ค รื่ อ ง วั ด ค ล อ รี น แ บ บ จ า น เ ที ย บ สี ง บ ป ร ะ ม า ณ ต า ม เ ท ศ บั ญ ญั ติ 10,000 บ า ท
วงเงินตามสัญญา 5,350 บาท งบประมาณคงเหลือ 4,650 บาท (กองการประปา)

62. จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก(Inkjet) งบประมาณตามเทศบัญญัติ 7,700 บาท
วงเงินตามสัญญา 7,700 บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (สถานธนานุบาล)

63. จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวนขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘,๐๐๐ BTU
งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ 57,200 บาท วงเงินตามสัญญา 52,000 บาท งบประมาณคงเหลือ 5,200 บาท
(สถานธนานุบาล)

64. โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว งบประมาณตามเทศบัญญัติ
23,000 บาท วงเงินตามสัญญา 23,000บาท งบประมาณคงเหลือ 0 บาท (สถานธนานุบาล)

6.5 บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม ประหยัดและคํานึงถึงผลประโยชน์
ส่วนรวม ของประชาชนในท้องถิน่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
ผลการดําเนินงานตามคําแถลงนโยบาย
เทศบาลได้ดําเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจการจ้างคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนฯ คณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนโดยมีประชาชนมาร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้
ลงเว็ปไซค์เมืองแกลง ทําให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ ความโปร่งใส เป็นธรรม ประหยัดและ
คํานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมของ ประชาชนในท้องถิ่น จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสา รและศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์
(สํานักปลัดฯ)

คําสั่งแต่งคณะกรรมการต่าง ๆ ทําหน้าที่ตรวจสอบการทํางานของเทศบาล

จึงเรียนเสนอสภาเทศบาลตําบลเมืองแกลงเพื่อโปรดทราบ

(นายสันติชัย ตังสวานิช)
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองแกลง

