
 

รายงานผลการปฏบิัตงิานตามนโยบายที่ไดแ้ถลงไว้ต่อสภาเทศบาล 
ของนายกเทศมนตรตีา้บลปากน ้าฉวาง ประจ้าปี 2557 

เรียน ประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

  ตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒496 และแก้ไข
เพิ่มเติมถึงปัจจุบัน บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดท้ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบาย
ท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ้าทุกปี โดยให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยท่ีส้านักงานเทศบาล
ด้วย นั น   

  เพื่ อปฏิบัติตามมาตรา 48 ทศ แห่งพระราชบัญญัติดั งกล่าว กระผม           
นายบุญธรรม รุ่งเรือง นายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง ได้บริหารงานเทศบาลต้าบล      
ปากน ้ าฉวางตามนโยบายท่ีได้ แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต้าบลปากน ้ าฉวาง  เมื่อวัน ท่ี                 
4 พฤศจิกายน พ.ศ.2556 กระผมและคณะผู้บริหาร ได้บริหารงานด้วยความมุ่งมั่น และตั งใจ
จริง เพื่อน้าความเจริญมาสู่ท้องถิ่นในทุกๆ ด้าน และเพื่อแก้ไขปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในท้องถิ่น โดยได้ยึดถือหลัก “ธรรมาภิบาล” อันได้แก่ หลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  
หลักความโปร่งใส  หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ  และหลักความคุ้มค่า            
เป็นแนวทางในการบริหารงาน  ตามกรอบอ้านาจหน้าท่ีของเทศบาลต้าบลซึ่งบัญญัติไว้ตาม
พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.  2496 แก้ ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 13)  พ.ศ.๒๕52 
พระราชบัญญัติก้าหนดแผนและขั นตอนการกระจายอ้านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.๒๕๔๒ ตลอดจนกฎกระทรวง  ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

  ดังนั น จึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายท่ีได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
ต้าบลปากน ้าฉวาง ประจ้าปี พ.ศ. 2557 เฉพาะส่วนท่ีเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีส้าคัญ โดย
แบ่งเป็นด้าน ๆ ดังนี   คือ 

1. ด้านโครงสร้างพื นฐาน 
  โครงสร้างพื นฐาน  ถือเป็นปัจจัยส้าคัญในการด้ารงชีวิตของประชาชน  
โดยเฉพาะด้านคมนาคม , ด้านสาธารณูปโภค , สาธารณูปการ ฯลฯ เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง
ได้ด้าเนินการพัฒนาระบบโครงสร้างพื นฐาน ดังนี  
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๒ 

 1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากบ้านนายสมพงษ์ บุญมาก 
ม. 6 ต.ฉวาง จดเขต ม.1 ต.ไสหร้า 
  2) โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายวังม่วง – แหลมยูง 
ม.7 (ช่วงโค้งหน้าบ้านนายเกียรติศักดิ์ นุ่นทอง) 
  3) โครงการปรับปรุงคอสะพานคุดด้วน ฝั่งชุมชนบ้านวังขวาง ม.6 ต.ฉวาง 
  4) โครงการท้าป้ายเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
  5) โครงการติดตั งกระจกส่องทาง เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน 
  6) โครงการปรับปรุงอาคารส้านักงานใหม่ 
  7) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนในเขต ทต.ปากน ้าฉวาง จ้านวน 21 สาย 
  8) โครงการบริหารจัดการก้าจัดขยะมูลฝอย 
  9) โครงการปรับปรุงพื นท่ี เพื่อเตรียมจัดงานประเพณีลากพระและแข่งเรือยาวฯ 
บริเวณริมฝั่งแม่น ้าตาปี ม.4 และ ม.5 ต้าบลฉวาง 
  10) โครงการปรับปรุงเหมืองน ้าสาธารณประโยชน์ ม.8 
  11) โครงการขุดลอกแหล่งน ้าภายในเขตเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
  12) โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางหัวสะพานด่านฝ้าย ม.8 
  13) โครงการปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ท่ีได้รับ        
ความเสียหายจากเหตุอุทกภัยน ้าท่วม 

2. ด้านการศึกษา 
  การให้การศึกษากับเยาวชนและผู้สนใจท่ีจะใฝ่หาความรู้  ถือเป็นสิ่งท่ีส้าคัญ              
อีกประการหนึ่ง ท่ีจะพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุดหน้า  ดังนั นการสนับสนุนให้เยาวชนลูกหลาน  
ชาวต้าบลฉวาง ให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างท่ัวถึงและสูงท่ีสุด  ถือเป็นภาระอันส้าคัญ        
ท่ีจะละเลยมิได้ รวมถึงการพัฒนาสถานศึกษาของเทศบาลทั งในด้านกายภาพ อันได้แก่       
การปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้เหมาะสม และการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ นในการปฏิบัติหน้าท่ี เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางจึงได้ด้าเนินงานเกี่ยวกับ
การศึกษา ดังนี  
  1) ด้าเนินการจัดซื อครุภัณฑ์การศึกษาเครื่องเล่นสนาม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  
  2) จัดงานมอบวุฒิบัตรแก่เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลปากน ้า
ฉวาง 
  3) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ้าปี 2557  
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  4) จัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลต้าบล   
ปากน ้าฉวาง เพื่อซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
  นอกจากนี ได้ด้าเนินการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาโดยส่งเสริมให้ได้รั บ     
การอบรม ประชุม สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ นในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 
 
3. ด้านศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถ่ิน 
  ศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น  ล้วนเป็นสิ่งบ่งบอกถึง
ประวัติศาสตร์และความเป็นมาของบรรพบุรุษของแต่ละชุมชน ในขณะท่ีกระแสความเจริญ
ทางด้านวัตถุนิยมก้าลังแพร่ขยายบ่อนท้าลายสิ่งดีงามเหล่านี อย่างรวดเร็ว  ดังนั นจึงจ้าเป็นต้องหา
แนวทางในการอนุรักษ์และด้ารงไว้ ซึ่งสิ่งดีงามเหล่านี  เพื่ออนุชนรุ่นหลังต่อไป เทศบาลต้าบล
ปากน ้าฉวางจึงได้จัดท้าโครงการดังต่อไปนี  
  1) โครงการจัดงานประเพณีลากพระและแข่งขันเรือยาววันออกพรรษา จัดขึ น
ในวันพฤหัสบดี ท่ี 9 ตุลาคม 2557 ซึ่งงานดังกล่าวได้จัดติดต่อกันมานานกว่าร้อยปีแล้ว บริเวณ
ริมฝ่ังแม่น ้าตาปี บ้านปากน ้า ต้าบลฉวาง ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวของท้องถิ่น และ
ท่ีส้าคัญในปีนี เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางได้รับพระราชทานถ้วยรางวัลส้าหรับรางวัลชนะเลิศเรือ
รุ่นใหญ่พิเศษ จากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร และได้รับพระราชทานถ้วย
รางวัลส้าหรับรางวัลชนะเลิศเรือรุ่นใหญ่ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
โดยในงานนี เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางได้จัดให้มีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น  การแข่งขันเรือยาว
ชิงถ้วยพระราชทาน  การประกวดเรือพนมพระ เรือแฟนซี คนเท่ียวงานงาม การจ้าหน่ายสินค้า
หนึ่งต้าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และสินค้าพื นบ้าน การแสดงของกลุ่มแม่บ้าน เป็นต้น 
  2) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจ้าปี 2557 

ประเพณีลอยกระทงเป็นอีกประเพณีหนึ่งท่ีบรรพบุรุษปฏิบัติกันมาช้านาน      
ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองของทุกปี ส้าหรับปี 2557 เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางได้จัด
โครงการจัดงานวันลอยกระทง ประจ้าปี 2557 ขึ นในวันพฤหัสบดีท่ี 6 พฤศจิกายน 2557    
ณ วัดปากน ้า หมู่ท่ี 5 ต้าบลฉวาง โดยมีกิจกรรมการประกวดธิดานพมาศ กิจกรรมการประกวด
กระทง และกิจกรรมการแสดงบนเวที 
  3) โครงการจัดงานรดน ้าผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ ประจ้าปี 2557 

เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  ได้จัดงานรดน ้าผู้สูงอายุเนื่องในวันสงกรานต์ 
ประจ้าปี 2557 ขึ นในวันท่ี 11 เมษายน 2557 ณ วัดปากน ้า หมู่ท่ี 5 ต้าบลฉวาง เพื่อเป็น
การแสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณ และความส้าคัญของสถาบันครอบครัว  

  นอกจากนี เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางยังได้อุดหนุนโครงการประเพณีแห่ผ้าห่ม
ธาตุน้อย บูชาพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ อ้าเภอฉวาง ครั งท่ี 6 ประจ้าปี 2557 ให้แก่ท่ีท้าการ
ปกครองอ้าเภอฉวาง และได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวในวันท่ี 27 มีนาคม 2557 
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4.ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  ความต้องการคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความเป็นอยู่ ท่ีสมบูรณ์ครบถ้วนสามารถ
ด้ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข  เป็นสิ่งท่ีทุกคนต้องการ ดังนั นกระผมและทีมงานจึงได้
ด้าเนินกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่  เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
รวมทั งร่วมกับหน่วยงานอื่นในการป้องกันปราบปรามยาเสพติด และยกระดับอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้มีประสิทธิภาพ  เป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานท่ีดีและช่วยเหลือด้านป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย ให้ความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สิน ดังนี  
 

  1) โครงการบ้าบัดผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 
  เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะ         
ยาเสพติดอ้าเภอฉวาง จัดฝึกอบรมบ้าบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในระบบสมัครใจ ประจ้าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 ณ ศาลาประชาคมอ้าเภอฉวาง โดยมีเยาวชนและประชาชนในเขต
เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางเข้ารับการบ้าบัดฟื้นฟู จ้านวน 12 คน 
  

  2) โครงการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาล
ต้าบลปากน ้าฉวาง “ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจ้าปี พ.ศ.
2557” 
  เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางได้จัดตั งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่  
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ และเพื่ออ้านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของ
ประชาชน โดยได้ตั งศูนย์บริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 
ประจ้าปี พ.ศ.2557 จ้านวน 1 จุด บริเวณสี่แยกปากน ้า หมู่ท่ี 5 ต้าบลฉวาง อ้าเภอฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันท่ี 27 ธันวาคม 2556 ถึงวันท่ี 2 มกราคม 2557 
 

  3) โครงการปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลต้าบล
ปากน ้าฉวาง “การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจ้าปี 2557” 
  เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางได้จัดตั งจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์  
เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุ และเพื่ออ้านวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของ
ประชาชน โดยได้ตั งศูนย์บริการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 
ประจ้าปี 2557 จ้านวน 1 จุด บริเวณสามแยกเกาะลางสาด หมู่ท่ี 8 ต้าบลฉวาง อ้าเภอฉวาง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันท่ี 11 – 17 เมษายน 2557 
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 4) ร่วมกิจกรรมพิธีชุมนุมสวนสนาม อปพร.เทิดไท้ องค์ราชัน และกิจกรรม
สร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แก่ประชาชน โดยผ่านกิจการอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ้าปี 2557 

 เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง โดยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานจ้าง และ
สมาชิก อปพร.เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีชุมนุมสวนสนาม อปพร.เทิดไท้ 
องค์ราชัน และกิจกรรมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้แก่ประชาชน โดยผ่าน
กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจ้าปี 2557 ในวันท่ี 
15 สิงหาคม 2557 ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต้าบลท่างิ ว อ้าเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 นอกจากนี  ในด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลต้าบลปากน ้า
ฉวางได้ด้าเนินการเตรียมการป้องกัน และแก้ไขปัญหาภัยธรรมชาติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัย 
วาตภัย และภัยแล้ง โดยการติดตามเฝ้าระวังการเกิดเหตุภัยพิบัติในพื นท่ี และการ ให้         
ความช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในเบื องต้น 

  5) โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ้าปี 2557  
  เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางได้ตระหนักถึงความส้าคัญของ “วันเด็กแห่งชาติ”   
จึงร่วมกับผู้น้าชุมชน ก้านัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนในพื นท่ี ภาคเอกชน และทุกส่วนราชการใน
พื นท่ีต้าบลฉวาง จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ้าปี 2557 ขึ นในวันท่ี 10 มกราคม 2557         
ณ โรงเรียนบ้านปากน ้า 
 

  6) การจัดตั งชุมชนในเขตเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
  เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้ประกาศใช้ระเบียบเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง   
ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชน พ.ศ.2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชุมชน   
มีส่วนร่วม และมีบทบาทในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชนของตนเอง ทั งทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นการประสานและส่งเสริมความร่วมมือของประชาชนในท้องถิ่นตาม
แนวทางปฏิบัติของกระทรวงมหาดไทย เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางจึงประกาศจัดตั งชุมชนใน
เขตเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง จ้านวน 12 ชุมชน ดังนี  
  1. ชุมชนบ้านทุ่งพล ี
  2. ชุมชนบ้านหนองบัว 
  3. ชุมชนบ้านคลองหลุน 
  4. ชุมชนบ้านวังขวาง 
  5. ชุมชนบ้านด่านฝ้าย 
  6. ชุมชนบ้านทุ่งกรวด 
  7. ชุมชนบ้านควนเถี๊ยะ 
  8. ชุมชนบ้านปากน ้า 
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  9. ชุมชนบ้านควนสูง 
  10. ชุมชนบ้านเกาะลางสาด 
  11. ชุมชนบ้านหนองไซ 
  12. ชุมชนบ้านคอกช้าง 
  โดยได้มีพิธีมอบป้ายชุมชนให้แก่คณะกรรมการชุมชน ในวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 
2557 ณ ห้องประชุมเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 

 นอกจากนี  ในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง         
โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต้าบลบ้านปากน ้า ได้ด้าเนินโครงการต่างๆ เช่น โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรค
ไข้เลือดออก โครงการสุขภาพดีด้วยแอโรบิก เป็นต้น ซึ่งจะขอกล่าวอย่างละเอียดในด้าน
สาธารณสุขต่อไป 

5. ด้านกีฬาและสาธารณสุข 
  ด้านกีฬา 
  การเล่นกีฬา  นอกจากจะท้าให้ผู้ท่ีเล่นมีสุขภาพอนามัยท่ีดีแล้ว ยังก่อให้เกิด
ความรัก ความสามัคคี  ความมีน ้าใจเป็นนักกีฬาเกิดขึ นกับหมู่คณะอีกด้วย การสนับสนุนให้
ประชาชน มีโอกาสในการเล่นกีฬาย่อมท้าประชาชนมีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง มีสุขภาพจิตท่ีดี             
เป็นการสร้างพลังให้กับประเทศชาติอีกทางหนึ่ง กระผมและคณะผู้บริหารจึงได้ด้าเนินงานใน
ด้านกีฬาและสาธารณสุข ดังนี   
  1) โครงการแข่งขันกีฬาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง “ปากน ้าฉวางเกมส์” 
ครั งที่ 1 ประจ้าปี 2557 
  เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางได้จัดการแข่งขันกีฬาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
“ปากน ้าฉวางเกมส์” ครั งท่ี 1 ประจ้าปี 2557 ขึ นระหว่างวันท่ี 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 
2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านปากน ้า หมู่ท่ี 5 ต้าบลฉวาง อ้าเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยจัดการแข่งขันกีฬาทั งสิ น 5 ชนิดกีฬา มีทีมเข้าร่วมแข่งขันทั งหมด 12 
ชุมชน 
  2) โครงการส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวทะเลเฉลิมพระเกียรติ 
ครั งที่ 3 ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประจ้าปี 
2556 เทศบาลเมืองสิงหนคร อ้าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
  เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางได้ส่งทีมนักกีฬาซึ่งเป็นเยาวชนและประชาชนในเขต
พื นท่ีต้าบลฉวางเข้าร่วมการแข่งขันเรือยาวทะเลเฉลิมพระเกียรติ ครั งท่ี 3 ชิงถ้วยพระราชทาน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประจ้าปี 2556 เทศบาลเมืองสิงหนคร อ้าเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา ในประเภทประชาชนชายท่ัวไป ไม่เกิน 19 ฝีพาย ในระหว่างวันท่ี     
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27 – 28 ธันวาคม 2556 ณ หาดจันทร์สว่าง 1 หมู่ท่ี 1 ต้าบลหัวเขา อ้าเภอสิงหนคร จังหวัด
สงขลา ผลการแข่งขันปรากฏว่า ทีมนักกีฬาได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 
  
 ด้านสาธารณสุข 
  เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง  ได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญด้านสุขภาพอนามัยท่ีดีของ
ประชาชนในเขตพื นท่ีรับผิดชอบ จึงได้ร่วมกับส้านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต้าบล
ปากน ้าฉวาง ชุมชนในเขตพื นท่ีเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต้าบล
บ้านปากน ้า ไดด้้าเนินงานในด้านสาธารณสุข ดังนี   

 1) โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
  ในขณะนี โรคไข้เลือดออกยังคงเป็นปัญหาและมีการแพร่ระบาดของโรคอย่าง
รวดเร็ว  และมีแนวโน้มการระบาดมากขึ นเรื่อย ๆ ดังนั นเพื่อเป็นการยับยั งการแพร่ระบาดของ
โรคในเขตต้าบลฉวาง จึงได้จัดท้าโครงการดังกล่าวเพื่อรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคขึ น โดยให้
เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ และอาสาสมัครประจ้าหมู่บ้าน ผู้น้าชุมชน อสม.ออกให้ความรู้ควบคุม
แหล่งเพาะพันธุล์ูกน ้ายุงลาย  ซึ่งเป็นป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรคอีกทางหนึ่ง 
  2) โครงการสุขภาพดีด้วยแอโรบิก 
  เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง โดยส้านักงานกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาล
ต้าบลปากน ้าฉวาง ร่วมกับกลุ่มสุขภาพดีด้วยแอโรบิก  หมู่ท่ี  4 หมู่ท่ี 6 หมู่ท่ี 7 และหมู่ท่ี 8 
จัด ท้าโครงการสุขภาพดีด้ วยแอโรบิกขึ น  เพื่ อ ให้ เกิดกลุ่ มออกก้ าลั งกายในชุมชน                 
เกิดความต่อเนื่องและเกิดเครือข่ายในการด้าเนินกิจกรรมออกก้าลังกายโดยประชาชน        
และเพื่อส่งเสริมสุขภาพให้กบัประชาชนโดยการออกก้าลังกายแบบแอโรบิก 
  3) โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ้าปี 2557  
เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ได้จัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ้าปี 2557  
เพื่อให้สุนัขและแมวในพื นท่ีได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างท่ัวถึง  และส่ง เสริม
ให้ประชาชนเลี ยงสุนัขอย่างถูกวิธี ระหว่างวันท่ี 24 มีนาคม – 3 เมษายน 2557  

  นอกจากนี  เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ร่วมกับส้านักงานกองทุนสนับสนุน      
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เทศบาลต้าบลขุนทะเล และศูนย์สนับสนุนวิชาการเพื่อพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนบน (ศวภ.ใต้บน) ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ภายใต้โครงการสร้างสุขภาวะจากต้าบล   
ขุนทะเล ด้วยการเรียนรู้ เพื่อขยายผลสู่ต้าบลเครือข่าย เมื่อวันพุธ ท่ี 3 กันยายน 2557        
ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการนี ส้านักงานกองทุน
สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะสนับสนุนงบประมาณให้เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง
ผ่านทางเทศบาลต้าบลขุนทะเลเพื่อใช้ในกระบวนการวิจัยชุมชนและการพัฒนาวิทยากรและ
แหล่งเรียนรู้ภายในท่ีเป็นเครื่องมือการสร้างการเรียนรู้ให้กับชุมชนและจัดกิจกรรมขับเคลื่อน
การพัฒนาสุขภาวะ จนน้าไปสู่การก้าหนดนโยบายสาธารณะในการขับเคลื่อนการพัฒนา       
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สุขภาวะของประชาชนในพื นท่ี และร่วมกันผลักดันนโยบายสาธารณะระดับเครือข่ายสู่         
การปฏิบัติการจริงในพื นท่ีอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง 
6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางได้เล็งเห็นถึงความส้าคัญของการดูแลและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นของเรา ซึ่งปัจจุบันได้ถูกท้าลายลงไปมากและ
ส่งผลกระทบต่างๆ ทั งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะปัญหาขยะมูลฝอยท่ีก้าลังเป็นปัญหา
ส้าคัญทั งในระดับชุมชนและระดับชาติ เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางจึงได้ด้าเนินงานในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนี  

 1) โครงการบริหารจัดการก้าจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง 
 ในเขตพื นท่ีเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง มีท่ีสาธารณประโยชน์ “ทุ่งโคกแม่คาด”

ตั งอยู่หมู่ท่ี 8 ต้าบลฉวาง เป็นพื นท่ีท่ีหน่วยงานต่างๆ มาทิ งขยะไว้เป็นระยะเวลากว่า 20 ปีแล้ว 
ขาดการบูรณาการการก้าจัดขยะมูลฝอย ส่วนใหญ่ใช้วิธีเทกองทิ งไว้แบบไม่ถูกสุขลักษณะ ท้าให้
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและก่อให้เกิดปัญหาสุขอนามัยกับประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง ประกอบกับเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนท่ีได้รับ
ผลกระทบดังกล่าว เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางจึงได้จัดท้าโครงการบริหารจัดการก้าจัดขยะมูล
ฝอยของเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางขึ นเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือจากหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องมาแก้ไขปัญหาร่วมกันเชิงบูรณาการ เพื่อให้มีเจ้าภาพในการแก้ไขปัญหาการบริหาร
จัดการก้าจัดขยะมูลฝอยไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน และเพื่อป้องกันมิให้ประชาชนได้รับ
ผลกระทบต่อปัญหาสุขภาพ โดยในระยะแรกจะใช้วิธีการฉีดพ่นจุลินทรีย์ด้วย Effective 
Microorganisms (EM) และกากน ้าตาลและน ้า และใช้การฝังกลบด้วยดินถม ทั งนี  เทศบาล
ต้าบลปากน ้าฉวางมีความมุ่งมั่นและตั งใจจริงท่ีจะแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนต่อไป 

  2) โครงการบ้ า เพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่ อ งในมหามงคลเฉลิม -            
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 

เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ร่วมกับก้านัน ผู้ ใหญ่บ้าน เด็กและเยาวชน 
หน่วยงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และประชาชนในต้าบลฉวาง 
ได้จัดให้มีการบ้าเพ็ญตนเพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 โดยการปล่อยพันธุ์ปลาตามแหล่ง
น ้า และปลูกต้นไม้เพื่อแม่ ท้าความสะอาดชุมชนเพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีให้ปรากฏแก่สาธารณชน 
และให้ชุมชนและประชาชนได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีในการดูแลและหวงแหนแหล่งน ้าซึ่ง
เป็นทรัพยากรอันมีค่าของต้าบล 

 3) โครงการบ้ า เพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่ องในมหามงคลเฉลิ ม -             
พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2557 

เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ร่วมกับก้านัน ผู้ ใหญ่บ้าน เด็กและเยาวชน 
หน่วยงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) และประชาชนในต้าบลฉวาง
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๙ 

ได้จัดท้าโครงการบ้าเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2557 โดยร่วมกันปล่อยปลาลงสู่
แหล่งน ้า และปลูกต้นไม้ในพื นท่ีสาธารณะ และพัฒนาถนนสายต่างๆ ในเขตพื นท่ีเทศบาลต้าบล
ปากน ้าฉวาง        
7. ด้านการบริหารจัดการ 
  การบริหารงานจัดการท่ีดีมีประสิทธิภาพ  ถือเป็นหัวใจหลักของการน้าองค์กร
ไปสู่ความส้าเร็จและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตรงตามเป้าหมาย        
ซึ่งมีองค์ประกอบหลักของการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพประกอบด้วย  4  ปัจจัย  คือ 
บุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  งบประมาณและระบบการบริหารงานท่ีดี  ซึ่งกระผมได้ส่งเสริมและ
พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานและมีศักยภาพในการตอบสนอง    
ต่อความต้องการของประชาชน รวมถึงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์หรือปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้    
ต่าง ๆ  ให้มีความทันสมัย  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์    และยังส่งเสริม     
การพัฒนาตนเองให้ยึดมั่นในความถูกต้อง ความซื่อสัตย์สุจริต  จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบ
วินัย และร ู้จักประหยัด 

ส้าหรับการพัฒนาบุคลากรในองค์กรนั น เทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางได้ส่งเสริม
ให้บุคลากรในสังกัดได้เข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาในหลักสูตรต่างๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ความสามารถ โดยน้าความรู้ท่ีได้มาปรับใช้กับงานในหน้าท่ีให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สูงสุด รวมทั งการเข้าร่วมกิจกรรมท่ีภาคส่วนต่างๆ จัดขึ นด้วย 

การบริหารงานในห้วงเวลาตั งแต่นี ไป กระผมและคณะผู้บริหารจะยึดถือหลัก 
“ธรรมาภิบาล” ในการบริหารงาน  และวางแผนงานเป็นล้าดับขั นตอน ใช้ระบบปรึกษาหารือ 
ศึกษาความเป็นไปได้ ความส้าคัญก่อนหรือหลังในแต่ละชิ นงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ
ถือหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั งนี การบริหารงานจะสัมฤทธิ์ผลไม่ได้เลยหากขาดความ
ร่วมมือร่วมใจจากท่านสมาชิกสภาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ซึ่งเป็นตัวแทนของประชาชนใน
เขตเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวาง ตลอดทั งข้าราชการ พนักงานทุกท่าน   

ณ ขณะนี ผลงานท่ีเกิดขึ นทั งหมดอาจจะยังไม่ท่ัวถึงหรือตรงกับความต้องการ
ของพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางทุกคน  แต่กระผม และคณะผู้บริหารขอให้
ความมั่นใจว่าจะพัฒนาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางไปสู่ความเจริญ อย่างยั่งยืน อย่างถูกทิศทาง 
และเดินหน้าต่อไปเพื่อพัฒนาเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางตราบเท่าท่ีประชาชนให้ความไว้วางใจ
กระผมและคณะผู้บริหาร เพื่อให้ประชาชนชาวเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางทุกคนมีคุณภาพชีวิต 
และความเป็นอยู่ท่ีดี ให้สมกับท่ีชาวเทศบาลต้าบลปากน ้าฉวางไว้วางใจ 

จึงเสนอรายงานมาเพื่อโปรดทราบ     
 
      นายบุญธรรม รุ่งเรือง 
นายกเทศมนตรีต้าบลปากน ้าฉวาง 


