
รายงานผลการปฏบิัตงิานตามนโยบาย
ของนายกเทศมนตรตีาํบลไมเรียง

เรียน ทานประธานสภาเทศบาลตําบลไมเรียง และทานสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ

ตามที่กระผมนายชัยศรี  มีพัฒน ในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลไมเรียง ไดแถลง
นโยบายตอสภาเทศบาลตําบลไมเรียง ในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป
๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาล
ตําบลไมเรียง และสมาชิกสภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทานไดรับทราบถึงนโยบายการบริหารงาน
ดังกลาวไปแลว นั้น

ดวยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคหา กําหนดใหนายกเทศมนตรีตําบลไมเรียงจัดทํา
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลไมเรียงเปนประจําทุกป  เพ่ือให
การปฏิบัติเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติดังกลาว และสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน  กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลไมเรียงและคณะผูบริหารเทศบาลตําบล
ไมเรียง จึงแสดงรายงานผลการปฏิบัติงานใหสภาเทศบาลตําบลไมเรียงและประชาชนทั่วไปทราบถึง
ผลการดําเนินงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 ซึ่งสามารถสรุปตามโครงการ/กิจกรรม การพัฒนา
ดานตาง ๆ ดังนี้

๑. ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานเศรษฐกิจ

แนวทางท่ี ๑ การพัฒนารายไดของเทศบาล

1. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีประจําป
ดําเนินการประชาสัมพันธการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ ตลอดจนใหคําแนะนําการชําระ

ภาษี เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบถึงหนาท่ีท่ีจะตองชําระภาษี ซึ่งจะนํามาพัฒนาทองถ่ินใหกาวหนายิ่งข้ึน

2. ออกบริการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมนอกสถานท่ี
แนวทางท่ี ๒ การพัฒนารายไดในสวนของประชาชน
กิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนท่ีมีลักษณะของการสรางรายไดใหกับ

ครอบครัว การแกไขปญหาความยากจน มีรายไดเพ่ิมข้ึนและนําไปสูการพัฒนาองคกรประชาชน ไดแก

รายงานผลการปฏบิัตงิานตามนโยบาย
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การสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน
- โครงการสนับสนุนและสงเสริมอาชีพในชุมชน (กิจกรรมฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดทํา

ดอกไมจันทน)

๒. ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาดานการศึกษา
1. โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา ดังนี้

- คาตอบแทนครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสูง
- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)
- คาอาหารเสริม (นม)
- คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน

2. ศูนยการเรียนรูชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น เทศบาลตําบลไมเรียง
เปดใหบริการและอํานวยความสะดวกตอหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ดังนี้
- ฝกสอนดนตรีไทยและนาฎศิลปใหกับสมาชิกชมรมดนตรีไทย เทศบาลตําบลไมเรียง และผูท่ี

สนใจ
- เปดใหบริการหองสมุดประชาชน เทศบาลตําบลไมเรียง
- ใหบริการแกประชาชน กลุม องคกร ในการใชเปนสถานท่ีประกอบกิจกรรมตาง ๆ เชน ชมรม

ผูสูงอายุ ใชเปนสถานท่ีทํากิจกรรมของชมรมประจําเดือน, เปนสถานท่ีทํากิจกรรมของนักเรียนในเขตเทศบาล
และเปนสถานท่ีจัดประชุมของหนวยงานตาง ๆ เปนตน

3. ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน เทศบาลตําบลไมเรียง
เปดใหบริการแกประชาชนไดศึกษา คนควาขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต ในวันจันทร – ศุกร

เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

4. โครงการฝกอบรมภาษาตางประเทศ
เพ่ือใหนักเรียนไดมีความรูเก่ียวกับหลักไวยากรณ การฝกฝนการสนทนาและมีกระบวนการ

การเรียนรูท่ีถูกตอง และเพ่ือเปนการสงเสริมใหเด็กรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน

5. โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร พึ่งตนเอง
เพ่ือใหประชาชนไดรับความรู เก่ียวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สามารถนํามาปรับใชใน

ชีวิตประจําวันได
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แนวทางการสงเสริมดานกีฬา

๑. โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบลไมเรียง
ดําเนินการแขงขันกีฬา ณ สนามกีฬาเทศบาลตําบลไมเรียง โดยจัดใหมีการแขงขันกีฬา

บาสเกตบอล วอลเลยบอล และกีฬาพ้ืนบาน ซึ่งเปนงานท่ีเนนสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน
เห็นความสําคัญของการเลนกีฬา รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด

๒. โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา ภายในอําเภอ ทองถิ่นอ่ืนหรือจังหวัด
เพ่ือใหเกิดความสามัคคีและเชื่อมความสัมพันธระหวางหนวยงานตาง ๆ ในอําเภอฉวาง

3. โครงการอบรมกีฬาแกเด็กและเยาวชน
เพ่ือสงเสริมการเลนกีฬา  การออกกําลังกายในกลุมเด็กและเยาวชน  ตลอดจนสงเสริมการรูรัก

สามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัยซึ่งกันและกัน และเปนเกราะปองกันภัยใหแกเด็กและเยาวชนปราศจากอบายมุข
และสิ่งเสพติดท้ังปวง

4. โครงการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ “ขยับกาย สบายชีวี”
(ไมใชงบประมาณ)

แนวทางการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1. โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาและวันสําคัญแหงชาติ เพ่ือใหประชาชนทุกหมูเหลา
ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  และใหการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี
ตาง ๆ ดานสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนไปอยางสมพระเกียรติและถูกตองตามราชประเพณี  ซึ่งเทศบาล
ตําบลไมเรียงไดจัดกิจกรรมดังนี้

- กิจกรรมวันปยมหาราช ตรงกับวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ของทุกป เทศบาลตําบลไมเรียงนําโดย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง เขารวมพิธีวางพวงมาลา ณ ศาลา
ประชาคมอําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

- กิจกรรมถวายอาลัยฯ 5 ธันวาคม 2559
ไดดําเนินการจัดพิธีตักบาตรขาวสารอาหารแหง ณ บริเวณสถูปหลวงปูกลาย วัดหาดสูง และพิธี

บรรพชาอุปสมบทหมู 89 รูป (5 ธันวาคม 2559) เพ่ือนอมอุทิศถวายเปนพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
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- กิจกรรมถวายอาลัย รวมพลังแหงความภักดี
เขารวมกิจกรรมถวายอาลัย รวมพลังแหงความภักดี ณ ศาลาประชาคมอําเภอฉวาง และได

ดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ ไดแก ประดับตกแตงอาคารสํานักงานเทศบาล จัดทําพิธีตักบาตร ณ บริเวณ
หนาศูนยเรียนรูชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน และแปรอักษรแสดงความอาลัย เลข 9 เพ่ือนอมอุทิศถวายเปน
พระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560

ไดดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ ไดแก พิธีทําบุญตักบาตร ณ บริเวณหนารานเซเวน สาขา
ทานพอ รวมพัฒนาเทศบาล ตกแตงก่ิงไม และตกแตงแปลงปลูกดอกดาวเรือง และทําความสะอาดในพ้ืนท่ี
สาธารณประโยชนในเขตเทศบาล

- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560

ภาคเชา พิธีทําบุญตักบาตร ณ บริเวณหนารานเซเวน สาขาทานพอ และปลูกตนไมเฉลิม
พระเกียรติเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในเขตเทศบาลตําบลไมเรียง

ภาคคํ่า รวมลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
ชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถฯ ณ ศาลาประชาคมอําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. โครงการเทศบาลตําบลไมเรียงประชารัฐรักสามัคคี ทําดีเพื่อพอ เพ่ือรวมพลังประชาชนใน
เทศบาลตําบลไมเรียงตามแนวทางประชารัฐจัดกิจกรรมปฏิบัติบูชาทําความดีเพ่ือสังคมและสาธารณะ ถวาย
เปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสูสวรรคาลัย  และมุงเนนเผยแพร
ประชาสัมพันธพระราชกรณียกิจและพระราชจริยาวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ใหประชาชนถือเปนแบบอยางในการดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ

- กิจกรรมเผยแพรพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ไดดําเนินการจัดทําปายประชาสัมพันธพระราชกรณียกิจในการพัฒนาดานตาง ๆ และจัดทํา

แปลงสาธิตการปลูกขาว บริเวณหนาสํานักงานเทศบาล

3. โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญแหงชาติ เพ่ือสงเสริมใหทุกคนไดรวม
กิจกรรมทางศาสนาและวันสําคัญแหงชาติ และเปนแบบอยางใหกับชนรุนหลังไดยึดถือปฏิบัติตามประเพณี
วัฒนธรรมของไทย จนเปนธรรมเนียมประเพณีใหอยูคูสังคมไทยตอไป ซึ่งเทศบาลตําบลไมเรียงไดจัดกิจกรรม
ดังนี้

- จัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ โดยเทศบาลตําบลไมเรียงจัดทําหมรับและแหหมรับรวมกับ
ชุมชนในเขตเทศบาลท้ัง ๖ ชุมชน
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- กิจกรรมแหผาหมธาตุนอย บูชาพอทานคลาย วาจาสิทธิ์ ณ วัดธาตุนอย อําเภอฉวาง จังหวัด

นครศรีธรรมราช
- กิจกรรมวันอาสาฬบูชาและวันเขาพรรษา ดําเนินการโดยเทศบาลรวมกับชุมชนและโรงเรียน

ในเขตเทศบาล แหเทียนพรรษาไปยังสวนพุทธธรรมปาชาปากหลามและวัดหาดสูง

4. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต เพ่ือเปนการสืบสาน อนุรักษ ประเพณีสงกรานตของไทย
ท่ีมีมาแตโบราณใหสืบทอดสูรุนลูกหลานตอไป

5. เงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระพรรมษา 12 สิงหา ใหแกอําเภอฉวาง
6. เงินอุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีเทศกาลเดือนสิบ
7. กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปใหม นําโดยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

ขาราชการ พอคา ประชาชนในเขตเทศบาลและพ้ืนท่ีใกลเคียง ไดรวมกันทําบุญตักบาตรแดพระภิกษุสงฆ ณ
บริเวณหนาสถานีรถไฟทานพอ เพ่ือความเปนสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันข้ึนปใหม

๓. ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงสรางพ้ืนฐาน  ถือเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของประชาชน  โดยเฉพาะดานคมนาคม ,
ดานสาธารณูปโภค,สาธารณูปการ ฯลฯ  ซึ่งไดดําเนินการเพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลไมเรียงและ
ใกลเคียงไดรับความสะดวกในการเดินทาง  มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคอยางเพียงพอ รวมถึงไดปรับปรุง
ซอมแซมโครงการท่ีมีอยูเดิมใหมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ดังนี้

แนวทางการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑. โครงการกอสรางคูระบายน้ําบริเวณปายเขตเทศบาล ชุมชนบานหนองหอย
๒. โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณริมฝงแมน้ําตาป
๓. โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟสทติกคอนกรีต สายเจริญอุทิศ
4. โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟสทติกคอนกรีต สายประชานุกูล
5. โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟสทติกคอนกรีต สายสุขาภิบาล 3
6. โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟสทติกคอนกรีต สายหลวงปูกลาย

๔. ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานสาธารณสุข สิ่งแวดลอม  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางท่ี ๑ ดําเนินการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคเชิงรุก
โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕60 ดังนี้

1. โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา
ไดดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแกสุนัขและแมวในเขตพ้ืนท่ี
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2. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคติดตอ โดยไดดําเนินการดังนี้
- จัดซื้อทรายอะเบทเพ่ือมอบใหประชาชนมีไวใชในการปองกันการเกิดลูกน้ํายุงลาย
- ดําเนินการพนสารเคมีกําจัดยุงในชุมชนและรายผูปวยไขเลือดออก
- จัดทําปายประชาสัมพันธการรณรงคปองกันโรคติดตอตาง ๆ ติดตั้งตามจุดตาง ๆ

๓. โครงการจัดการมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน
ไดดําเนินการคัดแยกขยะอันตรายออกจากชุมชนและนําสงไปกําจัด ณ องคการบริหารสวนจังหวัด

นครศรีธรรมราช

๔. โครงการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุในชมรมผูสูงอายุ

5. โครงการเด็กไทย ทําได
ไดดําเนินการใหความรูดานการดูแลสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหาร แกนักเรียนโรงเรียนวัด

หาดสูงและโรงเรียนเจริญมิตร (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลไมเรียง)

6. โครงการวัยใส ไมทอง
ไดดําเนินการใหความรูแกเยาวชนใหมีทักษะในการปฏิเสธตอพฤติกรรมเสี่ยงและปองกันการ

ตั้งครรภไมพึงประสงคในวัยรุน (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลไมเรียง)

แนวทางท่ี ๒ ดานการรักษาความสะอาด

พัฒนาทําความสะอาดถนนและซอย ในเขตเทศบาล

แนวทางท่ี 3 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

1. โครงการลดโลกรอน
ไดดําเนินการรณรงคใหความรูและสรางจิตสํานึกแกประชาชนในการคัดแยกขยะ และรักษา

สิ่งแวดลอม
2. โครงการพยุงธรรม ค้ําไทย ถวายองคราชินี

ไดดําเนินการปลูกไมพยุง จํานวน 40 ตน บริเวณริมแมน้ําตาป ม.3 เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9

๕. ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานสังคม ชุมชน
๑. โครงการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ

2. โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด (D.A.R.E.)
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3. เงินอุดหนุนสําหรับเบ้ียยังชีพผูปวยเอดส

4. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติเทศบาลตําบลไมเรียง (สปสช.)

5. การดําเนนิงาน “โครงการบานทองถิ่นประชารัฐรวมใจ เทิดไทองคราชัน ราชินี”

๖. ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ

๑. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน  แผนพัฒนาสามป    เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันกับชุมชน

ในการวางแผนกําหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน

2. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการแกประชาชน
ดําเนินการจัดฝกอบรมใหความรูแกคณะผูบริหาร  พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ

พนักงานจาง ของเทศบาลตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี

3. ติดตั้งระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรและตออายุโดเมนเว็บไซดของเทศบาล
ดําเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรและตออายุโดเมนเว็บไซดของเทศบาล เพ่ือเปน

การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และเพ่ือเพ่ิม
ชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารแกประชาชนใหมากยิ่งข้ึน

4. โครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน (ไมใชงบประมาณ)
โดยดําเนินการบริการการแพทยฉุกเฉิน และเปดใหบริการรับแจงเหตุฉุกเฉินและเจ็บปวยฉุกเฉิน

ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ภายใตสโลแกนการใหบริการ “เหตุดวน เพลิงไหม อุบัติเหตุฉุกเฉิน” โทร. ๐-๗๕๔๘-๐๙๓๓
หรือโทร ๑๖๖๙

5. คาใชจายเกี่ยวกับการจราจร
ไดดําเนินการจัดระเบียบการจราจรในเขตเทศบาลใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย เพ่ืออํานวย

ความสะดวกและเพ่ิมความปลอดภัยแกผูใชรถ ใชถนน ตลอดจนลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุจราจร

6. โครงการติดตั้งกลองวงจรปดภายในเขตเทศบาล
เพ่ือเพ่ิมมาตรการดานการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในทองถ่ิน

7. โครงการจัดทําปฏิทินประจําป
เพ่ือเปนท่ีระลึกเนื่องในวันข้ึนปใหมและเปนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผลการดําเนินงาน

ตามโครงการ/กิจกรรมของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบ
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8. กิจกรรมวันทองถิ่นไทย
เทศบาลตําบลไมเรียง ไดจัดกิจกรรม “วันทองถ่ินไทย” ในวันท่ี 18 มีนาคม 2560 โดย

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง รวมทําพิธีถวาย
ราชสักการะและกลาวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ สํานักงานเทศบาลตําบล
ไมเรียง

9. กิจกรรมวันเทศบาล
เทศบาลตําบลไมเรียง ไดจัดกิจกรรม “วันเทศบาล” ในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕60 โดย

คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง ผูใหญบาน คณะกรรมการ
ชุมชน ผูนําชุมชน และประชาชน มารวมทําบุญเลี้ยงพระและถวายปจจัย รวมทํากิจกรรม ๕ ส สถานท่ี
ปฏิบัติงานภายในเทศบาลของทุกสํานัก/กอง

ขอบคุณครับ





ผลการดําเนินงานนโยบายดานเศรษฐกิจ

ภาพประชาสัมพันธการชําระภาษี และออกบริการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมนอกสถานท่ี



ภาพการสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชนในชุมชน

ผลการดําเนินงานดานการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ภาพโครงการฝกอบรมภาษาตางประเทศ



ภาพโครงการฝกอบรมกีฬาแกเด็กและเยาวชน

ภาพโครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร พึ่งตนเอง



ภาพโครงการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบลไมเรียง







ภาพโครงการจัดงานวันเฉลมิพระชนมพรรษาและวันสําคัญแหงชาติ

กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร



กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9



ภาพกิจกรรมถวายอาลัย รวมพลังแหงความภักดี





ภาพโครงการเทศบาลตําบลไมเรียงประชารัฐรักสามัคคี ทําดีเพื่อพอ







ภาพกิจกรรมแหเทียนวันเขาพรรษา



ภาพแหหมรับงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ



ภาพกิจกรรมแหผาหมธาตุนอย บูชาพอทานคลาย วาจาสิทธิ์



ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางคูระบายน้ําบริเวณปายเขตเทศบาล ชุมชนบานหนองหอย

โครงการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณริมฝงแมน้ําตาป



โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟสทติกคอนกรีต สายเจริญอุทิศ

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟสทติกคอนกรีต สายประชานุกูล



โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟสทติกคอนกรีต สายสุขาภิบาล 3

โครงการเสริมผิวลาดยางแอสฟสทติกคอนกรีต สายหลวงปูกลาย



ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานสาธารณสุข สิ่งแวดลอม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ภาพโครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา

ภาพโครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคติดตอ

ภาพโครงการเด็กไทยทําได



ภาพโครงการจัดการมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายจากชุมชน



ภาพโครงการวัยใส ไมทอง

ภาพกิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาด



ภาพโครงการลดโลกรอน

ภาพโครงการพยุงธรรม ค้ําไทย ถวายองคราชินี



ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานสังคม  ชุมชน

ภาพโครงการชวยเหลือผูประสบภัย



ภาพโครงการรณรงคปองกันตานยาเสพติด (D.A.R.E.)



ภาพกิจกรรมรวมรณรงควันตอตานยาเสพติดโลก



ภาพโครงการบานทองถิ่นประชารัฐรวมใจ เทิดไทองคราชัน ราชินี



ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ

ภาพประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

ภาพโครงการจัดทําปฏิทินประจําป

ภาพโครงการติดตั้งกลองวงจรปด



ภาพโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการแกประชาชน



ภาพกิจกรรมวันทองถิ่นไทย



ภาพกิจกรรมวันเทศบาล



ภาพโครงการบริการการแพทยฉุกเฉินภาพโครงการบริการการแพทยฉุกเฉินภาพโครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน



ขอมูลผลการดําเนินงาน
สรุปการเบิก – จาย งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560)

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ
จายจริง หมายเหตุ

1 โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา 50,000.00 70,925.60 โอนเพ่ิม 50,000.00
2 โครงการจดังานวันลอยกระทง 130,000.00 11,135.00
3 โครงการจดังานวันสงกรานต 150,000.00 93,996.00
4 โครงการจดัทําปฏิทินประจําป 40,000.00 30,000.00
5 โครงการจดัทําวารสารประชาสมัพันธ 30,000.00 0.00
6 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานและการใหบริการแก
ประชาชน

20,000.00 38,019.00 โอนเพ่ิม 30,000.00

7 โครงการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 100,000.00 0.00
8 โครงการเทศบาลตําบลไมเรียงประชารัฐ

รักสามคัคี ทําดีเพ่ือพอ
70,000.00 29,959.00 ตั้งจายรายการใหม

9 โครงการสงเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม 20,000.00 0.00
10 โครงการจดัทําแผนพัฒนาเทศบาล 30,000.00 22,257.00
11 โครงการจดัทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน
100,000.00 0.00

12 โครงการสื่อภาษาเรื่องการจดัเก็บภาษี 10,000.00 0.00
13 โครงการจดัตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง 1 ไร พ่ึงตนเอง
100,000.00 69,115.00

14 โครงการฝกอบรมภาษาตางประเทศ 20,000.00 15,000.00
15 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร

สถานศึกษา
2,537,000.00 2,119,716.78

16 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 70,000.00 0.00
17 โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 25,000.00 24,900.00
18 โครงการลดโลกรอน 30,000.00 8,856.00
19 โครงการจดัการมูลฝอยท่ีเปนพิษหรือ

อันตรายจากชุมชน
35,000.00 10,414.00

20 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายภุายใน
ชมรมผูสูงอายุ

200,000.00 167,600.00

21 โครงการรณรงคปองกันและควบคมุ
โรคตดิตอ

20,000.00 0.00

22 โครงการฝกอบรมอาชีพเสริม 18,000.00 9,513.00 ตั้งจายรายการใหม
23 โครงการฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับ

พระราชกรณียกิจและศึกษาดูงานฯ
328,000.00 301,900.00 ตั้งจายรายการใหม

24 โครงการติดตั้งไฟสาธารณะ
ถนนสายหวยสาน

182,000.00 0.00

25 โครงการปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ
ถนนสายทานพอ - ฉวาง (สายนอก)

498,000.00 0.00
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ
จายจริง หมายเหตุ

26 โครงการเสรมิผิวลาดยางเอสฟลตกิ
คอนกรีตสายเจริญอุทิศ

190,000.00 174,200.00

27 โครงการเสรมิผิวลาดยางเอสฟลตกิ
คอนกรีตสายประชานุกูล

779,000.00 712,000.00

28 โครงการเสรมิผิวลาดยางเอสฟลตกิ
คอนกรีตสายสุขาภิบาล 3

677,000.00 615,000.00

29 โครงการเสรมิผิวลาดยางเอสฟลตกิ
คอนกรีตสายหลวงปูกลาย

375,000.00 340,000.00

30 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนบริเวณ
ริมฝงแมนํ้าตาป

460,000.00 428,000.00

31 โครงการจดัตั้งธนาคารขยะในโรงเรียน 30,000.00 0.00
32 โครงการชวยเหลือผูประสบภยัธรรมชาติ 100,000.00 171,804.00 โอนเพ่ิม 74,000.00
33 โครงการติดตั้งกลองวงจรปดภายในเขต

เทศบาล
294,000.00 291,600.00

34 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด 30,000.00 30,000.00
35 โครงการรักษาความสงบเรียบรอยและ

ความมั่นคงภายในเขตเทศบาล
50,000.00 0.00

36 โครงการสงเสริมอาชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

40,000.00 0.00

37 โครงการเขาศูนยรําลึก 5,000.00 0.00
38 โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลประจําป 250,000.00 164,422.00
39 โครงการจดัสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน

กีฬาภายในอําเภอ ทองถ่ินอ่ืนหรือจังหวัด
25,000.00 0.00

40 โครงการฝกอบรมกีฬาแกเด็กและ
เยาวชน

30,000.00 23,840.00

41 โครงการจดักิจกรรมชักพระ 10,000.00 0.00
42 โครงการจดักิจกรรมวันสาํคัญทางศาสนา

และวันสําคัญแหงชาติ
50,000.00 7,735.00

เงินอุดหนุน
43 โครงการจดังานเฉลมิพระชนมพรรษา

5 ธันวา ใหแกอําเภอฉวาง
5,000.00 0.00

44 โครงการจดังานวันเฉลมิพระชนมพรรษา
12 สิงหา ใหแกอําเภอฉวาง

5,000.00 5,000.00

45 เงินอุดหนุนการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐาน
(อสม.)

45,000.00 0.00

46 เงินอุดหนุนตามโครงการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติด ใหแกอําเภอฉวาง

13,000.00 0.00

47 เงินอุดหนุนโครงการงานประเพณี
เดือนสิบ ใหแกอําเภอฉวาง

30,000.00 30,000.00


