
รายงานผลการปฏบิัตงิานตามนโยบาย
ของนายกเทศมนตรตีาํบลไมเรียง

เรียน ทานประธานสภาเทศบาลตําบลไมเรียง และทานสมาชิกสภาเทศบาลที่เคารพ

ตามที่กระผมนายชัยศรี  มีพัฒน ในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลไมเรียง ไดแถลงนโยบายตอ
สภาเทศบาลตําบลไมเรียง ในคราวการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจําป ๒๕๕๔ เมื่อวันที่
๒๙ ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ ซึ่งไดกําหนดนโยบายการบริหารราชการของเทศบาลตําบลไมเรียง และสมาชิก
สภาเทศบาลผูทรงเกียรติทุกทานไดรับทราบถึงนโยบายการบริหารงานดังกลาวไปแลว นั้น

ดวยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแกไขเพ่ิมโดยพระราชบัญญัติเทศบาล
(ฉบับที่ ๑๒) พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๔๘ ทศ วรรคหา กําหนดใหนายกเทศมนตรีตําบลไมเรียงจัดทํารายงาน
แสดงผลการปฏิบัติงานตามที่ไดแถลงไวตอสภาเทศบาลตําบลไมเรียงเปนประจําทุกป  เพ่ือใหการปฏิบัติ
เปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติดังกลาว และสงเสริมการมีสวนรวมของ
ประชาชน กระผมในฐานะนายกเทศมนตรีตําบลไมเรียงและคณะผูบริหารเทศบาลตําบลไมเรียง จึงแสดง
รายงานผลการปฏิบัติงานใหสภาเทศบาลตําบลไมเรียงและประชาชนทั่วไปทราบถึงผลการดําเนินงาน
ในรอบปงบประมาณ ๒๕62 ซึ่งสามารถสรุปตามโครงการ/กิจกรรม การพัฒนาดานตาง ๆ ดังนี้

๑. ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานเศรษฐกิจ

แนวทางท่ี ๑ การพัฒนารายไดของเทศบาล

1. ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการชําระภาษีประจําป
ดําเนินการประชาสัมพันธการชําระภาษีและคาธรรมเนียมตาง ๆ ตลอดจนใหคําแนะนําการชําระ

ภาษี เพ่ือใหประชาชนไดรับทราบถึงหนาท่ีท่ีจะตองชําระภาษี ซึ่งจะนํามาพัฒนาทองถ่ินใหกาวหนายิ่งข้ึน

2. ออกบริการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมนอกสถานท่ี
แนวทางท่ี ๒ การพัฒนารายไดในสวนของประชาชน
กิจกรรมเก่ียวกับการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนท่ีมีลักษณะของการสรางรายไดใหกับครอบครัว

การแกไขปญหาความยากจน มีรายไดเพ่ิมข้ึนและนําไปสูการพัฒนาองคกรประชาชน ไดแก

รายงานผลการปฏบิัตงิานตามนโยบาย
ของนายกเทศมนตรตีาํบลไมเรียง
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การสงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพของประชาชน
- ใหคําแนะนําในการสนับสนุนและสงเสริมการประกอบอาชีพในชุมชนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

๒. ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาดานการศึกษา
1. คาวัสดุอาหารเสริม (นม)

- โรงเรียนวัดหาดสูง
- ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสูง

2. เงินคาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน
- อุดหนุนโรงเรียนวัดหาดสูง
- อุดหนุนศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสูง

3. ศูนยการเรียนรูชุมชนและภูมิปญญาทองถิ่น เทศบาลตําบลไมเรียง
เปดใหบริการและอํานวยความสะดวกตอหนวยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ดังนี้
- ฝกสอนดนตรีไทยและนาฎศิลปใหกับสมาชิกชมรมดนตรีไทย เทศบาลตําบลไมเรียง และผูท่ีสนใจ
- เปดใหบริการหองสมุดประชาชน เทศบาลตําบลไมเรียง
- ใหบริการแกประชาชน กลุม องคกร ในการใชเปนสถานท่ีประกอบกิจกรรมตาง ๆ เชน ชมรม

ผูสูงอายุ ใชเปนสถานท่ีทํากิจกรรมของชมรมประจําเดือน, เปนสถานท่ีทํากิจกรรมของนักเรียนในเขตเทศบาล
และเปนสถานท่ีจัดประชุมของหนวยงานตาง ๆ เปนตน

4. ศูนยการเรียนรู ICT ชุมชน เทศบาลตําบลไมเรียง
เปดใหบริการแกประชาชนไดศึกษา คนควาขอมูลผานระบบอินเตอรเน็ต ในวันจันทร – ศุกร เวลา

๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.

5. โครงการฝกอบรมภาษาตางประเทศ
เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูและเพ่ิมทักษะดานภาษาตางประเทศ มีความรูเก่ียวกับหลักไวยากรณ

การฝกฝนการสนทนาและมีกระบวนการการเรียนรูท่ีถูกตอง และเพ่ือเปนการสงเสริมใหเด็กรูจักใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน โดยจัดอบรมสําหรับเด็กและเยาวชน จํานวน 30 คน ในหัวขออบรมสนทนาในชีวิตประจําวัน ณ ศูนย
การเรียนรูชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน เทศบาลตําบลไมเรียง

6. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรู รูจักการคิด การตอบคําถาม รื่นเริง สนุกสนาน กอใหเกิด

ความสามัคคีและกลาแสดงออกอยางถูกตองและเหมาะสม ซึ่งไดจัดกิจกรรมตาง ๆ ไดแก กิจกรรมสําหรับเด็ก โดย
จัดกิจกรรมตามซุมและบนเวทีกลาง มอบใบประกาศนียบัตรสําหรับเด็กเรียนดีและประพฤติดี
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แนวทางการสงเสริมดานกีฬา
๑. โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลประจําป

ดําเนินการแขงขันกีฬา ณ สนามกีฬาเทศบาลตําบลไมเรียง โดยจัดใหมีการแขงขันกีฬาฟุตบอล
วอลเลยบอล และกีฬาพ้ืนบาน ซึ่งเปนงานท่ีเนนสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน ใหเห็นความสําคัญของการ
เลนกีฬา รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด

๒. โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา ภายในอําเภอ ทองถิ่นอ่ืนหรือจังหวัด
เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีและเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคคลในทองถ่ินและหนวยงานตาง ๆ โดย

ไดดําเนินการสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬาอนุบาล ณ อําเภอฉวาง

3. โครงการอบรมกีฬาแกเด็กและเยาวชน
เพ่ือสงเสริมการเลนกีฬา  การออกกําลังกายในกลุมเด็กและเยาวชน  ตลอดจนสงเสริมการรูรัก

สามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัยซึ่งกันและกัน และเปนเกราะปองกันภัยใหแกเด็กและเยาวชนปราศจากอบายมุขและ
สิ่งเสพติดท้ังปวง โดยไดดําเนินการจัดอบรมกีฬาวอลเลยบอลสําหรับเด็กและเยาวชน ณ สนามกีฬาโรงเรียน
เจริญมิตร

แนวทางการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

1. โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย เพ่ือเปนการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
อันเปนสถาบันสูงสุด โดยใหประชาชนทุกหมูเหลาไดแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย  และใหการจัดงานรัฐพิธีตาง ๆ เก่ียวกับสถาบันพระมหากษัตริยใหเปนไปอยางสมพระเกียรติ
และถูกตองตามราชประเพณี  ซึ่งเทศบาลตําบลไมเรียงไดดําเนินการจัดกิจกรรม ดังนี้

- พิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันเสาร ท่ี 13 ตุลาคม 2561 เทศบาลตําบลไมเรียง นําโดย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดเขารวมกิจกรรม 3 ชวง
พิธี ดังนี้

ชวงเชา พิธทํีาบุญตักบาตรและพิธวีางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ศาลาประชาคมอําเภอฉวาง
ชวงเย็น รวมพิธจีุดเทียนเพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ศาลาประชาคมอําเภอฉวาง

- กิจกรรมวันปยมหาราช พิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว วันอังคาร ท่ี 23 ตุลาคม 2561 เทศบาลตําบลไมเรียง นําโดย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ไดเขารวมพิธี ดังนี้

ชวงเชา พิธีทําบุญตักบาตรและพิธวีางพวงมาลาและถวายบังคม ณ ศาลาประชาคมอําเภอฉวาง
ชวงเย็น รวมพิธีจุดเทียนเพ่ือนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว ณ ศาลาประชาคมอําเภอฉวาง
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- กิจกรรมเตรียมการและสนับสนุนการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร  รัชกาลท่ี 10 แหงราชวงศจักรี เทศบาลตําบลไมเรียงไดดําเนินการ
ดังนี้

1. จัดตกแตงอาคารและปรับปรุงภูมิทัศนสถานท่ีราชการและสถานท่ีตาง ๆ ใหสวยงามสม
พระเกียรติ ไดแก ประดับผาขาวเหลือง บริเวณรั้วหนาสํานักงานเทศบาล

2. จัดหาไมดอกไมประดับ (สีเหลือง) มาประดับตกแตงอาคารสํานักงานเทศบาล
3. ประดับธงชาติ ธงตราสัญลักษณ และตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช

2562
4. จัดทําปายถวายพระพรชัยมงคลฯ ในหวงกอนพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
5. จัดทําปายถวายพระพรชัยมงคลฯ ภายหลังพระราชพิธีบรมราชาภิเษกแลว ในวันท่ี

4 พฤษภาคม 2562
6. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอาคารสถานท่ีหนวยงานภาครัฐเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี

บรมราชาภิเษก โดยไดรวมกันพัฒนาอาคารสํานักงานเทศบาลตําบลไมเรียง ตกแตงก่ิงไม ปรับปรุงถนน ทางเดิน
ท่ีสาธารณะ และดูแลถนนสองขางทางใหสวยงาม สะอาด มีความเปนระเบียบเรียบรอยอยูเสมอ ในวันท่ี 2
พฤษภาคม 2562

7. รวมกิจกรรมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2562 ณ วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร

8. รวมกิจกรรมโครงการเจริญพระพุทธมนตถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส
มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันท่ี 7 พฤษภาคม 2562 ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ
วรมหาวิหาร อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

9. ติดตั้งซุมเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลท่ี 10 จํานวน 5 ซุม ดังนี้
- บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลตําบลไมเรียง
- บริเวณลานหินเกร็ด หนาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ
- ชุมชนบานหนองตรุด
- ชุมชนบานหนองหอย
- ชุมชนบานในทอนพัฒนา

10. รวมงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช
2562 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช

11. เชิญชวนแตงกายดวยเสื้อสีเหลือง ระหวางเดือนเมษายน – เดือนกรกฎาคม 2562

- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ประจําปพุทธศักราช 2562 ในวันจันทร
ท่ี 3 มิถุนายน 2562
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เทศบาลตําบลไมเรียงไดดําเนินการดังนี้
1. ประดับพระฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีและประดับผาระบายสีมวงรวมกับ

ผาระบายสีเหลือง ณ สํานักงานเทศบาลตําบลไมเรียง พรอมท้ังจัดสถานท่ีลงนามถวายพระพรในหนวยงาน
สําหรับบุคลากรในสังกัด และผูมาติดตอราชการไดรวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

2. รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล ณ บริเวณหนาท่ีวาการอําเภอฉวาง
3. รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ประจําปพุทธศักราช

2562 ณ หอประชุมโรงเรียนฉวาง
4. รวมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา คู คลอง” เพ่ือถวายพระราชกุศล ณ พรุอาใจ หมูท่ี 5 ตําบล

จันดี อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
5. รวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมโรงเรียน

ฉวาง

- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําปพุทธศักราช 2562 ใน
วันอาทิตย ท่ี 28 กรกฎาคม 2562

เทศบาลตําบลไมเรียงไดดําเนินการดังนี้
1. ประดับพระบรมฉายาลักษณพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประดับธงชาติไทยรวมกับธง

พระปรมาภิไธย ว.ป.ร. และธงตราสัญลักษณพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 พรอมประดับ
ผาระบายสีเหลืองและผาระบายสีขาวบริเวณรั้วสํานักงานเทศบาล

2. จัดสถานท่ีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สํานักงานเทศบาลตําบลไมเรียง สําหรับบุคลากรใน
สังกัด และผูมาติดตอราชการไดรวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล

3. รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล ณ บริเวณหนาท่ีวาการอําเภอฉวาง
4. รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว ประจําปพุทธศักราช 2562 และพิธีถวายสัตยปฏิญาณเพ่ือเปนขาราชการท่ีดีและพลังของแผนดิน
ประจําป 2562 ณ ศาลาประชาคมอําเภอฉวาง

5. รวมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ลําน้ํา ลําคลอง” และกิจกรรมจิตอาสาถนนสายหลักตาม
โครงการ 1 อําเภอ 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติพัฒนา 2 ขางถนน (ตัดหญาเก็บกวาดขยะ ท้ัง 2 ขางทาง) เพ่ือถวาย
เปนพระราชกุศล

6. รวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอําเภอ
ฉวาง

- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี
พันปหลวง 12 สิงหาคม 2562

เทศบาลตําบลไมเรียงไดดําเนินการดังนี้
1. ประดับพระฉายาลักษณสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป

หลวง พรอมประดับธงชาติไทยรวมกับธงอักษรพระนามาภิไธย ส.ก. พรอมประดับผาระบายสีฟาและผาระบาย
สีขาวบริเวณรั้วสํานักงานเทศบาล
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2. จัดสถานท่ีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ สํานักงานเทศบาลตําบลไมเรียง สําหรับบุคลากรใน

สังกัด และผูมาติดตอราชการไดรวมลงนามถวายพระพรชัยมงคล
3. รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายเปนพระราชกุศล ณ บริเวณหนาท่ีวาการอําเภอฉวาง และบริเวณวัด

หาดสูง
4. รวมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ประจําปพุทธศักราช 2562 ในวันจันทร ท่ี 12 สิงหาคม
2562 ณ ศาลาประชาคมอําเภอฉวาง

5. รวมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาถนนสายหลักตามโครงการ 1 อําเภอ 1 ถนน เฉลิมพระเกียรติ เพ่ือ
ถวายเปนพระราชกุศล

6. รวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอําเภอ
ฉวาง

2. โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญแหงชาติ เพ่ือสงเสริมใหทุกคนไดรวม
กิจกรรมทางศาสนาและวันสําคัญแหงชาติ และเปนแบบอยางใหกับชนรุนหลังไดยึดถือปฏิบัติตามประเพณี
วัฒนธรรมของไทยจนเปนธรรมเนียมประเพณีใหอยูคูสังคมไทยตอไป ซึ่งเทศบาลตําบลไมเรียงไดจัดกิจกรรมดังนี้

- จัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ โดยเทศบาลตําบลไมเรียงจัดทําหมรับและแหหมรับรวมกับ
ชุมชนในเขตเทศบาลท้ัง ๖ ชุมชน

- กิจกรรมแหผาหมธาตุนอย บูชาพอทานคลาย วาจาสิทธิ์ ณ วัดธาตุนอย อําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

- กิจกรรมวันอาสาฬบูชาและวันเขาพรรษา ดําเนินการโดยเทศบาลรวมกับชุมชนและโรงเรียน
ในเขตเทศบาล แหเทียนพรรษาไปยังสวนพุทธธรรมปาชาปากหลาม วัดหาดสูง และวัดศิลา

3. โครงการสืบสานอนุรักษประเพณีสงกรานต “ทานพอ” เพ่ือเปนการสืบสาน อนุรักษ ประเพณี
สงกรานตของไทยท่ีมีมาแตโบราณใหสืบทอดสูรุนลูกหลานตอไป โดยไดดําเนินการจัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผูสูงอายุ
ประกวดนางสงกรานต และกิจกรรมการแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชน

4. โครงการสืบสานอนุรักษประเพณีลอยกระทง “ทานพอ” เพ่ือเปนการสืบสาน อนุรักษ ประเพณี
ลอยกระทงใหคงอยูสืบไป

5. โครงการเด็กไทยวัยใสใสใจจริยธรรม เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดใสใจในการดํารงชีวิต
ประจําวัน ใหอยูในศีลธรรมอันดี โดยไดดําเนินการจัดอบรมจริยธรรมแกเด็กนักเรียน จํานวน 300 คน  ณ วัด
หาดสูง

6. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานวิชาการและวัฒนธรรมทองถิ่น เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนไดตระหนักถึงความสําคัญและสืบสานวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยไดดําเนินการอบรมเด็กและเยาวชน จํานวน
30 คน โดยจัดอบรมกลองยาวและรําไทย ณ ศูนยเรียนรูชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน เทศบาลตําบลไมเรียง

7. โครงการอบรมดนตรีไทย เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาและฝกอบรมการเลนดนตรีไทย เพ่ือ
สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยตอไป โดยไดดําเนินการจัดอบรมเด็กและเยาวชน จํานวน 30 คน ณ ศูนยเรียนรู
ชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน เทศบาลตําบลไมเรียง
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8. โครงการอบรมดนตรีสากล เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาเรียนรูและฝกอบรมการเลนดนตรี
สากล โดยไดดําเนินการจัดอบรมเด็กและเยาวชน จํานวน 30 คน ณ ศูนยเรียนรูชุมชนและภูมิปญญาทองถ่ิน
เทศบาลตําบลไมเรียง

9. กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปใหม นําโดยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการ
พอคา ประชาชนในเขตเทศบาลและพ้ืนท่ีใกลเคียง ไดรวมกันทําบุญตักบาตรแดพระภิกษุสงฆ ณ บริเวณหนาราน
สะดวกซื้อ 7-11 เพ่ือความเปนสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันข้ึนปใหม

10. เงินอุดหนุนโครงการประเพณีเทศกาลเดือนสิบ โดยมอบใหอําเภอฉวางเปนผูดําเนินการ
11. เงินอุดหนุนโครงการประเพณีแหผาข้ึนธาตุ โดยมอบใหอําเภอฉวางเปนผูดําเนินการ

๓. ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
โครงสรางพ้ืนฐานถือเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของประชาชน  โดยเฉพาะดานคมนาคม, ดาน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ฯลฯ  ซึ่งไดดําเนินการเพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลไมเรียงและใกลเคียง
ไดรับความสะดวกในการเดินทาง  มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคอยางเพียงพอ รวมถึงไดปรับปรุงซอมแซมโครงการ
ท่ีมีอยูเดิมใหมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ดังนี้

แนวทางการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตสายซอยสยาม
๒. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตสายซอยพันธุนะ
3. โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตสายหนาสภ.ไมเรียง

๔. ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานสาธารณสุข สิ่งแวดลอม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางท่ี ๑ ดําเนินการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคเชิงรุก
โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕62 ดังนี้

1. โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา
ไดดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแกสุนัขและแมวในเขตพ้ืนท่ี

2. โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคติดตอ ไดดําเนินการดังนี้
- จัดซื้อทรายอะเบทเพ่ือมอบใหประชาชนมีไวใชในการปองกันการเกิดลูกน้ํายุงลาย
- ดําเนินการพนสารเคมีกําจัดยุงในชุมชนและรายผูปวยไขเลือดออก
- จัดทําปายประชาสัมพันธการรณรงคปองกันโรคติดตอตาง ๆ ติดตั้งตามจุดตาง ๆ

3. โครงการเด็กไทย ทําได
ไดดําเนินการใหความรูดานการดูแลสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหาร แกนักเรียนโรงเรียน

วัดหาดสูงและโรงเรียนเจริญมิตร (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลไมเรียง)
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4. โครงการวัยใส ไมทอง
ไดดําเนินการใหความรูแกเยาวชนใหมีทักษะในการปฏิเสธตอพฤติกรรมเสี่ยงและปองกันการตั้งครรภ

ไมพึงประสงคในวัยรุน (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลไมเรียง)

5. โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข
ไดดําเนินการจัดทําโครงการ จํานวน 3 โครงการ ไดแก
- โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน
- โครงการหมอหมูบานตามพระราชประสงค
- โครงการรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE

แนวทางท่ี ๒ ดานการรักษาความสะอาด
1. การพัฒนา ทําความสะอาดถนนและซอย ในเขตเทศบาล
2. กิจกรรมจิตอาสา เราทําความดีดวยหัวใจ

แนวทางท่ี 3 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. โครงการลดโลกรอน ดําเนินการอบรมใหความรู จัดทําแผนพับประชาสัมพันธการคัดแยกขยะใน

ชุมชน
2. โครงการจัดการมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายในชุมชน ดําเนินการจัดกิจกรรมขยะอันตรายพาโชค

เพ่ือใหประชาชนไดคัดแยกขยะอันตรายออกจากขยะท่ัวไป

3. กิจกรรมจิตอาสา ทําความดีดวยหัวใจ ไดดําเนินการเก็บกวาดขยะ ทําความสะอาดถนน ตกแตง
ก่ิงไม ตกแตงสวนหยอมบริเวณหนาสํานักงานเทศบาลและในชุมชน เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงาม เปนระเบียบ
เรียบรอย รมรื่น นาอยูยิ่งข้ึน

4. กิจกรรมปลูกตนไมริมถนน ริมตลิ่ง ในเขตเทศบาล ไดรวมปลูกตนทองอุไร บริเวณถนนสายทานพอ-
ฉวาง เริ่มตนจากแยกจันดีโลหะถึงหนาโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทานพอ

๕. ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานสังคม ชุมชน
๑. โครงการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ

เพ่ือชวยเหลือและใหการสงเคราะหประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลตําบลไมเรียง หมูท่ี 3 และ หมูท่ี 8
ผูไดรับความเดือดรอนและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ ไดแก อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย ภัยแลง ภัยจากโรคระบาด
และภัยอ่ืน ตามพระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ฯลฯ

2. โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด (D.A.R.E.)
เพ่ือปองกันและแกไขปญหายาเสพติดไมใหแพรระบาดในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะ อยางยิ่งในกลุมเยาวชน

เพ่ือใหเยาวชนไดตระหนักถึงภัยและโทษยาเสพติด และเปนกําลังสําคัญในการรวมรณรงคและตอตานยาเสพติด
ในปจจุบันและในอนาคต เพ่ือสรางกระบวนการบูรณาการรวมกัน ระหวาง เทศบาลตําบลไมเรียง สวนราชการ
และองคกรอ่ืน ๆ ในการรวมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพ้ืนท่ีใหเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม
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3. โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลไมเรียง “เด็กไทยโตไปไมโกง”

4. โครงการตลาดริมน้ําอาหารปลอดภัย
เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวแบบวิถีไทย สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาการทองเท่ียว

5. กิจกรรมเดินรณรงคยาเสพติดเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2562
โดยมุงสรางความเขาใจถึงปญหาและการมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด สรางการรับรูและ

ดําเนินการใหมีความเชื่อมโยงดานการปองกันปราบปรามยาเสพติด ใหรับรูถึงโทษของยาเสพติด การปองกัน ฯลฯ

6. กิจกรรมการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง 7 วันอันตราย ในชวงเทศกาล
ปใหม

โดยการจัดตั้งจุดบริการประชาชนและดานชุมชนเฝาระวัง ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยทางถนนใหแกประชาชน แนะนําเสนทางในการเดินทางสูเปาหมายของประชาชน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกผูใชรถใชถนนและนักทองเท่ียว ใหคําแนะนําตักเตือนแกผูใชรถใชถนนรวมถึงคัดกรองผูท่ีมีพฤติกรรม
เสี่ยง

7. กิจกรรมการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง 7 วันอันตราย ในชวงเทศกาล
สงกรานต

โดยการจัดตั้งจุดบริการประชาชนและดานชุมชนเฝาระวัง ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยทางถนนใหแกประชาชน แนะนําเสนทางในการเดินทางสูเปาหมายของประชาชน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกผูใชรถใชถนนและนักทองเท่ียว ใหคําแนะนําตักเตือนแกผูใชรถใชถนนรวมถึงคัดกรองผูท่ีมีพฤติกรรม
เสี่ยง

8. โครงการสงเสริมความรูและการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

9. เงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยโรคเอดส

10. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติเทศบาลตําบลไมเรียง (สปสช.)

11. โครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน
โดยดําเนินการบริการการแพทยฉุกเฉิน และเปดใหบริการรับแจงเหตุฉุกเฉินและเจ็บปวยฉุกเฉิน

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

๖. ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ

๑. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาสามป เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันกับชุมชน

ในการวางแผนกําหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน
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2. โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ
เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนในเขตเทศบาล รวมถึงองคกรและหนวยงานอ่ืน ๆ ไดรับทราบ

ถึงผลการดําเนินงาน ขาวสาร และกิจกรรมตาง ๆ ตามนโยบายของผูบริหารและตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล

3. โครงการจัดทําปฏิทินประจําป
เพ่ือเปนท่ีระลึกเนื่องในวันข้ึนปใหมและเปนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผลการดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบ

4. โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย
เทศบาลตําบลไมเรียง โดย คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และ

พนักงานจาง ไดเขารวมการจัดงาน “วันทองถ่ินไทย” ประจําป 2562 ในวันจันทร ท่ี 18 มีนาคม 2562
ณ ศาลาประชาคมจันดี ตําบลจันดี อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ดังนี้

1. รวมพิธีตักบาตรขาวสารอาหารแหง
2. รวมพิธีถวายราชสักการะพระบรมรูป รัชกาลท่ี 5 และกลาวคําถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5

5. ติดตั้งระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรและตออายุโดเมนเว็บไซดของเทศบาล
ดําเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรและตออายุโดเมนเว็บไซดของเทศบาล เพ่ือเปนการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และเพ่ือเพ่ิม
ชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารแกประชาชนใหมากยิ่งข้ึน

6. คาใชจายเกี่ยวกับการจราจร
ไดดําเนินการจัดระเบียบการจราจรในเขตเทศบาลใหมีความเปนระเบียบเรียบรอย เพ่ืออํานวยความ

สะดวกและเพ่ิมความปลอดภัยแกผูใชรถ ใชถนน ตลอดจนลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุจราจร

7. คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย (สทท.)

8. เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน

9. เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการสวนทองถิ่น (กบท.)

10. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

11. กองทุนเงินทดแทน (ตั้งจายเปนรายการใหม)

12. กิจกรรมรวมซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานความปลอดภัยทางถนนกับ
ปภ.จว.นศ.

เพ่ือใหเจาหนาท่ีดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความพรอมเม่ือเกิดเหตุการณอุบัติเหตุทางถนน
สามารถแกไขปญหาไดอยางถูกตองและเพ่ือประสานความรวมมือในการทํางาน การใหความชวยเหลือของ
สวนราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
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13. กิจกรรมวันเทศบาล
เทศบาลตําบลไมเรียง ไดจัดกิจกรรม “วันเทศบาล” ในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕62 โดย คณะผูบริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา พนักงานจาง และประชาชน มารวมพิธีทําบุญตักบาตร
พิธีทางศาสนา ถวายปจจัย และรวมทํากิจกรรม ๕ ส สถานท่ีปฏิบัติงานภายในเทศบาลของทุกสํานัก/กอง

ขอบคุณครับ



ประมวลภาพ
โครงการ

กิจกรรมตาง ๆ



ผลการดําเนินงานนโยบายดานเศรษฐกิจ

ภาพประชาสัมพันธการชําระภาษี และออกบริการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมนอกสถานท่ี

" ทองถิ่นจะพัฒนา ชาวประชารวมใจเสียภาษี "

“เงินท่ีไดจากการเสียภาษีของประชาชน จะนํามาใชในการพัฒนาทองถิ่น

และพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อประโยชนสุขของประชาชน”



ผลการดําเนินงานดานการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
โครงการฝกอบรมภาษาตางประเทศ

โครงการฝกอบรมกีฬาแกเด็กและเยาวชน



โครงการเด็กไทยวัยใสใสใจจริยธรรม



โครงการอบรมดนตรีไทย

โครงการอบรมดนตรีสากล



โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานวิชาการและวัฒนธรรมทองถิ่น

โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ





โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบลไมเรียง













กิจกรรมอําเภอย้ิมเคลื่อนท่ี ณ วัดหาดสูง



โครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย

พิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พิธีบําเพ็ญกุศลและกิจกรรมนอมรําลึกเนื่องในวันคลายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว



กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี ประจําปพุทธศักราช 2562



กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ประจําปพุทธศักราช 2562



กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9



กิจกรรมแหเทียนวันเขาพรรษา





กิจกรรมแหหมรับงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ



กิจกรรมแหผาหมธาตุนอย บูชาพอทานคลาย วาจาสิทธิ์



โครงการสืบสานอนุรักษประเพณีสงกรานต “ทานพอ”





โครงการสืบสานอนุรักษประเพณีลอยกระทง “ทานพอ”



ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตสายซอยสยาม

โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตสายหนาสภ.ไมเรียง



โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟลทติกคอนกรีตสายซอยพันธุนะ



ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานสาธารณสุข สิ่งแวดลอม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา

โครงการลดโลกรอน



โครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคติดตอ

โครงการพระราชดําริดานสาธารณสุข

โครงการวัยใสไมทอง



ภาพจัดการมูลฝอยท่ีเปนพิษหรืออันตรายในชุมชน 60 วัน “แยกกอนท้ิง”



ภาพกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทําความดีดวยหัวใจ



โครงการปลูกตนไมริมตลิ่ง เพื่อคืนชีวิตระบบนิเวศปา



กิจกรรมปลูกตนไมปรับปรุงภูมิทัศนถนนทานพอ – ฉวาง



กิจกรรมปลูกตนไมปรับปรุงภูมิทัศนหนาสํานักงานเทศบาล



กิจกรรมปลูกตนไมปรับปรุงภูมิทัศนชุมชนบานหนองตรุด



ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานสังคม  ชุมชน
โครงการชวยเหลือผูประสบภัยธรรมชาติ





โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด (การศึกษาเพื่อตอตานการใชยาเสพติดในโรงเรียน)

กิจกรรมเดินรณรงคเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก 25 มิถุนายน 2562



กิจกรรมการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จัดตั้งดานชุมชน จุดบริการประชาชนในชวง 7 วันอันตราย ในชวงเทศกาลปใหม พ.ศ. 2562

กิจกรรมการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
จัดตั้งดานชุมชน จุดบริการประชาชนในชวง 7 วันอันตราย ในชวงเทศกาลสงกรานต พ.ศ. 2562

การฝกซอมแผนปองกันอัคคีภัยรวมกับเทศบาลตําบลฉวาง



การจัดการจราจร (ตีเสนจราจรในเขตเทศบาลตําบลไมเรียง)

โครงการปรับแตงไหลทางถนนจากเหตุวาตภัยเนื่องจากพายุโซนรอนปาบึก



โครงการการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พลังงานและการจัดการภัยพิบัติอยางย่ังยืน
(โครงการ ปภ.จังหวัด)

โครงการสรางภูมิคุมกันทางสังคมใหเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลไมเรียง “เด็กไทยโตไปไมโกง”



โครงการสงเสริมความรูและการประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หรือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ



ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ

กิจกรรมรณรงคการไปใชสิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร (Big Day)



กิจกรรมประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล



การประชุมประชาคมเมือง “การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น”



โครงการวันทองถิ่นไทย



โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการใหบริการแกประชาชน



กิจกรรมวันเทศบาล



โครงการบริการการแพทยฉุกเฉินโครงการบริการการแพทยฉุกเฉินโครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน



ขอมูลผลการดําเนินงาน
สรุปการเบิก – จาย เงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2562

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ
จายจริง หมายเหตุ

1 โครงการจดักิจกรรมเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษัตริย

50,000.00 66,660.00 โอนเพ่ิม 30,000

2 โครงการจดังานวันทองถ่ินไทย 5,000.00 500.00
3 โครงการจดัทําปฏิทินประจําป 30,000.00 30,000.00
4 โครงการจดัทําวารสารประชาสมัพันธ 30,000.00 30,000.00
5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานและการใหบริการแก
ประชาชน

50,000.00 29,688.00

6 โครงการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลไมเรียง

500,000.00 0.00 โอนลด 385,500

7 โครงการสงเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม 20,000.00 9,500.00
8 โครงการจดัทําแผนพัฒนาเทศบาล 30,000.00 28,905.00
9 โครงการจดัทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน
80,000.00 12,855.00

10 โครงการสื่อภาษาเรื่องการจดัเก็บภาษี 10,000.00 0.00
11 โครงการฝกอบรมภาษาตางประเทศ 15,000.00 15,000.00
12 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยการเรียนรู

ICT ชุมชน เทศบาลตําบลไมเรยีง
10,000.00 0.00 โอนลด 9,500

13 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 70,000.00 57,927.00
14 โครงการพระราชดาํริดานสาธารณสุข 20,000.00 11,550.00 ตั้งจายเปนรายการใหม
15 โครงการรณรงคปองกันและควบคมุ

โรคตดิตอ
20,000.00 0.00

16 คาอาหารเสรมิ(นม)
- โรงเรียนวัดหาดสูง
- ศูนยเด็กกอนเกณฑวัดหาดสูง

363,000.00 373,709.80 โอนเพ่ิม 15,000

17 เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน
- โรงเรียนวัดหาดสูง
- ศูนยเด็กกอนเกณฑวัดหาดสูง

950,000.00 826,260.00

18 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

720,000.00 424,270.00

19 โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 20,000.00 13,560.00
20 โครงการลดโลกรอน 15,000.00 5,400.00

ขอมูลผลการดําเนินงาน
สรุปการเบิก – จาย เงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2562

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ
จายจริง หมายเหตุ

1 โครงการจดักิจกรรมเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษัตริย

50,000.00 66,660.00 โอนเพ่ิม 30,000

2 โครงการจดังานวันทองถ่ินไทย 5,000.00 500.00
3 โครงการจดัทําปฏิทินประจําป 30,000.00 30,000.00
4 โครงการจดัทําวารสารประชาสมัพันธ 30,000.00 30,000.00
5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานและการใหบริการแก
ประชาชน

50,000.00 29,688.00

6 โครงการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลไมเรียง

500,000.00 0.00 โอนลด 385,500

7 โครงการสงเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม 20,000.00 9,500.00
8 โครงการจดัทําแผนพัฒนาเทศบาล 30,000.00 28,905.00
9 โครงการจดัทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน
80,000.00 12,855.00

10 โครงการสื่อภาษาเรื่องการจดัเก็บภาษี 10,000.00 0.00
11 โครงการฝกอบรมภาษาตางประเทศ 15,000.00 15,000.00
12 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยการเรียนรู

ICT ชุมชน เทศบาลตําบลไมเรยีง
10,000.00 0.00 โอนลด 9,500

13 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 70,000.00 57,927.00
14 โครงการพระราชดาํริดานสาธารณสุข 20,000.00 11,550.00 ตั้งจายเปนรายการใหม
15 โครงการรณรงคปองกันและควบคมุ

โรคตดิตอ
20,000.00 0.00

16 คาอาหารเสรมิ(นม)
- โรงเรียนวัดหาดสูง
- ศูนยเด็กกอนเกณฑวัดหาดสูง

363,000.00 373,709.80 โอนเพ่ิม 15,000

17 เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน
- โรงเรียนวัดหาดสูง
- ศูนยเด็กกอนเกณฑวัดหาดสูง

950,000.00 826,260.00

18 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

720,000.00 424,270.00

19 โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 20,000.00 13,560.00
20 โครงการลดโลกรอน 15,000.00 5,400.00

ขอมูลผลการดําเนินงาน
สรุปการเบิก – จาย เงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2562

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562)

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ
จายจริง หมายเหตุ

1 โครงการจดักิจกรรมเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษัตริย

50,000.00 66,660.00 โอนเพ่ิม 30,000

2 โครงการจดังานวันทองถ่ินไทย 5,000.00 500.00
3 โครงการจดัทําปฏิทินประจําป 30,000.00 30,000.00
4 โครงการจดัทําวารสารประชาสมัพันธ 30,000.00 30,000.00
5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานและการใหบริการแก
ประชาชน

50,000.00 29,688.00

6 โครงการเลือกตั้งผูบริหารและสมาชิก
สภาเทศบาลตําบลไมเรียง

500,000.00 0.00 โอนลด 385,500

7 โครงการสงเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม 20,000.00 9,500.00
8 โครงการจดัทําแผนพัฒนาเทศบาล 30,000.00 28,905.00
9 โครงการจดัทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน

ทรัพยสิน
80,000.00 12,855.00

10 โครงการสื่อภาษาเรื่องการจดัเก็บภาษี 10,000.00 0.00
11 โครงการฝกอบรมภาษาตางประเทศ 15,000.00 15,000.00
12 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยการเรียนรู

ICT ชุมชน เทศบาลตําบลไมเรยีง
10,000.00 0.00 โอนลด 9,500

13 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 70,000.00 57,927.00
14 โครงการพระราชดาํริดานสาธารณสุข 20,000.00 11,550.00 ตั้งจายเปนรายการใหม
15 โครงการรณรงคปองกันและควบคมุ

โรคตดิตอ
20,000.00 0.00

16 คาอาหารเสรมิ(นม)
- โรงเรียนวัดหาดสูง
- ศูนยเด็กกอนเกณฑวัดหาดสูง

363,000.00 373,709.80 โอนเพ่ิม 15,000

17 เงินอุดหนุนคาอาหารกลางวันเด็ก
นักเรียน
- โรงเรียนวัดหาดสูง
- ศูนยเด็กกอนเกณฑวัดหาดสูง

950,000.00 826,260.00

18 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

720,000.00 424,270.00

19 โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 20,000.00 13,560.00
20 โครงการลดโลกรอน 15,000.00 5,400.00



-2-

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

จายจริง หมายเหตุ

21 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรตีสายซอยสยาม

83,000.00 80,000.00

22 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรตีสายซอยพันธุนะ

355,000.00 344,000.00

23 โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร
แอสฟลทติกคอนกรตีสายหนาสภ.ไมเรียง

520,000.00 490,000.00 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

24 โครงการจดัการขยะมลูฝอยท่ีเปนพิษ
หรืออันตรายจากชุมชน

20,000.00 6,086.00

25 โครงการจดัตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง 1 ไร พ่ึงตนเอง

50,000.00 0.00

26 โครงการชวยเหลือผูประสบภยัธรรมชาติ 100,000.00 79,347.00
27 โครงการซักซอมแผนปองกันการเกิด

อัคคีภัย ณ ศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
10,000.00 0.00

28 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร
ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
ประจําป

100,000.00 0.00

29 โครงการฝกอบรมอาชีพเสริม 30,000.00 0.00
30 โครงการพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุ 150,000.00 171,150.00 โอนเพ่ิม 32,800
31 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด 30,000.00 30,000.00
32 โครงการรักษาความสงบเรียบรอยและ

ความมั่นคงภายในเขตเทศบาล
50,000.00 0.00

33 โครงการสงเสริมความรูและการประกอบ
อาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หรือโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

150,000.00 324,500 โอนเพ่ิม 179,950

34 โครงการสรางภมูิคุมกันทางสังคมใหเด็ก
และเยาวชนเทศบาลตําบลไมเรียง
(กิจกรรมสงเสริมการเรยีนรูปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง)

10,000.00 9,810.00

35 โครงการสรางภมูิคุมกันทางสังคมใหเด็ก
และเยาวชนเทศบาลตําบลไมเรียง
“เด็กไทยโตไปไมโกง”

10,000.00 9,900.00

36 โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลประจําป 250,000.00 182,995.00
37 โครงการแขงขันกีฬาสภีายในหนวยงาน

เทศบาล
15,000.00 0.00

38 โครงการจดัสงนักกีฬาเขารวมแขงขัน
กีฬาภายในอําเภอ ทองถ่ินอ่ืนหรือจังหวัด

25,000.00 5,200.00

39 โครงการเด็กไทยวัยใสใสใจจริยธรรม 10,000.00 9,900.00
40 โครงการฝกอบรมกีฬาแกเด็กและ

เยาวชน
15,000.00 14,970.00
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ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ตามเทศบัญญัติ
งบประมาณ

จายจริง หมายเหตุ

41 โครงการฝกอบรมดนตรีไทย 10,000.00 14,250.00 โอนเพ่ิม 5,000
42 โครงการฝกอบรมดนตรีสากล 10,000.00 14,250.00 โอนเพ่ิม 5,000
43 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดาน

วิชาการและวัฒนธรรมทองถ่ิน
10,000.00 9,200.00

44 โครงการจดักิจกรรมวันสาํคัญทางศาสนา
และวันสําคัญแหงชาติ

30,000.00 26,750.00 โอนเพ่ิม 8,000

45 โครงการสืบสาน อนุรักษ ประเพณี
ลอยกระทง “ทานพอ”

130,000.00 126,828.75

46 โครงการสืบสาน อนุรักษ ประเพณี
สงกรานต “ทานพอ”

150,000.00 145,298.75

47 โครงการตลาดริมนํ้าอาหารปลอดภัย 220,000.00 101,535.00
48 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 3,210,000.00 2,991,300
49 เบี้ยยังชีพคนพิการ 576,000.00 524,000.00
50 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 42,000.00 42,000.00
51 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 2,500.00 1,916.00 ตั้งจายเปนรายการใหม
52 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหงประเทศไทย

(สทท.)
29,900.00 29,828.17

53 คาใชจายเก่ียวกับจราจร (ตีเสนจราจร) 100,000.00 100,000.00
54 เงินสมทบกองทุน สปสช. 100,000.00 100,000.00
55 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 50,000.00 41,368.00
56 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ

ขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.)
371,600.00 371,524.00

เงินอุดหนุนสวนราชการ
57 โครงการจดังานพระราชพิธีเฉลิม

พระชนมพรรษา สมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลท่ี 10 ใหแกอําเภอฉวาง

10,000.00 0.00

58 โครงการจดังานพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 ใหแก
อําเภอฉวาง

5,000.00 0.00

59 โครงการประเพณีเทศกาลเดือนสบิ
ใหแกอําเภอฉวาง

5,000.00 5,000.00

60 โครงการประเพณีแหผาข้ึนธาตุ
ใหแกอําเภอฉวาง

5,000.00 5,000.00


