
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 พ.ศ. ๒๕61 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
- โครงการสนับสนุนและสงเสริมอาชีพในชุมชน (กิจกรรมฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับการจัดทํา

ดอกไมจันทน)
- รวมงานของดีอําเภอฉวาง รวมพลคนประชารัฐ และเทศกาลเดือนสิบรับตา-ยาย

๒. ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

แนวทางการพัฒนาดานการศึกษา
1. โครงการสนับสนุนคาใชจายบริหารสถานศึกษา

- คาตอบแทนครูศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดหาดสูง
- คาจัดการเรียนการสอน (รายหัว)

2. เงินอุดหนุนคาวัสดุการศึกษา
- คาอาหารเสริม (นม) แก โรงเรียนวัดหาดสูง และ ศูนยเด็กกอนเกณฑวัดหาดสูง
- คาอาหารกลางวันเด็กนักเรียน แก โรงเรียนวัดหาดสูง และ ศูนยเด็กกอนเกณฑวัดหาดสูง

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
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6. โครงการจัดตั้งศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร พึ่งตนเอง
เพ่ือสงเสริมและเพ่ิมพูนความรูใหประชาชนไดรับความรูเก่ียวกับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

สามารถนํามาปรับใชในชีวิตประจําวันได

7. โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ
เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดเรียนรู รูจักการคิด การตอบคําถาม รื่นเริง สนุกสนาน กอใหเกิด

ความสามัคคีและกลาแสดงออกอยางถูกตองและเหมาะสม

แนวทางการสงเสริมดานกีฬา
๑. โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลประจําป

ดําเนินการแขงขันกีฬา ณ สนามกีฬาเทศบาลตําบลไมเรียง โดยจัดใหมีการแขงขันกีฬาฟุตบอล
บาสเกตบอล วอลเลยบอล และกีฬาพ้ืนบาน ซึ่งเปนงานท่ีเนนสงเสริมใหเด็ก เยาวชน และประชาชน
เห็นความสําคัญของการเลนกีฬา รูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชน ไมยุงเก่ียวกับยาเสพติด

๒. โครงการจัดสงนักกีฬาเขารวมแขงขันกีฬา ภายในอําเภอ ทองถิ่นอ่ืนหรือจังหวัด
เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีและเชื่อมความสัมพันธระหวางบุคคลในทองถ่ินและหนวยงานตาง ๆ

3. โครงการอบรมกีฬาแกเด็กและเยาวชน
เพ่ือสงเสริมการเลนกีฬา การออกกําลังกายในกลุมเด็กและเยาวชน  ตลอดจนสงเสริมการรูรัก

สามัคคี รูแพ รูชนะ รูอภัยซึ่งกันและกัน และเปนเกราะปองกันภัยใหแกเด็กและเยาวชนปราศจากอบายมุขและ
สิ่งเสพติดท้ังปวง

แนวทางการพัฒนาดานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม

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

- กิจกรรมวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สวรรคตครบ 1 ป ตรงกับวันท่ี 13 ตุลาคม 2560 เทศบาลตําบลไมเรียงนําโดย คณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เขารวมพิธีวางพวงมาลา ณ ศาลาประชาคมอําเภอ
ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และพิธีทําบุญตักบาตร ณ บริเวณหลาดริมน้ําพานพอ
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- กิจกรรมวันปยมหาราช ตรงกับวันท่ี ๒๓ ตุลาคม ของทุกป เทศบาลตําบลไมเรียงนําโดย
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง เขารวมพิธีวางพวงมาลา
ณ ศาลาประชาคมอําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

ไดดําเนินการจัดกิจกรรมตาง ๆ ไดแก พิธีทําบุญตักบาตร ณ บริเวณหนารานสะดวกซื้อ 7-11
สาขาทานพอ รวมพัฒนาเทศบาล ตกแตงก่ิงไม และตกแตงแปลงปลูกดอกดาวเรือง และทําความสะอาดในพ้ืนท่ี
สาธารณะประโยชนในเขตเทศบาล

- กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9 เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561

ภาคเชา พิธีทําบุญตักบาตร ณ บริเวณหนารานสะดวกซื้อ 7-11 สาขาทานพอ และปลูกตนไม
เฉลิมพระเกียรติเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว บริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะประโยชนในเขตเทศบาลตําบลไมเรียง

ภาคคํ่า รวมลงนามถวายพระพร พิธีถวายเครื่องราชสักการะและพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร
ชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถฯ ณ ศาลาประชาคมอําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2. โครงการจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนาและวันสําคัญแหงชาติ เพ่ือสงเสริมใหทุกคนไดรวม
กิจกรรมทางศาสนาและวันสําคัญแหงชาติ และเปนแบบอยางใหกับชนรุนหลังไดยึดถือปฏิบัติตามประเพณี
วัฒนธรรมของไทยจนเปนธรรมเนียมประเพณีใหอยูคูสังคมไทยตอไป ซึ่งเทศบาลตําบลไมเรียงไดจัดกิจกรรมดังนี้

- จัดงานประเพณีวันสารทเดือนสิบ โดยเทศบาลตําบลไมเรียงจัดทําหมรับและแหหมรับรวมกับ
ชุมชนในเขตเทศบาลท้ัง ๖ ชุมชน

- กิจกรรมแหผาหมธาตุนอย บูชาพอทานคลาย วาจาสิทธิ์ ณ วัดธาตุนอย อําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

- กิจกรรมวันอาสาฬบูชาและวันเขาพรรษา ดําเนินการโดยเทศบาลรวมกับชุมชนและโรงเรียน
ในเขตเทศบาล แหเทียนพรรษาไปยังสวนพุทธธรรมปาชาปากหลาม และวัดหาดสูง

3. โครงการจัดงานวันสงกรานต เพ่ือเปนการสืบสาน อนุรักษ ประเพณีสงกรานตของไทยท่ีมีมา
แตโบราณใหสืบทอดสูรุนลูกหลานตอไป

4. โครงการจัดงานวันลอยกระทง
เพ่ือเปนการสืบสาน อนุรักษ ประเพณีลอยกระทงใหคงอยูสืบไป

5. เงินอุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 10
ใหแกอําเภอฉวาง

6. เงินอุดหนุนโครงการจัดงานวันเฉลิมพระพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ฯ 12 สิงหา
ใหแกอําเภอฉวาง
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7. เงินอุดหนุนโครงการจัดงานพระราชพิธีถวายดอกไมจันทนพระบาทสมเด็จพระปริมนทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ใหแกอําเภอฉวาง

8. โครงการเด็กไทยวัยใสใสใจจริยธรรม เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดใสใจในการดํารงชีวิต
ประจําวัน ใหอยูในศีลธรรมอันดี

9. โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดานวิชาการและวัฒนธรรมทองถิ่น เพ่ือสงเสริมใหเด็กและ
เยาวชนไดตระหนักถึงความสําคัญและสืบสานวัฒนธรรมทองถ่ิน

10. โครงการอบรมดนตรีไทย เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาและฝกอบรมการเลนดนตรีไทย
เพ่ือสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยตอไป

11.โครงการอบรมดนตรีสากล เพ่ือสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดศึกษาเรียนรูและฝกอบรมการเลนดนตรี
สากล

12. กิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันข้ึนปใหม นําโดยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ขาราชการ
พอคา ประชาชนในเขตเทศบาลและพ้ืนท่ีใกลเคียง ไดรวมกันทําบุญตักบาตรแดพระภิกษุสงฆ ณ บริเวณหนาสถานี
รถไฟทานพอ เพ่ือความเปนสิริมงคลเนื่องในโอกาสวันข้ึนปใหม

13. กิจกรรมกวนขนมยาคูของตําบลไมเรียง

๓. ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
โครงสรางพ้ืนฐานถือเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิตของประชาชน  โดยเฉพาะดานคมนาคม, ดาน

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ฯลฯ  ซึ่งไดดําเนินการเพ่ือใหประชาชนในเขตเทศบาลตําบลไมเรียงและใกลเคียง
ไดรับความสะดวกในการเดินทาง มีน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคอยางเพียงพอ รวมถึงไดปรับปรุงซอมแซมโครงการ
ท่ีมีอยูเดิมใหมีความสะดวกสบายมากยิ่งข้ึน ดังนี้

แนวทางการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
๑. โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตรุด 2
๒. โครงการกอสรางพนังกั้นน้ําริมฝงแมน้ําตาป

๔. ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานสาธารณสุข สิ่งแวดลอม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

แนวทางท่ี ๑ ดําเนินการเฝาระวังปองกันและควบคุมโรคเชิงรุก
โครงการ/กิจกรรม ท่ีดําเนินการในปงบประมาณ ๒๕61 ดังนี้

1. โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา
ไดดําเนินการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาแกสุนัขและแมวในเขตพ้ืนท่ี



-6-

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

3. โครงการเด็กไทย ทําได
ไดดําเนินการใหความรูดานการดูแลสุขภาพ การเลือกรับประทานอาหาร แกนักเรียนโรงเรียน

วัดหาดสูงและโรงเรียนเจริญมิตร (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลไมเรียง)

4. โครงการวัยใส ไมทอง
ไดดําเนินการใหความรูแกเยาวชนใหมีทักษะในการปฏิเสธตอพฤติกรรมเสี่ยงและปองกันการตั้งครรภ

ไมพึงประสงคในวัยรุน (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลไมเรียง)

5. โครงการสงเสริมสุขภาพในชองปากในเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน
ไดดําเนินการใหความรูและสอนการแปรงฟนท่ีถูกวิธีแกเด็กเล็กและเด็กกอนวัยเรียน ณ ศูนยอบรม

เด็กกอนเกณฑวัดหาดสูง (กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตําบลไมเรียง)

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

แนวทางท่ี 3 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. กิจกรรมแมบานมหาดไทย รวมใจ ลดปริมาณและคัดแยกขยะอินทรียหรือขยะเปยกจากครัวเรือน

2. กิจกรรมวันตนไมประจําปของชาติ
ไดดําเนินการจัดกิจกรรมบํารุงรักษาตนไม การปลูกตนไม (จัดสวนหยอม) บริเวณหนาสํานักงาน

เทศบาล เพ่ือปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณริมคลองบอดใกลจุดชมวิวเขาศูนยใหสวยงาม รมรื่น นาอยูยิ่งข้ึน

3. กิจกรรมปลูกตนไม ตามโครงการทองถิ่นอาสาปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สรางปา
รักษน้ํา”

ไดดําเนินการปลูกตนไม ณ พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน บริเวณคลองบอดท้ัง 2 ดาน

4. เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติเทศบาลตําบลไมเรียง (สปสช.)
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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

3. โครงการตลาดริมน้ําอาหารปลอดภัย
เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวแบบวิถีไทย สงเสริมเศรษฐกิจชุมชน และพัฒนาการทองเท่ียว

4. กิจกรรมเดินรณรงคยาเสพติดเนื่องในวันตอตานยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561
โดยมุงสรางความเขาใจถึงปญหาและการมีสวนรวมในการแกไขปญหายาเสพติด สรางการรับรูและ

ดําเนินการใหมีความเชื่อมโยงดานการปองกันปราบปรามยาเสพติด ใหรับรูถึงโทษของยาเสพติด การปองกัน ฯลฯ

5. โครงการวัยทีน วัยใส ใสใจเรื่องเพศ (สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตําบลไมเรียง)
เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีความรู ความเขาใจเรื่องเพศศึกษาและพัฒนาการของตนเองเม่ือเขาสูวัยรุน

(งบประมาณจากกิจการสภาเด็กและเยาวชน)

6. โครงการการพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการดูแลผูสูงอายุโดยชุมชนทองถิ่นเทศบาลตําบลไมเรียง
เพ่ือใหมีคณะทํางานจัดการระบบขอมูลตําบลไมเรียงและนําขอมูลท่ีจัดเก็บไปใชในการออกแบบ

แนวทางการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในตําบล (งบประมาณจาก สสส.)

7. กิจกรรมการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง 7 วันอันตราย ในชวงเทศกาล
ปใหม 2561

โดยการจัดตั้งจุดบริการประชาชนและดานชุมชนเฝาระวัง ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยทางถนนใหแกประชาชน แนะนําเสนทางในการเดินทางสูเปาหมายของประชาชน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกผูใชรถใชถนนและนักทองเท่ียว ใหคําแนะนําตักเตือนแกผูใชรถใชถนนรวมถึงคัดกรองผูท่ีมีพฤติกรรม
เสี่ยง

8. กิจกรรมการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง 7 วันอันตราย ในชวงเทศกาล
สงกรานต

โดยการจัดตั้งจุดบริการประชาชนและดานชุมชนเฝาระวัง ดูแลรักษาความสงบเรียบรอยและความ
ปลอดภัยทางถนนใหแกประชาชน แนะนําเสนทางในการเดินทางสูเปาหมายของประชาชน เพ่ืออํานวยความ
สะดวกแกผูใชรถใชถนนและนักทองเท่ียว ใหคําแนะนําตักเตือนแกผูใชรถใชถนนรวมถึงคัดกรองผูท่ีมีพฤติกรรม
เสี่ยง
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9. เงินสงเคราะหเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยโรคเอดส

๖. ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ

๑. โครงการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน แผนพัฒนาสามป เพ่ือสรางกระบวนการเรียนรูรวมกันกับชุมชน

ในการวางแผนกําหนดทิศทางการพัฒนาชุมชน

2. โครงการจัดทําวารสารประชาสัมพันธ
เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนในเขตเทศบาล รวมถึงองคกรและหนวยงานอ่ืน ๆ ไดรับทราบ

ถึงผลการดําเนินงาน ขาวสาร และกิจกรรมตาง ๆ ตามนโยบายของผูบริหารและตามอํานาจหนาท่ีของเทศบาล

3. โครงการจัดทําปฏิทินประจําป
เพ่ือเปนท่ีระลึกเนื่องในวันข้ึนปใหมและเปนการประชาสัมพันธขอมูลขาวสารผลการดําเนินงานตาม

โครงการ/กิจกรรม ของเทศบาลใหประชาชนไดรับทราบ

4. โครงการจัดงานวันทองถิ่นไทย
เทศบาลตําบลไมเรียงไดจัดกิจกรรม “วันทองถ่ินไทย” ในวันท่ี 18 มีนาคม 2561 โดย คณะผูบริหาร

สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง รวมทําพิธีถวายราชสักการะและ
กลาวถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ณ สํานักงานเทศบาลตําบลไมเรียง

5. โครงการกําหนดช่ือชุมชนไวในบานเลขท่ีของสํานักทะเบียนเทศบาลตําบลไมเรียง
เพ่ือความเปนระเบียบเรียบรอย บานเลขท่ีจะไดมีชื่อชุมชนไวในทะเบียนบานครบทุกครัวเรือน

เพ่ือใหไดขอมูลประชากรในแตละชุมชน มีความถูกตอง งายตอการตรวจสอบ เพ่ือความสะดวกตอการคนหาท่ีตั้ง
ของบาน ซึ่งเปนประโยชนตอหนวยงานราชการอ่ืน ๆ หรือหนวยงานเอกชนหรือประชาชนท่ัว ไป เปนประโยชน
ตอการวางแผนพัฒนาในดานตางๆ และเพ่ือใหไดขอมูลจํานวนครัวเรือนนําไปใชในการจัดทําแผนพัฒนาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

6. ติดตั้งระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรและตออายุโดเมนเว็บไซดของเทศบาล
ดําเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการของคอมพิวเตอรและตออายุโดเมนเว็บไซดของเทศบาล เพ่ือเปนการ

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของเทศบาล ตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสาร พ.ศ. ๒๕๔๐ และเพ่ือเพ่ิม
ชองทางการเขาถึงขอมูลขาวสารแกประชาชนใหมากยิ่งข้ึน

7. การใหบริการการแพทยฉุกเฉิน
โดยดําเนินการบริการการแพทยฉุกเฉิน และเปดใหบริการรับแจงเหตุฉุกเฉินและเจ็บปวยฉุกเฉิน

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

สะดวกและเพ่ิมความปลอดภัยแกผูใชรถ ใชถนน ตลอดจนลดความเสี่ยงท่ีอาจกอใหเกิดอุบัติเหตุจราจร

9. กิจกรรมรณรงคการสวมหมวกนิรภัย 100 %
เพ่ือรวมกันรณรงคใหผูขับข่ีและผูโดยสารรถจักรยานยนตสวมหมวกนิรภัย๑๐๐% โดยคํานึงถึงความ

สูญเสียท่ีเกิดข้ึนเม่ือประสบอุบัติเหตุ เพ่ือใหการใชมาตรการองคกรในการสรางวินัยจราจรไดอยางมีประสิทธิผล
เพ่ือเสริมสรางวินัยจราจรใหแกบุคลากรของหนวยงานและประชาชนท่ัวไป

10. กิจกรรมรวมซอมแผนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยดานความปลอดภัยทางถนนกับ
ปภ.จว.นศ.

เพ่ือใหเจาหนาท่ีดานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยมีความพรอมเม่ือเกิดเหตุการณอุบัติเหตุทางถนน
สามารถแกไขปญหาไดอยางถูกตองและเพ่ือประสานความรวมมือในการทํางาน การใหความชวยเหลือของ
สวนราชการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

11. กิจกรรมวันเทศบาล
เทศบาลตําบลไมเรียง ไดจัดกิจกรรม “วันเทศบาล” ในวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕61 โดย คณะผูบริหาร

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

ขอบคุณครับ





ผลการดําเนินงานนโยบายดานเศรษฐกิจ

ภาพประชาสัมพันธการชําระภาษี และออกบริการจัดเก็บภาษีและคาธรรมเนียมนอกสถานท่ี

" ทองถิ่นจะพัฒนา ชาวประชารวมใจเสียภาษี "

“เงินท่ีไดจากการเสียภาษีของประชาชน จะนํามาใชในการพัฒนาทองถิ่น

และพัฒนาบริการสาธารณะเพื่อประโยชนสุขของประชาชน”



ภาพรวมงานของดีอําเภอฉวาง รวมพลคนประชารัฐ และเทศกาลเดือนสิบรับตา-ยาย

ผลการดําเนินงานดานการศึกษา กีฬา ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ภาพโครงการฝกอบรมภาษาตางประเทศ

ภาพโครงการฝกอบรมกีฬาแกเด็กและเยาวชน



ภาพโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ



ภาพกิจกรรมกวนขนมยาคูของตําบลไมเรียง

ภาพโครงการแขงขันกีฬาเทศบาลตําบลไมเรียง







ภาพโครงการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย
กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร



กิจกรรมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9





ภาพกิจกรรมวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
สวรรคตครบ 1 ป

ภาพกิจกรรมวันปยมหาราช



ภาพกิจกรรมแหเทียนวันเขาพรรษา



ภาพแหหมรับงานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ



ภาพกิจกรรมแหผาหมธาตุนอย บูชาพอทานคลาย วาจาสิทธิ์



ภาพโครงการจัดงานวันสงกรานต





ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองตรุด 2

โครงการกอสรางพนังกั้นน้ําริมฝงแมน้ําตาป



ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานสาธารณสุข สิ่งแวดลอม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

ภาพโครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา

ภาพโครงการรณรงคปองกันและควบคุมโรคติดตอ

ภาพโครงการเด็กไทยทําได

ภาพโครงการวัยใสไมทอง



ภาพโครงการสงเสริมสุขภาพชองปากในเด็กเล็ก

ภาพกิจกรรมการดูแลรักษาความสะอาด

ภาพกิจกรรมแมบานมหาดไทย



ภาพกิจกรรมปลูกตนไม เนื่องในวันตนไมของชาติ



ภาพกิจกรรมปลูกตนไม
ตามโครงการทองถิ่นอาสาปลูกปาเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สรางปา รักษนํ้า”



ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานสังคม  ชุมชน

ภาพโครงการชวยเหลือผูประสบภัย

ภาพโครงการรณรงคปองกันตานยาเสพติด (D.A.R.E.)



ภาพกิจกรรมรวมรณรงควันตอตานยาเสพติดโลก

กิจกรรมการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง 7 วันอันตราย
ในชวงเทศกาลปใหม 2561

กิจกรรมการดําเนินการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในชวง 7 วันอันตราย
ในชวงเทศกาลสงกรานต 2561



ภาพโครงการตลาดริมน้ําอาหารปลอดภัย









ผลการดําเนินงานตามนโยบายดานการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ
ภาพประชุมประชาคมจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล

ภาพโครงการจัดทําปฏิทินประจําป



ภาพกิจกรรมวันทองถิ่นไทย





ภาพกิจกรรมวันเทศบาล

ภาพโครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน

ภาพกิจกรรมวันเทศบาล

ภาพโครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน

ภาพกิจกรรมวันเทศบาล

ภาพโครงการบริการการแพทยฉุกเฉิน



ขอมูลผลการดําเนินงาน
สรุปการเบิก – จาย งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ
จายจริง หมายเหตุ

1 โครงการจดัทําวารสารประชาสมัพันธ 30,000.00 30,000.00
2 โครงการสงเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม 20,000.00 0.00 โอนลด 10,000.00
3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานและการใหบริการแก
ประชาชน

50,000.00 0.00 โอนลด 45,000.00

4 โครงการกําหนดช่ือชุมชนไวในบานเลขท่ี
ของสํานักทะเบียน

20,000.00 760.00

5 โครงการจดังานวันสงกรานต 150,000.00 96,149.00 โอนลด 26,851.00
6 โครงการจดังานวันทองถ่ินไทย 5,000.00 1,340.00 โอนลด 3,660.00
7 โครงการจดัทําปฏิทินประจําป 30,000.00 30,000.00
8 โครงการจดังานวันลอยกระทง 130,000.00 8,526.00 โอนลด 121,474.00
9 โครงการจดักิจกรรมเทิดทูนสถาบนั

พระมหากษัตริย
50,000.00 58,900.00 โอนเพ่ิม 150,000.00

10 โครงการจดัทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

100,000.00 7,190.00 โอนลด 84,000.00

11 โครงการจดัทําแผนพัฒนาเทศบาล 30,000.00 24,873.00
12 โครงการจดัการมูลฝอยท่ีเปนพิษหรือ

อันตรายจากชุมชน
0.00 0.00 ตั้งจายรายการใหม

10,000.00
13 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง

บริเวณริมฝงแมนํ้าตาป
399,300.00 398,000.00 กันเงินไวเบิกเหลื่อมป

14 โครงการปรับปรุงไฟฟาธารณะถนสาย
ทานพอ-ฉวาง

483,500.00 483,500.00 กันเงินไวเบิกเหลื่อมป

15 โครงการปรับปรุงถนนสายสถานี
ตํารวจภูธรสิ้นสุดปายเขตเทศบาล

460,000.00 460,000.00 กันเงินไวเบิกเหลื่อมป

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองตรดุ 1

312,000.00 312,000.00 กันเงินไวเบิกเหลื่อมป

17 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนหลังโรงเรียน
วัดหาดสูงและใกลเคียง

500,000.00 500,000.00 กันเงินไวเบิกเหลื่อมป

18 โครงการฝกอบรมดนตรีสากล 10,000.00 10,000.00
19 โครงการฝกอบรมดนตรีไทย 10,000.00 10,000.00
20 โครงการฝกอบรมกีฬาแกเด็กและ

เยาวชน
15,000.00 14,500.00

21 โครงการเด็กไทยวัยใสใสใจจริยธรรม 10,000.00 9,400.00
22 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดาน

วิชาการและวัฒนธรรมทองถ่ิน
10,000.00 7,875.00

23 โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลประจําป 250,000.00 133,824.00

ขอมูลผลการดําเนินงาน
สรุปการเบิก – จาย งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ
จายจริง หมายเหตุ

1 โครงการจดัทําวารสารประชาสมัพันธ 30,000.00 30,000.00
2 โครงการสงเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม 20,000.00 0.00 โอนลด 10,000.00
3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานและการใหบริการแก
ประชาชน

50,000.00 0.00 โอนลด 45,000.00

4 โครงการกําหนดช่ือชุมชนไวในบานเลขท่ี
ของสํานักทะเบียน

20,000.00 760.00

5 โครงการจดังานวันสงกรานต 150,000.00 96,149.00 โอนลด 26,851.00
6 โครงการจดังานวันทองถ่ินไทย 5,000.00 1,340.00 โอนลด 3,660.00
7 โครงการจดัทําปฏิทินประจําป 30,000.00 30,000.00
8 โครงการจดังานวันลอยกระทง 130,000.00 8,526.00 โอนลด 121,474.00
9 โครงการจดักิจกรรมเทิดทูนสถาบนั

พระมหากษัตริย
50,000.00 58,900.00 โอนเพ่ิม 150,000.00

10 โครงการจดัทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

100,000.00 7,190.00 โอนลด 84,000.00

11 โครงการจดัทําแผนพัฒนาเทศบาล 30,000.00 24,873.00
12 โครงการจดัการมูลฝอยท่ีเปนพิษหรือ

อันตรายจากชุมชน
0.00 0.00 ตั้งจายรายการใหม

10,000.00
13 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง

บริเวณริมฝงแมนํ้าตาป
399,300.00 398,000.00 กันเงินไวเบิกเหลื่อมป

14 โครงการปรับปรุงไฟฟาธารณะถนสาย
ทานพอ-ฉวาง

483,500.00 483,500.00 กันเงินไวเบิกเหลื่อมป

15 โครงการปรับปรุงถนนสายสถานี
ตํารวจภูธรสิ้นสุดปายเขตเทศบาล

460,000.00 460,000.00 กันเงินไวเบิกเหลื่อมป

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองตรดุ 1

312,000.00 312,000.00 กันเงินไวเบิกเหลื่อมป

17 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนหลังโรงเรียน
วัดหาดสูงและใกลเคียง

500,000.00 500,000.00 กันเงินไวเบิกเหลื่อมป

18 โครงการฝกอบรมดนตรีสากล 10,000.00 10,000.00
19 โครงการฝกอบรมดนตรีไทย 10,000.00 10,000.00
20 โครงการฝกอบรมกีฬาแกเด็กและ

เยาวชน
15,000.00 14,500.00

21 โครงการเด็กไทยวัยใสใสใจจริยธรรม 10,000.00 9,400.00
22 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดาน

วิชาการและวัฒนธรรมทองถ่ิน
10,000.00 7,875.00

23 โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลประจําป 250,000.00 133,824.00

ขอมูลผลการดําเนินงาน
สรุปการเบิก – จาย งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ตั้งแต 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561)

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ
จายจริง หมายเหตุ

1 โครงการจดัทําวารสารประชาสมัพันธ 30,000.00 30,000.00
2 โครงการสงเสริมคณุธรรมและจรยิธรรม 20,000.00 0.00 โอนลด 10,000.00
3 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการ

ปฏิบัติงานและการใหบริการแก
ประชาชน

50,000.00 0.00 โอนลด 45,000.00

4 โครงการกําหนดช่ือชุมชนไวในบานเลขท่ี
ของสํานักทะเบียน

20,000.00 760.00

5 โครงการจดังานวันสงกรานต 150,000.00 96,149.00 โอนลด 26,851.00
6 โครงการจดังานวันทองถ่ินไทย 5,000.00 1,340.00 โอนลด 3,660.00
7 โครงการจดัทําปฏิทินประจําป 30,000.00 30,000.00
8 โครงการจดังานวันลอยกระทง 130,000.00 8,526.00 โอนลด 121,474.00
9 โครงการจดักิจกรรมเทิดทูนสถาบนั

พระมหากษัตริย
50,000.00 58,900.00 โอนเพ่ิม 150,000.00

10 โครงการจดัทําแผนท่ีภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน

100,000.00 7,190.00 โอนลด 84,000.00

11 โครงการจดัทําแผนพัฒนาเทศบาล 30,000.00 24,873.00
12 โครงการจดัการมูลฝอยท่ีเปนพิษหรือ

อันตรายจากชุมชน
0.00 0.00 ตั้งจายรายการใหม

10,000.00
13 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาแสงสวาง

บริเวณริมฝงแมนํ้าตาป
399,300.00 398,000.00 กันเงินไวเบิกเหลื่อมป

14 โครงการปรับปรุงไฟฟาธารณะถนสาย
ทานพอ-ฉวาง

483,500.00 483,500.00 กันเงินไวเบิกเหลื่อมป

15 โครงการปรับปรุงถนนสายสถานี
ตํารวจภูธรสิ้นสุดปายเขตเทศบาล

460,000.00 460,000.00 กันเงินไวเบิกเหลื่อมป

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายหนองตรดุ 1

312,000.00 312,000.00 กันเงินไวเบิกเหลื่อมป

17 โครงการปรับปรุงภมูิทัศนหลังโรงเรียน
วัดหาดสูงและใกลเคียง

500,000.00 500,000.00 กันเงินไวเบิกเหลื่อมป

18 โครงการฝกอบรมดนตรีสากล 10,000.00 10,000.00
19 โครงการฝกอบรมดนตรีไทย 10,000.00 10,000.00
20 โครงการฝกอบรมกีฬาแกเด็กและ

เยาวชน
15,000.00 14,500.00

21 โครงการเด็กไทยวัยใสใสใจจริยธรรม 10,000.00 9,400.00
22 โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพดาน

วิชาการและวัฒนธรรมทองถ่ิน
10,000.00 7,875.00

23 โครงการแขงขันกีฬาเทศบาลประจําป 250,000.00 133,824.00



-2-

ลําดับท่ี ชื่อโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ตามเทศบัญญัติ

งบประมาณ
จายจริง หมายเหตุ

24 โครงการตลาดริมนํ้าอาหารปลอดภัยเพ่ือ
การทองเท่ียวแบบวิถีไทย

0.00 265,315.00 ตั้งจายรายการใหม
90,900.00
โอนเพ่ิม 179,600.00

25 โครงการจดักิจกรรมวันสาํคัญทางศาสนา
และวันสําคัญแหงชาติ

30,000.00 9,000.00

26 โครงการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศน
เขาศูนย

0.00 0.00 ตั้งจายรายการใหม
20,000.00

27 โครงการรณรงคปองกันโรคพิษสุนัขบา 25,000.00 14,400.00
28 โครงการพระราชดาํริดานสาธารณสุข

ประจําป 2561
0.00 11,550.00 ตั้งจายรายการใหม

20,000.00
29 โครงการพัฒนาศักยภาพศูนยการเรียนรู

ICT ชุมชนเทศบาลตําบลไมเรยีง
10,000.00 0.00 โอนลด 9,500.00

30 โครงการอบรมภาษาตางประเทศ 15,000.00 15,000.00
31 โครงการจดัตั้งศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง 1 ไร พ่ึงตนเอง
50,000.00 18,380.00

32 โครงการสนับสนุนคาใชจายการบริหาร
สถานศึกษา

713,400.00 709,920.00

33 โครงการจดักิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 70,000.00 49,466.20
34 โครงการฝกอบรมทบทวนอาสาสมัคร

ปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
100,000.000 0.00 โอนลด 33,500.00

35 โครงการรณรงคตอตานยาเสพติด 30,000.00 30,000.00
36 โครงการชวยเหลือผูประสบภยัธรรมชาติ 100,000.00 40,000.00
37 โครงการตลาดริมนํ้าอาหารปลอดภัยเพ่ือ

สงเสริมการทองเท่ียวแบบวิถีไทย
0.00 161,000.00 ตั้งจายรายการใหม

161,100.00
เงินอุดหนุน

38 โครงการจดังานพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9
ใหแกอําเภอฉวาง

0.00 5,000.00 ตั้งจายรายการใหม
5,000.00

39 โครงการจดังานพระราชพิธีเฉลิม
พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลท่ี 10 ใหแกอําเภอฉวาง

0.00 10,000.00 ตั้งจายรายการใหม
10,000.00

40 โครงการจดังานพระราชพิธีถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ใหแกอําเภอฉวาง

0.00 100,000.00 ตั้งจายรายการใหม
100,000.00

41 เงินอุดหนุนกิจการท่ีเปน
สาธารณประโยชนใหแกชุมชน
จํานวน 5 ชุมชน

0.00 0.00 ตั้งจายรายการใหม
100,000.00


