
สวนที่ 1  บทนํา 
 
ลักษณะของแผนพฒันาสามป 
  แผนพัฒนาสามป เปนการแปลงแผนยุทธศาสตรการพัฒนาไปสูการปฏิบัติ โดยมีหลักคิดท่ีวา 
ภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาหนึ่ง ๆ จะมีแนวทางการพัฒนาไดมากกวาหนึ่งแนวทาง และภายใตแนวทางการ
พัฒนาหนึ่ง จะมีโครงการ/กิจกรรมไดมากกวาหนึ่งโครงการ/กิจกรรมท่ีจะตองนํามาดําเนินการเพื่อใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคและเปาหมายท่ีตองการในแตละยุทธศาสตรการพัฒนา ซ่ึงจะมีผลตอวัตถุประสงค เปาหมาย 
จุดมุงหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน และวิสัยทัศนในท่ีสุด 
  แผนพัฒนาสามป เปนแผนท่ีมีความสัมพันธใกลชิดกับงบประมาณรายจายประจําป กลาวคือ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใชการวางแผนพัฒนาเปนเคร่ืองมือในการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป โดยนํา
โครงการ/กิจกรรมจากแผนพัฒนาสามป ในปท่ีจะจัดทํางบประมาณรายจายประจําป ไปจัดทํางบประมาณเพื่อให
กระบวนการจัดทํางบประมาณเปนไปดวยความรอบคอบ และผานกระบวนการการมีสวนรวมของประชาชน 
 
วัตถุประสงคของการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

1) เพื่อแสดงความสัมพันธเช่ือมโยง  และสอดคลองกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา    
เทศบาลและการจัดทํางบประมาณประจําป 
  2)   เพื่อแสดงแนวทางการพัฒนาในชวงระยะเวลาสามป (พ.ศ. 2556 - 2558)     ท่ีมีความ
สอดคลองและสามารถสนองตอบตอยุทธศาสตรการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ 
  3)  เพื่อเปนการจัดเตรียมโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหอยูในลักษณะพรอมท่ีจะบรรจุในแผน
งบประมาณประจําป และสามารถนําไปปฏิบัติไดทันทีเมื่อไดรับงบประมาณ 
 
ขั้นตอนในการจัดทําแผนพัฒนาสามป 

การจัดทําแผนพัฒนาสามปมีข้ันตอนการดําเนินการดงันี ้  

  1)  คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินรวมกับประชาคมทองถ่ิน กําหนดประเด็นหลักการพฒันาให
สอดคลองกับวิสัยทัศน   พนัธกิจ   และจดุมุงหมายเพื่อการพัฒนาในแผนยุทธศาสตรการพัฒนา  รวมท้ัง
สอดคลองกับปญหา ความตองการของประชาคมและชุมชน โดยนําขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหนวยงาน
ตาง ๆ และขอมูลในแผนชุมชนมาพิจารณาประกอบการจดัทําแผนพัฒนาสามป 

2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมประเด็นหลักการพัฒนา 
ปญหา ความตองการ และขอมูลนํามาจัดทํารางแผนพัฒนาสามป แลวเสนอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

3) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนพัฒนาสามปเพื่อเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
ผูบริหารทองถ่ินพิจารณาอนมัุติรางแผนพฒันาสามปและประกาศใชแผนพัฒนาสามป 4) 
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ประโยชนของแผนพัฒนาสามป 
  การจัดทําแผนพัฒนาสามป เปนเคร่ืองมือท่ีจะชวยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดพิจารณา
อยางรอบคอบใหเห็นถึงความเช่ือมโยงระหวางแนวทางการดําเนินงานตาง ๆ ท่ีอาจมีความความเชื่อมโยงและ
สงผลทั้งในเชิงสนับสนุน และเปนอุปสรรคตอกัน เพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินนํามา     ตัดสินใจกําหนด
แนวทางการดําเนินงานและใชทรัพยากรการบริหารของทองถ่ินอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเกิดประโยชน
สาธารณะสูงสุด 
 
 
 
 
 
 



สวนที่  2  สภาพทั่วไปและขอมูลพื้นฐานท่ีสําคัญขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 

สภาพทั่วไป 
 

  ที่ต้ัง  อาณาเขต  และภูมิประเทศ  เทศบาลตําบลไมเรียง 

เทศบาลตําบลไมเรียงไดเปล่ียนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลไมเรียงตามพระราชบัญญัติ 
เปล่ียนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเปนเทศบาล   พ.ศ.2542   ประกาศในราชกิจจานุเบกษา      ฉบับกฤษฎีกา    
เลม 116  ตอนท่ี 9 ก.   วันท่ี  24  กุมภาพันธ  2542  โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี  25  พฤษภาคม  2542 นั้น  
เทศบาลตําบลไมเรียงเปนเทศบาลแหงหนึ่งใน  3  แหง  ของอําเภอฉวาง ไดแก เทศบาลตําบลฉวาง เทศบาล
ตําบลจันดี และเทศบาลตําบลไมเรียง  โดยมีสํานักงานเทศบาลต้ังอยูในเขตตําบลไมเรียง   
  ท่ีตั้งเทศบาลตําบลไมเรียงอยูหางจากอําเภอฉวาง   ระยะทางประมาณ  5 กิโลเมตร และอยู
หางจากตัวจังหวัดนครศรีธรรมราช  ระยะทางประมาณ 75 กิโลเมตร มีจํานวนพื้นท่ี 2.48 ตารางกิโลเมตร หรือ 
1,730 ไร   มีอาณาเขตติดตอกับชุมชนขางเคียงดังนี้ 
  ทิศเหนือ                      ติดตอกับหมู  5 บานปากกะเปยด   ตําบลนาเขลียง 
  ทิศใต                  ติดตอกับหมู  7 บานหนองมวง   ตําบลไมเรียง 
  ทิศตะวันออก             ติดตอกับแมน้ําตาป  หมูท่ี 2 บานไสโคกเกาะ   และหมูท่ี 3          
     บานทาแหง   ตําบลนาแว 
  ทิศตะวันตก  ติดตอกับทางรถไฟและหมูท่ี  2  บานคลองหราด   ตําบลไมเรียง 
 

สภาพภูมิประเทศ   เปนลักษณะของท่ีราบเชิงเขา มีภูเขาอยูหางทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ 
 ความสูงของพื้นท่ีอยูระหวาง 50-100 เมตร จากระดับน้ําทะเลปานกลางมีแมน้ําลําคลองท่ีสําคัญคือ แมน้ําตาป
ไหลผานตามแนวเขตทางดานทิศตะวันออกของเทศบาล  
  ลักษณะของดินบริเวณเทศบาลเปนดินเนื้อละเอียด  มีอินทรียวัตถุนอย เหมาะสําหรับการ
เพาะปลูก สวนบริเวณอ่ืนเปนบริเวณท่ีสูงหรือเนินเขา ลักษณะของดินเปนดินเนื้อหยาบ มีอินทรียวัตถุนอย
เหมาะสําหรับการปลูกไมยืนตน 
       ลักษณะภูมิอากาศ  เปนแบบมรสุมเขตรอน มี 2 ฤดู คือ ฤดูรอน  ระหวางเดือนกุมภาพันธ – 
พฤษภาคม  มีอากาศรอนตลอดฤดูและฤดฝูน  ระหวางเดือน พฤษภาคม – มกราคม 
 
   เขตการปกครอง    แบงออกเปน  2  หมูบาน   คือหมูท่ี  3  ประกอบดวยชุมชนตลาดทานพอ  
ชุมชนบานหนองหอย  และหมูท่ี  8  มีชุมชนบานหนองตรุด  ชุมชนบานแหลมทอง  ชุมชนหนาวัดหาดสูง
พัฒนา และชุมชนบานในทอนพัฒนา 
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ขอมูลพื้นฐานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
 

  การคมนาคมภายในเขตเทศบาล 
  เทศบาลตําบลไมเรียง มีเสนทางการคมนาคมสําหรับใชสัญจรไป-มา ติดตอระหวางชุมชน
ใกลเคียง  และชุมชนอ่ืน ๆ  ดังนี้ 

    ทางหลวงจังหวัดหมายเลข  4104    เช่ือมระหวางทางหลวงจังหวัดหมายเลข   4015   
 ผานตําบลกะเปยด ตําบลไมเรียง สูอําเภอฉวาง 

    ถนนลาดยางเช่ือมการคมนาคม  ระหวางเทศบาลตําบลไมเรียง ผานตําบลไมเรียง   
กับทางหลวงแผนดินหมายเลข   41 

    เสนทางรถโดยสารประจําทางผาน 1  สาย  คือ สายบานสอง - นครศรีธรรมราช 
มีจํานวน  2  เท่ียว 
       เสนทางรถไฟ  ทางรถไฟสายใตเช่ือมการคมนาคมระหวางกรุงเทพมหานคร   ผาน
บริเวณชุมชนเทศบาลตําบลไมเรียงท่ีสถานีทานพอ   ลงสูอําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา เปนขบวนรถเร็ว
ธรรมดา  วันละ 10 เท่ียว 
 

  การไฟฟา 

  การใหบริการดานไฟฟาในเขตเทศบาลตําบลไมเรียง     ดําเนินการโดยการไฟฟาสวน 
ภูมิภาค  อําเภอฉวาง   ซ่ึงในปจจุบันสามารถใหบริการไดครบทุกครัวเรือน 
 

 การประปา 
  ในเขตเทศบาลตําบลไมเรียง  ไมมีกิจการประปาเปนของตนเอง  ตองอาศัยการบริการจาก
สํานักงานการประปาสวนภูมิภาคจันดี  ซ่ึงปจจุบันการใหบริการน้ําประปายังไมครอบคลุมทุกครัวเรือน 
จํานวนครัวเรือนท่ีมีน้ําประปาใช   จํานวน  364  ครัวเรือน    
 

  การส่ือสารและโทรคมนาคม 
ในเขตเทศบาลตําบลไมเรียง    มีท่ีทําการไปรษณีย    จํานวน   1   แหง     อยูในบริเวณยาน 

ชุมชนตลาดทานพอ เพื่อใหบริการและอํานวยความสะดวกใหแกประชาชนในเขตพ้ืนท่ีและชุมชนใกลเคียง 
ซ่ึงต้ังอยูในเขตหมูท่ี 3   นอกจากนี้ยังมีตูไปรษณียตั้งกระจายอยูตามจุดตาง ๆ   ของชุมชน   จํานวน  7  แหง 

โทรศัพท      การใหบริการทางดานโทรศัพท    ในเขตเทศบาลตําบลไมเรียง   อยูในหนาท่ี 
ความรับผิดชอบของ  บริษัท ทศท.คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน)  สาขาจันดี  (เขตโทรศัพทภูมิภาคที่ 7) มี
จํานวนครัวเรือนท่ีมีโทรศัพทใชในเขตพื้นท่ี จํานวน 176  ครัวเรือน  นอกจากนี้ยังมีโทรศัพทมือถือท่ี
ประชาชนมีการใชบริการอยางกวางขวางครอบคลุมเกือบทุกครัวเรือน 
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โทรทัศน     ในเขตเทศบาลตําบลไมเรียงเกือบทุกครัวเรือนจะมีโทรทัศน   ซ่ึงใชเปนแหลง 
สถานีขอมูลขาวสาร  รายการบันเทิง และ สาระตาง ๆ  ท่ีจะสามารถใหความรูกับประชาชนได 
  Internet    เทศบาลไดจัดต้ังศูนย ICT เพื่อใหบริการดานขอมูลขาวสารตาง ๆ โดยจัดต้ังไว  
ณ   ศูนยเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ินเทศบาลตําบลไมเรียง    ซ่ึงเปดใหบริการทุกวัน  ตั้งแตเวลา 09.00 น.  – 
18.30  น.  ปจจุบันมีประชาชนมาใชบริการโดยเฉล่ียเดือนละ 500  คน 
 

  การจราจร 
 สภาพการจราจรในเขตพื้นท่ี เทศบาลตําบลไมเรียง  มีถนนจํานวน  22   สาย  การเดินทาง 

สัญจรไป – มา   สามารถเดินทางไดสะดวกและรวดเร็ว มีถนนเช่ือมตอเขาสูท่ีอยูอาศัยของประชาชนในพ้ืนท่ี
ไดอยางท่ัวถึง 
 

  การผังเมือง 
ในเขตเทศบาลตําบลไมเรียง  มีรายละเอียดการใชท่ีดินในปจจุบัน  ดังนี้ 
1)  การใชท่ีดินประเภทท่ีอยูอาศัย 
การใชท่ีดินประเภทที่อยูอาศัย  มีการตั้งบานเรือนกระจายตามพื้นท่ี ตามถนนสายหลักและ 

หนาแนนในบริเวณชุมชน  จํานวน 6 ชุมชน คือ ชุมชนบานหนองตรุด  ชุมชนตลาดทานพอ  ชุมชนบานหนอง
หอย   ชุมชนบานในทอนพัฒนา ชุมชนบานแหลมทอง และชุมชนหนาวัดหาดสูง มีประมาณรอยละ 3.19 หรือ 
49.69 ไร  

2)  การใชท่ีดินประเภทพาณิชยกรรม 

การใชท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมในเขตเทศบาลตําบลไมเรียงปจจุบันมีรานจําหนายสินคา 
เพื่ออุปโภค และบริโภค จํานวน 62 แหง บริเวณพาณิชยกรรมหรือยานการคาของชุมชนจะอยูบริเวณ
ศูนยกลางของชุมชน    สวนใหญเปนการคาขนาดเล็ก  สําหรับใหบริการประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลและ
พื้นที่ใกลเคียง  ซ่ึงมีพื้นท่ีประกอบการพาณิชยกรรมประมาณรอยละ1.04   หรือประมาณ   16.15 ไร 

3)  การใชท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม 

                            การใชท่ีดินประเภทอุตสาหกรรม  ในเขตเทศบาล สวนใหญเปนอุตสาหกรรมในครัวเรือน มี
ขนาดเล็ก ซ่ึงในปจจุบันมีจํานวน  10 แหง  ไดแก โรงเล่ือย จํานวน 1 แหง   โรงพิมพจํานวน  1 แหง   ราน
ซอมเคร่ืองยนต  จํานวน  8 แหง 

4)  การใชท่ีดินประเภทเกษตรกรรม 

การใชท่ีดินประเภทเกษตรกรรม    ในเขตเทศบาลประชาชนสวนใหญจะประกอบอาชีพ 
เกษตรกรรมอยูบริเวณรอบนอกชุมชน   เชน  ประกอบอาชีพทําสวนยางพารา   ทําสวนผลไม  ทํานา  และเล้ียง
สัตว   ซ่ึงมีการใชพื้นที่ประมาณ  1,406.89 ไร   หรือประมาณรอยละ 90.6 
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5)  การใชท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา 

การใชท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษา ในเขตเทศบาล มีสถาบันการศึกษาท่ีใหบริการแก 
ราษฎรในพื้นท่ีและพ้ืนท่ีใกลเคียงอยู  2 ระดับ คือในระดับอนุบาลถึงระดับช้ันมัธยมศึกษา ไดแก โรงเรียน
อนุบาลเจริญมิตร, และโรงเรียนวัดหาดสูง  และระดับ ปวช. ไดแก วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ   
พื้นที่การใชท่ีดินประเภทสถาบันการศึกษามีพื้นที่ประมาณ 10.2 ไร หรือประมาณรอยละ 0.66 

6)  การใชท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา 

                            การใชท่ีดินประเภทสถาบันศาสนา ในเขตเทศบาลตําบลไมเรียงมีพื้นท่ี ท่ีใชในทางศาสนา 
จํานวน   2  แหง   ไดแก วัดหาดสูงและสวนพุทธธรรมปาชาปากหลาม   มีพื้นท่ีประมาณ 16.14 ไร  หรือรอย
ละ  1.04 

7)  การใชท่ีดินประเภทสถาบันราชการ 
                               การใชท่ีดินประเภทสถาบันราชการสวนใหญจะรวมตัวอยูบริเวณศูนยกลางแหลงชุมชน 
ไดแก สถานีตํารวจภูธรตําบลไมเรียง  สถานีอนามัยบานทานพอ โรงเรียนวัดหาดสูง สถานีรถไฟทานพอ และ
ท่ีทําการไปรษณียโทรเลข   สถานท่ีราชการดังกลาว  มีเนื้อท่ีรวมกันท้ังส้ินประมาณ 5.45 ไร หรือ รอยละ 0.35 

8)  การใชท่ีดินประเภทสถาบันการเงิน 
                               การใชท่ีดินประเภทสถาบันการเงินในเขตเทศบาล  มีอยู 1 แหง คือธนาคารไทยพาณิชย 
จํากัด (มหาชน) สาขาทานพอ  ตั้งอยูในชุมชนตลาดทานพอ  หมูท่ี 3  
 

ขอมูลพื้นฐานดานเศรษฐกิจ 
โครงสรางดานเศรษฐกิจ 

  รายไดประชากร 
รายไดสวนใหญของราษฎรในเขตเทศบาลตําบลไมเรียง  ไดมาจากการประกอบอาชีพดาน 

การเกษตรกรรม   การพาณิชยกรรม  การอุตสาหกรรมขนาดเล็ก   
  การเกษตรกรรม 

อาชีพดานเกษตรกรรมของราษฎรในเขตเทศบาลตําบลไมเรียง  เชน   การทําสวนยางพารา  
ทํานา ทําสวนผลไม  นอกจากนี้ยังมีการปลูกพืชสวนครัวบางบางสวน มีจํานวนครัวเรือนท่ีประกอบอาชีพ
ดังกลาว จํานวน 30  ครัวเรือน  หรือประมาณ 1,051 คน 

  การอุตสาหกรรม 
                           อาชีพดานอุตสาหกรรมในเขตเทศบาลตําบลไมเรียง เปนอุตสาหกรรมครัวเรือนหรือ
อุตสหกรรมขนาดเล็ก ไดแก รานซอมเคร่ืองยนต   8  แหง   โรงพิมพ 1 แหง  โรงเล่ือย 1 แหง  ซ่ึงมีราษฎร
ประกอบอาชีพนี้นอยเม่ือเทียบกับราษฎรท่ีประกอบอาชีพดานการเกษตรกรรม 
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  การพาณิชยกรรม/การบริการ 
อาชีพดานการพาณิชยกรรมของราษฎรในเขตเทศบาลตําบลไมเรียง   สามารถจําแนกได  11 

ประเภท  ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
   รานจําหนายเคร่ืองชําตางๆ                                        จํานวน  35  ราน 
   รานจําหนายเคร่ืองดื่ม-อาหาร        จํานวน  16  ราน 
   รานจําหนายเส้ือผา       จํานวน   10  ราน 
   รานบริการเสริมสวย                                                จํานวน   15  ราน 
   รานจําหนายอุปกรณเคร่ืองเหล็ก-เคร่ืองยนต                         จํานวน    8  ราน 
   รานจําหนายอะไหลยนต     จํานวน    2   ราน 
   รานจําหนายอุปกรณไฟฟา-วิทยุ                                           จํานวน    7  ราน 
   รานจําหนายสินคาเฉพาะอยาง                                       จํานวน  49  ราน 

             รานบริการตัดผมชาย                                                        จํานวน    6  ราน 
     รานจําหนายวัสดุกอสราง     จํานวน    3  ราน 
     รานบริการซอมรถ      จํานวน  7  ราน 
   ซ่ึงการประกอบอาชีพดานบริการประเภทตาง ๆ ท่ีกลาวมาขางตน นั้น มีแนวโนมทางดาน
การลงทุนท่ีคงท่ีหรือเพ่ิมข้ึนหรือลดลงเพียงเล็กนอยเทานั้น 

  การทองเที่ยว 
ดานการทองเท่ียวในเขตเทศบาลตําบลไมเรียง  ไมมีสถานท่ีทองเท่ียวจึงทําใหไมมีรายได 

และคาใชจายของนักทองเท่ียวเขามาเปนเงินอุดหนุน 
  

  การปศุสัตว 
ลักษณะการประกอบการปศุสัตวในทองถ่ินของราษฎรในเขตพ้ืนท่ี   เทศบาลสวนใหญจะ 

เล้ียงไว  เพื่อบริโภคในครัวเรือน  สัตวท่ีเล้ียงสวนใหญ ไดแก   ไก  โค    สุกร  ปลา      
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ขอมูลพื้นฐานดานสังคม 
  ดานจํานวนประชากร 

  ในเขตเทศบาลตําบลไมเรียง  มีประชากรจํานวน  มีประชากรจํานวน  2,371 คน  เปนชาย  
จํานวน  1,157  คน    เปนหญิง  1,214  คน    มีครัวเรือนท้ังหมด  1,153  ครัวเรือน   ความหนาแนนครัวเรือน
ละ  4 – 5  คน  สามารถแยกชวงอายุได  ดังนี้ (ขอมูล ณ วันท่ี  31  มีนาคม  2555 ) 

  ชวงอาย ุ
ชาย 
(คน) 

หญิง 
(คน) 

รวม 
(คน) 

นอยกวา  1  ปเต็ม 
1  ปเต็ม  -  6  ป 
7  ปเต็ม  -  12  ป 
13  ปเต็ม  -  17  ป 
18  ปเต็ม  -  25  ป 
26  ปเต็ม – 60 ป 
มากกวา  60  ปเต็มข้ึนไป 

6 
103 
4 

76 
121 
622 
151 

2 
71 
73 
80 

123 
648 
219 

8 
174 
157 
156 
244 

1,270 
370 

รวมท้ังหมด 1,157 1,214 2,371 

  ดานการศึกษา 
  ในเขตเทศบาลตําบลไมเรียง  มีสถาบันการศึกษาจํานวน    4   แหง  รายละเอียด  ดังนี้ 

ท่ี โรงเรียน/สถาบันการศึกษา ระดับ 
จํานวนนักเรียน 

(คน) 
จํานวนครู 

(คน) 
หนวยงานท่ี 

รับผิดชอบ/สังกัด 
1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 
 

4 
 

ศูนยเด็กเล็กกอนเกณฑ  
วัดหาดสูง 
 
วัดหาดสูง 
 
 
เจริญมิตร 
 
 
 
เจริญมิตรพณิชยการ 
 

เด็กเล็กกอนเกณฑ 
 
 
อนุบาล  
ป.1 – ป. 6 
 
อนุบาล  
ป.1 – ป. 6 
ม.1 – ม.3 
 
ปวช. 1 – ปวช. 3 

52 
 
 

27 
221 

 
249 
528 
138 

 
104 

 

3 
 
 

2 
10 
 

10 
23 
10 
 

8 
(พิเศษ 3) 

กรมศาสนา  
 
 
สํานักงานคณะกรรม 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
สํานักงานคณะกรรม 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 
 
สํานักงานคณะกรรม 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 
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  ดานศาสนา 
  ราษฎรในเขตเทศบาลตําบลไมเรียง  สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ  มีวัดหาดสูงและสวนพุทธ
ธรรมปาชาปากหลามเปนสถานท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและศูนยรวมเคร่ืองยึดเหนี่ยวจิตใจ 
 

  ดานประเพณี  และศิลปวัฒนธรรม 
ราษฎรในเขตเทศบาลตําบลไมเรียง    มีประเพณีท่ีสืบทอดกันมาชานานต้ังแตสมัยโบราณ 

จนถึงปจจุบัน  เปนท่ีรูจักของคนท่ัวไป คือ ประเพณีวันสงกรานต  ประเพณีวันสารทเดือนสิบ และประเพณี
วันลอยกระทง ซ่ึงประเพณีดังกลาวเปนประเพณีประจําทองถ่ินของราษฎรในเขตเทศบาล ทางเทศบาลไดให
การสนับสนุนและมีเจตนารมณท่ีจะสืบทอดใหคงอยูกับทองถ่ินสืบตอไป 
 

  ดานสาธารณสุข 
การใหบริการดานสาธารณสุขแกราษฎรในเขตเทศบาลตําบลไมเรียง   มีสถานีอนามัยบาน 

ทานพอ   1 แหง  ตั้งอยูท่ีหมูท่ี 8 บานหนองตรุด  มีเจาหนาท่ีประจําสถานีอนามัยจํานวน 3 คน ใหบริการ
ครอบคลุมพื้นท่ี 5 หมูบานของตําบลไมเรียง ไดแก หมูท่ี 3 , 4 , 6 , 7 และหมูท่ี  8  ชนิดของโรค 7 อันดับไดแก  

1.  โรคระบบทางเดินหายใจ 
2.  ระบบโครงสรางและกลามเนื้อ 
3.  อาการอาการท่ีผิดปกติ 
4.  โรคเลือดและระบบไหลเวียนเลือด 
5.  โรคระบบยอยอาหาร รวมโรคในชองปาก 
6.  โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใตผิวหนัง 
7.  โรคติดเช้ือปรสิต 

 

  ดานสังคมสงเคราะหและสวัสดิการสังคม 
ในเขตพื้นที่เทศบาลตําบลไมเรียงยังไมมีสถานสงเคราะหในพ้ืนท่ีแตเทศบาลใหความชวย 

เหลือ ทางดานการเงินสนับสนุนโครงการตาง ๆ  ท่ีเปนประโยชนตอสังคม เชนโครงการชวยเหลือเด็ก 
โครงการชวยเหลือคนพิการ   โครงการชวยเหลือคนชรา   เปนตน 
 

  ดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
ในเขตเทศบาลตําบลไมเรียง  มีสถานีตํารวจภูธรตําบลไมเรียง    จํานวน   1  แหง    คอยให 

บริการดานรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในเขตเทศบาล  
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ขอมูลพื้นฐานดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรน้ํา 

เทศบาลตําบลไมเรียงมีแมน้ําตาป   ซ่ึงมีตนกําเนิดจากภูเขาหลวงไหลผานทองท่ีเทศบาล 
ทําใหพื้นที่ในเขตเทศบาล  เปนพื้นท่ีเหมาะแกการทําการเกษตรเนื่องจากมีน้ําอุดมสมบูรณ 
ทรัพยากรปาไม 
                          ดานทรัพยากรปาไมในเขตพื้นท่ีเทศบาลตําบลไมเรียงสวนใหญจะเปนไมยืนตน จําพวกพืช
สวน   เชน   มังคุด   ทุเรียน   ยางพารา ฯลฯ  
ทรัพยากรธรณี 

ในเขตเทศบาลตําบลไมเรียงมีทรัพยากรดินท่ีอุดมสมบูรณท้ังสวนท่ีเปนท่ีราบ  ท่ีราบลุม  
จึงทําใหเหมาะแกการเกษตร ท้ังการทําสวนยางพารา การทําสวนผลไม และทํานา 
สภาพส่ิงแวดลอม 

แหลงน้ํา 
  คุณภาพดานแหลงน้ํา ในเขตเทศบาลตําบลไมเรียงมีแมน้ําตาปเปนแหลงน้ําท่ีสําคัญในการ
หลอเล้ียงชีพของราษฎร 
  อากาศ 
  ในเขตเทศบาลตําบลไมเรียงลักษณะอาการโดยสภาพรวมมีอากาศท่ีบริสุทธ์ิแตจะมีอยูบาง
บางพื้นท่ี ท่ีประสบปญหามลภาวะของอากาศท่ีจะตองปรับปรุง  เชน ในเขตพื้นท่ีบริเวณส่ิงกอสราง  บริเวณท่ี
ประชาชนประกอบอาชีพเล้ียงสุกร 
  ปริมาณขยะ 

ปริมาณขยะมูลฝอยและส่ิงปฎิกูลท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันมีปริมาณท่ีเพิ่มมากข้ึน      ตามความ 
เจริญของชุมชน จากสภาพปญหาเร่ืองปริมาณขยะท่ีมีจํานวนเพิ่มมากข้ึนทางเทศบาลไดดําเนินการในเร่ืองการ
กําจัดขยะโดยมีรถขนถายขยะเพื่อนําไปทําลายโดยการใชเตาเผาเปนตัวชวยทําลายขยะท่ีมีปริมาณเพิ่มมากข้ึน 
แตในปจจุบันมีปญหาเร่ืองเตาเผาขยะชํารุดไมสามารถดําเนินการเผากําจัดขยะได    จําเปนตองหามาตรการ
ตาง ๆ มาชวยลดปริมาณขยะพรอมกับหาวิธีการกําจัดขยะท่ีเหมาะสมตอไป 

น้ําเสีย 
พื้นที่ในเขตเทศบาลบางสวนยังมีปญหาเร่ืองน้ําเสียอยูบางสาเหตุของนํ้าเนาเสียสวนใหญเกิด 

จากการที่ประชาชนปลอยน้ําเนาเสียภายในบานเรือน   ท้ิงขยะหรือส่ิงของลงในทอระบายน้ําในเขตชุมชน 
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ขอมูลพื้นฐานดานการเมืองการบริหาร 
 

  โครงสรางและอํานาจหนาท่ีในการบริหารงานของเทศบาล 
  โครงสรางและอํานาจหนาท่ีของเทศบาลตําบลไมเรียง  ( เทศบาลขนาดเล็ก ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลตําบลไมเรียง 

สภาเทศบาล 

ประธานสภา  1  คน 
รองประธานสภา  1  คน 
เลขานุการสภา  1 คน 

สมาชิกสภาเทศบาล 
จํานวน  12  คน 

ผูบริหาร 

นายกเทศมนตรี  1  คน 
รองนายกเทศมนตรี  2  คน 
เลขานุการนายกฯ  1  คน 

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  1 คน 

ปลัดเทศบาล 

สํานักปลัด 
เทศบาล 

กอง 
คลัง 

กอง 
ชาง 

กองสาธารณสุข 
และส่ิงแวดลอม 

กอง 
การศึกษา 

รองปลัดเทศบาล หนวยงานตรวจสอบภายใน 
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 โครงสราง  อัตรากําลังและบุคลากร 
  (1)  ฝายการเมือง  มีจํานวนบุคลากรท้ังส้ิน    17  คน  ดังตอไปนี้ 
   -  นายกเทศมนตรีตําบลไมเรียง  จํานวน    1  คน 
   -  รองนายกเทศมนตรีตําบลไมเรียง จํานวน    2  คน 
   -  เลขานุการนายกเทศมนตรีตําบลไมเรียง จํานวน    1  คน 
   -  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีตําบลไมเรียง จํานวน    1  คน 
   -  สมาชิกสภาเทศบาลตําบลไมเรียง จํานวน  12  คน 
 

 (2)  ขาราชการประจํา  แบงออกเปน  1  สํานัก  4  กอง  มีบุคลากรท้ังส้ินจํานวน  56 คน  
ดังตอไปนี้ 

1)  พนักงานเทศบาล   จํานวน  19   คน 
2)  ลูกจางประจํา    จํานวน    4   คน 
3)  พนักงานจาง    จํานวน  33   คน 

                         รวมท้ังหมด                                                56  คน 
 

อัตรากําลัง 
พนักงานเทศบาลและลูกจางของเทศบาลตําบลไมเรียง 

ขอมูล  ณ  วันท่ี  30  เมษายน  2555 

พนักงานเทศบาล (ระดับ) 
หนวยงาน 

1 2 3 4 5 6 7 รวม ลูก
จา
งป

ระ
จํา

 

พน
ักง
าน
จา
ง 

รว
มลู

กจ
าง

 

รว
มทั้

งห
มด

 

อัต
รา
วา
ง 

นักบริหารงานเทศบาล - - - - - 1 1 2 - - - 2  

สํานักปลัดเทศบาล - - - 1 2 2 1 6 2 5 7 13  
กองคลัง - 1 - 2 - 2 - 5 - 4 4 9  
กองชาง - - - 2 - 2 - 4 - 8 8 12  
กองสาธารณสุขฯ - - 1 - - - - 1 2 13 15 16  
กองการศึกษา - - - - - - - - - 3 3 3  
หนวยตรวจสอบภายใน - - - - 1 - - 1 - - - 1  

รวม - 1 1 5 3 7 2 19 4 33 37 56  
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อํานาจหนาท่ี ของเทศบาลตําบลไมเรียง ตามความในมาตรา 50 และ 51 ตามพระราช 
บัญญัติเทศบาล  พ.ศ. 2496  ( และท่ีแกไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับท่ี 13 พ.ศ. 2552 ) 
 

  มาตรา  50  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย  เทศบาลตําบลมีหนาท่ีตองทําในเขตเทศบาล  
ดังตอไปนี ้

(1) รักษาความสงบเรียบรอยของประชาชน 
(2) ใหมีและบํารุงทางบกและทางนํ้า 
(3) รักษาความสะอาดของถนนหรือทางเดินและท่ีสาธารณะ รวมท้ังการกําจัดมูลฝอยและ 

ส่ิงปฎิกูล 
(4) ปองกันและระงับโรคติดตอ 
(5) ใหมีเคร่ืองใชในการดับเพลิง 
(6) ใหราษฎรไดรับการศึกษาอบรม 
(7) สงเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผูสูงอายุ และผูพกิาร 
(8) บํารุงศิลปะ จารีตประเพณี ภมิูปญญาทองถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 
(9) หนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติใหเปนหนาท่ีของเทศบาล 

 
มาตรา 51  ภายใตบังคับแหงกฎหมาย เทศบาลตําบลอาจจัดทํากิจการใดๆ ในเขตเทศบาล  

ดังตอไปนี ้
(1) ใหมีน้ําสะอาดหรือการประปา 
(2) ใหมีโรงฆาสัตว 
(3) ใหมีตลาด ทาเทียบเรือและทาขาม 
(4) ใหมีสุสานและฌาปนสถาน 
(5) บํารุงและสงเสริมการทํามาหากินของราษฎร 
(6) ใหมีการบํารุงสถานท่ีทําการพิทักษรักษาคนเจ็บไข 
(7) ใหมีและบํารุงการไฟฟาหรือแสงสวางโดยวิธีอ่ืน 
(8) ใหมีและบํารุงทางระบายน้ํา 
(9) เทศพาณิชย 
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 ศักยภาพดานเคร่ืองมือเคร่ืองใช 

เทศบาลตําบลไมเรียงมีเคร่ืองมือเคร่ืองใช    ไวบริการในดานการกําจัดขยะมูลฝอย , 
ใหความชวยเหลือบรรเทาสาธารณภัยในยามเรงดวน  และคอยชวยเหลือภารกิจตาง ๆ ตามความเหมาะสม  
ดังนี ้

- รถดับเพลิง      จํานวน  1  คัน   
- รถบรรทุกน้ําเอนกประสงค   จํานวน  1  คัน 
- รถบรรทุกขยะมูลฝอย   จํานวน  2  คัน   
- รถกระเชา    จํานวน  1  คัน   
- รถบรรทุก (ดีเซล)   จํานวน  2  คัน 
- รถจักรยานยนต   จํานวน  6 คัน 
-      รถดูดส่ิงปฏิกูล   จํานวน  1  คัน 
-      รถบรรทุกขนาดเล็ก   จํานวน  1  คัน 
 



สวนที่  3  ผลการพฒันาทองถิ่นในปทีผ่านมา  
  

การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏบิัติในเชงิปริมาณ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏบิัติในเชงิปริมาณ 

  ผลการพัฒนาเทศบาลในปท่ีผานมาประจําป  2554  จากการติดตามผลการดําเนนิงานของ
แผนพัฒนาเทศบาลในเชิงปริมาณ  ประจําป  2554  สรุปไดดังนี ้
  ผลการพัฒนาเทศบาลในปท่ีผานมาประจําป  2554  จากการติดตามผลการดําเนนิงานของ
แผนพัฒนาเทศบาลในเชิงปริมาณ  ประจําป  2554  สรุปไดดังนี ้

จํานวนโครงการ 
ยุทธศาสตร จํานวนโครงการ 

ท่ีปรากฏอยูในแผน 
จํานวนโครงการ 
ท่ีไดปฏบิัต ิ

รอยละ 

1.  ดานโครงสรางพื้นฐาน 44 - 0 
2.  ดานการศึกษา  กีฬา  ศาสนาและวัฒนธรรม 41 9 21.96 
3.  ดานสาธารณสุข ส่ิงแวดลอมและการจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

47 11 23.41 

4.  ดานเศรษฐกิจ 8 1 12.50 
5.  ดานสังคมชุมชน 31 2 6.46 
6.  ดานการเมือง  การปกครอง และการบริหารจัดการ 30 6 20 

รวมท้ังหมด 201 29 14.43 
ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาสามป พ.ศ. 2554 – 2556  แยกเปนรายไตรมาส 

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 รวม 
งบ งบ จํานวน

โครง 
งบ จํานวน

โครง 
งบ จํานวน

โครง 
งบ จํานวน

โครง 
จํานวน
โครง 

ยุทธศาสตร 
ประมาณ ประมาณ ประมาณ ประมาณ 

การ การ การ การ การ 
ประมาณ 

1.  ดานโครงสราง
พื้นฐาน 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.  ดานการศึกษา กีฬา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

6 100,840 1 99,940 0 0 2 1,183,344.8 9 1,384,124.8 

3.  ดานสาธารณสุข 
ส่ิงแวดลอมและการ
จัดการทรัพยากรฯ 

2 70,000 3 1,886,735 4 937,329 2 23,098 11 2,917,162 

4.  ดานเศรษฐกิจ 1 10,000 0 0 0 0 0 0 1 10,000 

5.  ดานสังคมชุมชน 1 10,166 0 0 0 0 1 582,000 2 592,166 
6.  2 57,846 1 14,803 2 398,850 1 41,400 6 512,899 ดานการเมือง การ
ปกครอง และการ
บริหารจัดการ 

รวม 12 248,852 5 2,001,478 6 1,336,179 6 1,829,843 29 5,416,351.8 
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การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏบิัติในเชงิคุณภาพ 

 

ดานโครงสรางพื้นฐาน 
ผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลไมเรียงในปท่ีผานมา (พ.ศ. 2554) 

เทศบาลไดดําเนินการแกไขปญหาความเดือดรอนและสนองตอบความตองการของ 
ประชาชนโดยกอสราง และปรับปรุงส่ิงอํานวยความสะดวกทางดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายใน
เขตเทศบาลใหมีความเหมาะสมและไดมาตรฐาน เพื่อรองรับความเจริญเติบโตในดานตาง ๆ ของชุมชน  เชน 
ปรับปรุงไฟฟาสาธารณะทานพอ - นาเขลียง   กอสรางถนน คสล. สายหนองตรุด 2  ขุดลอกแหลงน้ํา
สาธารณะประโยชนคลองบอด  และบริการอ่ืน ๆ เพื่อใหสอดคลองกับปญหาความเดือดรอนและความ
ตองการของประชาชนในดานตาง ๆ  
 
ดานการศึกษา  กีฬา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
ผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลไมเรียงในปท่ีผานมา (พ.ศ. 2554) 
  ดานการจัดการศึกษา เทศบาลไดดําเนนิการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจดัทําอาหารท่ีมีคุณภาพ  
ท้ังอาหารเสริม (นม)  และอาหารกลางวนั   จัดส่ือการเรียนการสอน  วัสดุ อุปกรณ ของเด็กเลนตาง ๆ แกศูนย
อบรมเด็กกอนเกณฑและโรงเรียนท่ีอยูในเขต ใหมีการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา มุงเนนผลสัมฤทธ์ิของการ
เรียน  ซ่ึงนกัเรียนตองมีสุขภาพรางกายและจิตใจ ท่ีสมบูรณ  แข็งแรง มีการเจริญเติบโตตามวัยท่ีเหมาะสม  มี
การบริโภคอาหารท่ีถูกตองตามหลักโภชนาการ มีพื้นที่บริเวณท่ีถูกสุขลักษณะ ไดแกโครงการสนับสนุน
อาหารกลางวนัแกเด็กโรงเรียนวดัหาดสูง และไดสนับสนุนงบประมาณพัฒนาคุณภาพทางการเรียนและ
ทางดานวิชาการ ตามท่ีโรงเรียนเสนอโครงการขอรับเงินสนับสนุนมายังเทศบาล  เชน อุดหนุนโครงการ
ฝกอบรมเขาคายภาษาอังกฤษ 
  ดานกีฬาและนันทนาการ เทศบาลไดสงเสริมและสนับสนุนดานการกฬีาจัดสงนักกฬีาเขา
รวมแขงขันกบัองคกรอ่ืน ไดแก โครงการแขงขันกีฬาเทศบาล,โครงการจัดสงนักกฬีาเขารวมแขงขันกีฬา
ภายในอําเภอ ทองถ่ินอ่ืน/จังหวัด , เปนตน โดยมีวัตถุเพื่อใหเด็ก เยาวชน และประชาชนไดสนใจในการออก
กําลังกายดวยการเลนกฬีา  ไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ไมไปม่ัวสุมกับยาเสพตดิและเกี่ยวของกับอบายมุข
ตาง  ๆ 

ดานวัฒนธรรม  เทศบาลสามารถสนับสนุนและสงเสริมให เด็ก  เยาวชน และประชาชนใน 
เขตเทศบาลและพื้นท่ีใกลเคียง ไดเขามามีสวนรวมในการอนุรักษหรือรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทย 
วัฒนธรรมอันดีงามของทองถ่ิน ใหคงอยูไว เชน ประเพณีแหจาด  ประเพณีวันสงกรานต  ประเพณีแหผาข้ึน
ธาตุ ประเพณีวันลอยกระทง ฯลฯ และสนับสนุนและใหความรูความเขาใจในวันและประเพณีสําคัญของชาติ 
โดยใหเยาวชน ประชาชน  เขามามีสวนรวมในการจัดกิจกรรม เชน การจัดงานวันเด็กแหงชาติ    เปนตน 
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ดานสาธารณสุข   ส่ิงแวดลอม  และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
ผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลไมเรียงในปท่ีผานมา (พ.ศ. 2554 ) ไดดําเนินการดังนี้ 

1. บริหารจัดการและปรับปรุงการจัดการดานขยะมูลฝอย/ส่ิงปฏิกูล และนํ้าเสีย ไดแก การ 
จัดซ้ือ จัดวางถังขยะและจัดใหมีรถบรรทุกขยะเก็บขนขยะมูลฝอยใหเกิดความท่ัวถึงทุกครัวเรือน เก็บกวาด
ขยะถนนและซอยในชุมชน และในสวนสาธารณะ ลางถังขยะประจําป ขุดลอกคูระบายนํ้า ตลอดจนจัดใหมีรถ
ดูดส่ิงปฏิกูลไวบริการประชาชน 
  2. การปรับปรุงทัศนียภาพทางดานส่ิงแวดลอมในชุมชนใหมีความสะอาด และสวยงาม 
ไดแก ตัดหญา และฉีดยากําจัดวัชพืชบริเวณไหลถนนและซอยในชุมชน  ตัดหญาสวนสาธารณะและ
สวนหยอมหนาสถูปหลวงปูกลาย ปายเฉลิมพระเกียรติฯ ตัดแตงกิ่งไมในชุมชน 
  3. ดําเนินการแกไขปญหาเหตุรําคาญ รองเรียน ไดแก ปญหากล่ินเหม็นจากขยะมูลฝอย ณ 
สถานท่ีกําจัดขยะมูลฝอย โดยดําเนินการประสานไปยังเทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพื่อนําขยะท่ีเทศบาล
จัดเก็บไดในแตละวันไปท้ิง ณ สถานท่ีกําจัดขยะของเทศบาลนครนครศรีธรรมราชและไดมีการนําขยะไปท้ิง   
ณ สถานที่กําจัดขยะของเทศบาลนครฯ  เปนประจําทุกวัน   ปญหากล่ินเหม็นจากคูระบายนํ้า ปญหากล่ินเหม็น
จากฟารมเล้ียงไก 
  4. ดําเนินการรณรงคควบคุมปองกันโรคเปนประจําทุกป โดยรณรงคและประชาสัมพันธให
ประชาชนทราบเกี่ยวกับการปองกันโรคติดตอท่ีอาจจะเกิดข้ึนกับ ประชาชน เด็ก เยาวชน เชน โรค
ไขเลือดออก อยางท่ัวถึง และมีการดาเนินการโครงการรณรงคปองกันการแพรระบาดของโรคไขเลือดออก 
โดยการพนหมอกควันกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงในชุมชนเขตเทศบาล โดยความรวมมือกับภาคสวนท่ีเกี่ยวของ 
ไดแก อสม. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานทานพอ โรงเรียน และชุมชนในเขตเทศบาลท้ัง 6 ชุมชน 
สนับสนุนการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา 
  5. จัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและพัฒนาศักยภาพผูสูงอายุชุมชนในเขตเทศบาล เพื่อให
ผูสูงอายุในชุมชนไดพบปะกันเปนประจําทุกเดือน  
  6. โครงการชุมชนปลอดขยะ   เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดความรวมมือและการมีสวน
รวมของประชาชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดาเนินงานดานการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบ
วงจร โดยเร่ิมจากการจัดการขยะจากตนทางแหลงกําเนิดขยะ การลดปริมาณขยะการนําขยะกลับมาใชใหม 
การจัดการกลางทางโดยผานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและการจัดการ
ปลายทางคือการกําจัดท่ีถูกตอง 
  7. โครงการลดโลกรอนดวยมือเรา โดยดําเนินการปลูกตนไมตามโครงการลดโลกรอนดวย
มือเรา วันท่ี 5 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณเตาเผาขยะเทศบาล หมูท่ี 8 ตําบลไมเรียง เพื่อเปนการสนอง
พระราชดําริ ดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และเพื่อปลูกฝงจิตสํานึกใหคนในชุมชนมี
ใจรักตนไมและส่ิงแวดลอม 
  8. จัดใหรถบริการการแพทยฉุกเฉินไวบริการประชาชนตลอด 24 ช่ัวโมง 
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ดานเศรษฐกิจ 
ผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลไมเรียงในปท่ีผานมา (พ.ศ. 2554) 

- จัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน เพือ่นําขอมูลมาใชในการจดัเกบ็ภาษีตาง ๆ ได 
อยางมีประสิทธิภาพ ถูกตอง เปนธรรม และท่ัวถึง 
 
ดานสังคมชุมชน 
ผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลไมเรียงในปท่ีผานมา (พ.ศ. 2554) 

- เทศบาลไดใหความสําคัญตอสังคมและชุมชนโดยการใหความชวยเหลือสงเคราะหเบ้ีย 
ยังชีพแกผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเอดส 

- เทศบาลไดดําเนินการจัดทําโครงการรักษาความสงบเรียบรอยและความม่ันคงภายในเขต 
เทศบาลโดยจัดใหอปพร.รวมกับเจาหนาท่ีออกปฏิบัติหนาท่ีตระเวนตรวจเพื่อดูแลความสงบเรียบรอยภายใน
ชุมชน พื้นท่ีลอแหลม สวนสาธารณะ หรือพื้นท่ีเสียงภัย นอกจากนี้ยังมีการดูแลความเรียบรอยและอํานวย
ความสะดวกในเร่ืองการจราจรในพื้นท่ี เชนตลาดนัด ในชวงท่ีมีการจราจรคับขัน เปนตน 
ดานการเมือง การปกครองและการบริหารจัดการ 
ผลการพัฒนาของเทศบาลตําบลไมเรียงในปท่ีผานมา (พ.ศ. 2554) 

- เทศบาลสนับสนุนโดยการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน โดย 
การทําประชาคมเมืองแตละชุมชน นอกจากนี้ประชาชนยังมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของเทศบาล
ในรูปแบบคณะกรรมการ จัดซ้ือจัดจาง โครงการตาง ๆ  

- เทศบาลไดดําเนินการจัดซ้ือจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ และเทคโนโลยีสมัยใหม มาใชในการ 
ปฏิบัติงานในสํานัก/กองตาง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ใหเกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

- เทศบาลไดสงเสริมใหมีการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร ระเบียบ กฎหมาย และรายงาน 
กิจการของเทศบาลใหประชาชนทราบโดยผานทางเสียงตามสายและส่ือประชาสัมพันธตาง ๆ เชน แผนพับ 
ใบปลิว วารสาร ฯลฯ 
 
 
 
 

 



สวนที่  4   ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาในชวงสามป 
 
 
 

4.1    วิสัยทัศนการพัฒนาเทศบาลตําบลไมเรียง 
 

“เทศบาลตําบลไมเรียง เปนชุมชนเขมแข็ง  และนาอยูที่สุด” 

4.2 ยุทธศาสตรการพัฒนาของเทศบาลตําบลไมเรียง 
 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน 

        แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนา  ปรับปรุง  สนับสนุน  และบูรณะระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการข้ันพื้นฐาน 
2. พัฒนา ปรับปรุง แหลงน้ําสาธารณะประโยชนเพ่ือใหมีน้ําใชในการอุปโภค,การเกษตรและนําไปใชให

เกิดประโยชน 
 
2.   ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา   กีฬา  ศาสนาและวัฒนธรรม 

       แนวทางการพัฒนา 
1.   สงเสริมและสนับสนุนในดานการศึกษาระดับปฐมวัย และการศึกษาอ่ืน ๆ ในทุกระดับรวมท้ังภูมิปญญา 
      ทองถ่ินตาง ๆ  
2.  สงเสริมสนับสนุนดานการกีฬา 
3.  สงเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม สืบสาน อนุรักษ เผยแพรประเพณีและวัฒนธรรมตลอดจนภูมิ 
     ปญญาทองถ่ิน 
 
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสาธารณสุข ส่ิงแวดลอม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

     แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสรางคุณภาพท่ีดีท้ังทางรางกายและจิตใจรวมท้ังการ

ปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
2. พัฒนา ปรับปรุง แนวทางการใหบริการดานสุขภาพของประชาชน 
3. สงเสริม  พัฒนา  ปรับปรุง ระบบการบริหาร  การจัดการขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
4. สงเสริม  สนับสนุน  ปรับปรุง สภาพภูมิทัศน รวมท้ังการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
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4.    ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 

      แนวทางการพัฒนา 
1. สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแกไขปญหาความ

ยากจน 
2. ปรับปรุงระบบภาษีและแผนการบริหารทรัพยสินของเทศบาลรวมท้ังปรับลดรายจายท่ีไมจําเปนเพื่อไป 

ลงทุนในโครงการและกิจกรรมท่ีสามารถกระตุนเศรษฐกิจท่ีสามารถสรางงานและสรางรายไดใหกับ 
        ประชาชน 
 
5. ยุทธศาสตรดานสังคมชุมชน 

       แนวทางการพัฒนา 
1. สนับสนุนและใหการสงเคราะหแกเด็ก ผูสูงอายุ ผูยากไร ผูพิการ และผูดอยโอกาส ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี
2. จัดการและสนับสนุนดูแลเกีย่วกับความปลอดภัยในชีวติและทรัพยสินของประชาชน 
3. สงเสริมคุณภาพชีวิตพัฒนาศักยภาพของคนและสังคมเพ่ือสรางชุมชนเข็มแข็ง 
 
6. ยุทธศาสตรดานการเมือง  การปกครอง และการบริหารจัดการ 

       แนวทางการพัฒนา 
1.  สงเสริมและสนับสนุนการเมือง  การปกครอง  ตามระบบประชาธิปไตย  โดยมุงเนนใหประชาชนมีสวน 
     รวมในกิจกรรมตาง ๆ โดยยดึหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีและหลักธรรมาภิบาล 
2.  พัฒนา ปรับปรุง กอสราง จัดซ้ือจัดหา บูรณะอุปกรณเคร่ืองมือเคร่ืองใช ภายในสํานักงาน กอง ฝายตาง ๆ  
     ตลอดจนอาคาร สถานท่ีใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และมีความพรอมในการปฏิบัติงาน 

 
4.3 นโยบายการพัฒนาจังหวัด 

 แผนพฒันาจังหวัด 
 วิสัยทัศน (Vision) จังหวัดนครศรีธรรมราช 

“นครแหงการเรียนรู เกษตร ทองเท่ียว นาอยู ชุมชนเขมแข็ง” 
 ประเด็นยุทธศาตร 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาการบริหารจัดการภาคเกษตร สงเสริมเศรษฐกิจชุมชนเกษตร ธุรกิจ 
อุตสาหกรรมตอเนื่องการเกษตรบนพ้ืนฐานการสนับสนุนจากระบบโลจิสติกสและบริหารจัดการดาน
การตลาด 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 พัฒนาระบบและเครือขายการเรียนรู สงเสริมการจัดสรางชุมชนตนแบบ
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สงเสริมการทองเท่ียว 
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4  บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม ตลอดจนการสงเสริม
ประสิทธิภาพดานพลังงานและเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 5 พัฒนาคน องคกร ระบบสวัสดิการสังคม และความม่ันคงบนพื้นฐานการ
บริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 
 ปญหาเรงดวนของจังหวดันครศรีธรรมราช 
 1.  การแกไขปญหาความยากจนแบบบูรณาการทั้งจังหวัด 
 2.  การกัดเซาะชายฝงทะเล ในพื้นท่ีอําเภอชายฝง 3 อําเภอ ไดแก อําเภอปากพนัง อําเภอหวัไทร 
และอําเภอทาศาลา 
 3.   ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกตํ่า 
 4.   การแกไขปญหาอุทกภยัและภยัแลงท้ังระบบ ในเขตพื้นท่ีประสบปญหาเรงดวนของจังหวดั 
 5.   การแกไขปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม และท่ีดินทํากนิของราษฎร 
 6.   การแกไขปญหายาเสพติดโดยเนนการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณาการ และเยาวชนกลุมเส่ียง 
 7.   ปญหาท่ีเกดิตามสถานการณปจจุบัน เชน วิกฤติเศรษฐกิจ คนวางงาน สินคามีราคาแพง ฯลฯ 

 
กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในเขตจังหวัดนครศรธีรรมราช 

  กรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดนครศรีธรรมราช  
(พ.ศ. 2556 – 2558)  ไดกําหนดขึ้นเพื่อใหสอดคลองกับสภาวการณในปจจุบัน ภายใตแนวคิด “หลักความ
พอเพียง” ตามแนวพระราชดําริฯ      โดยอาศัยกรอบแนวทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ฉบับท่ี 11 นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร   การพัฒนากลุมจังหวัดภาคใตฝงอาวไทย ยุทธศาสตรการพัฒนา
จังหวัดนครศรีธรรมราช และภารกิจ 6 ดาน    ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตามแผนปฏิบัติการกําหนด
ข้ันตอนการกระจายอํานาจฯ มาตรา 32(1) รวมทั้ง   ไดทบทวนจากกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ฉบับป พ.ศ.2555 ประกอบดวยยุทธศาสตรและพันธกิจตาง ๆ ดังนี้ 
 1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
     1.1 สรางความเขมแข็งใหกับเกษตรกรรายยอย พัฒนาองคความรูตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจ
พอเพียง 
     1.2 พัฒนาอาชีพท่ีสอดคลองกับบริบทของชุมชน และความตองการของตลาด วิสาหกิจชุมชน 
สนับสนุนการใชภูมิปญญาทองถ่ินและสงเสริมการนําเทคโนโลยีมาใชในการเพ่ิมมูลคาการผลิต ดาน
การเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ฯลฯ 
     1.3 สงเสริมการผลิตและจําหนายสินคาเกษตรทั้งท่ีเปนอาหาร มิใชอาหาร และพลังงานทดแทน 
     1.4 สนับสนุนการจัดรูปท่ีดินเพ่ือการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบท 
     1.5 จัดใหมีระบบโครงสรางพื้นฐานและแหลงน้ําเพื่อการเกษตรอยางท่ัวถึงและเพียงพอ 
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     1.6 ฟนฟู พัฒนาทรัพยากรเพื่อการทองเท่ียว ท้ังแหลงทองเท่ียว บุคลากร  ภาคการตลาด  
ประชาสัมพันธการทองเท่ียว  เพื่อเสริมสรางภาพลักษณท่ีดีของจังหวัด 
    1.7 สงเสริมการลงทุน การพาณิชย  และพัฒนาธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับการทองเท่ียว 
    1.8 สงเสริม สนับสนุนการวิจัยพัฒนาท่ีผสมผสานภูมิปญญาทองถ่ินกับองคความรูใหม 
สนับสนุน  การวิจัยและพัฒนารวมระหวางนักวิชาการและชุมชน โดยใหความสําคัญกับความสอดคลองกับ
ความตองการ  ภาคเศรษฐกิจชุมชน 
 2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดลอมและพลังงาน 
       2.1  ฟนฟูพื้นท่ีปาและระบบนิเวศใหเกิดความอุดมสมบูรณ 
       2.2  สงเสริมการบริหารจัดการน้ําในพ้ืนท่ีตนน้ําและลุมน้ําอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหมีระบบ
ชวยตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ํา ระบบพยากรณและเตือนภัยน้ําแลงและน้ําทวม 
      2.3   สงเสริมใหมีมาตรการควบคุมการทองเท่ียวในแหลงทองเท่ียวธรรมชาติในชุมชน ใหอยู           
ในขีดความสามารถการรองรับของระบบนิเวศ 
      2.4   สงเสริมการดํารงชีวิตตามวิถีไทย เพื่อปลูกฝงคานิยมการบริโภค อยางพอเพียงและยั่งยืน       
การสรางเครือขายชุมชน เพื่อการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมชุมชน 
      2.5  สงเสริมใหชุมชน หมูบานมีสวนรวมในการบริหารจัดการเพ่ือลดมลพิษและควบคุม
กิจกรรม       ท่ีจะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและประชาชน เสริมสรางประสิทธิภาพของกลไกการจัดการ
ขยะชุมชน        ขยะอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส ขยะติดเช้ือ สงเสริมใหมีมาตรการสรางแรงจูงใจใหเกิดการ
ลดและคัดแยกขยะ ในแหลงกําเนิด สนับสนุนการสรางธุรกิจจากขยะรีไซเคิล และสนับสนุนใหมีระบบเก็บ
ขนและกําจัดขยะ        แบบรวมศูนย 
       2.6  เสริมสรางประสิทธิภาพในการกําจัด บําบัดมลพิษ ท้ังดานวิชาการ บุคลากร และสราง
จิตสํานึกของชุมชนในการมีสวนรวมติดตาม ตรวจสอบ เฝาระวัง แกไขปญหาส่ิงแวดลอม 
       2.7  สงเสริมสนับสนุนครัวเรือน ชุมชน ใชพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก พลังงานใส
สะอาด 
       2.8  สนับสนุนสงเสริมการรังวัดและจัดทําแผนท่ี เพื่อแสดงแนวเขตท่ีดินของรัฐ 
       2.9  ผลักดันใหมีระบบคุมครองสิทธิชุมชนและการแบงปนผลประโยชนท่ีเปนธรรม อนุรักษ
ฟนฟู ความหลากหลายของพันธุกรรมทองถ่ิน เพื่อรักษา ปกปองระบบนิเวศนท่ีเช่ือมโยงวิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมชุมชน 
 3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
       3.1  พัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคกรภาคประชาสังคมใหมีศักยภาพเพื่อรองรับการพัฒนา        
ในทุกดาน 
       3.2  พัฒนาคุณภาพการศึกษา  กระบวนการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรม จัดการศึกษาทั้งในและ  
นอกระบบ สนับสนุนการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน  สงเสริมใหเยาวชน  ประชาชน  ใชประโยชนจาก
เทคโนโลยีสารสนเทศเชิงสรางสรรคอยางฉลาดเพ่ือเสริมสรางการเรียนรู 
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      3.3  รณรงคใหเกิดการพัฒนาและปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพอนามัย พัฒนาส่ิงแวดลอม
ชุมชนใหถูกสุขลักษณะ 
       3.4  พัฒนาบุคลากรทางการแพทยและสาธารณสุข  สงเสริมการบริหารจัดการแพทยแผนไทย 
(แพทยทางเลือก) ท้ังในระดับชุมชน และ สถานพยาบาล 
       3.5  รณรงค ปองกัน ควบคุมการแพรระบาดของยาเสพติดเพื่อลดจํานวนผูเสพยและผูเกี่ยวของ    
ใหนอยลง 
        3.6  รณรงค ควบคุมการแพรระบาดของโรคติดตอรายแรงและปองกันการเกิดโรคไมติดตอ  
เฝาระวังปองกันปญหาการปวยและตายดวยโรคอุบัติใหม 
       3.7  สงเสริมการจัดระเบียบชุมชน สังคม การรักษาความสงบเรียบรอยและการบรรเทาสาธารณ
ภัย  เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน 
                  3.8  พัฒนาการกีฬา  เสริมสรางโอกาสใหประชาชนทุกกลุมออกกําลังกายและเลนกีฬา จัดหา
สถานท่ีจัดกิจกรรมออกกําลังกายและเลนกีฬาอยางท่ัวถึง 
                  3.9  สงเสริมการทํานุบํารุงและรักษา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปญญาทองถ่ิน พัฒนา 
ฟนฟู ตอยอดแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรม เพื่อสงเสริมการเรียนรูของเยาวชนและประชาชนและเผยแพรสู
สังคมโลก 
                 3.10  สงเคราะห และพัฒนาเด็ก สตรี คนชรา และผูดอยโอกาสในสังคมใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
พึ่งพาตนเองได 
                 3.11  สรางกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือความเขมแข็งของชุมชน สนับสนุนการจัดทําและใชแผน
ชุมชน  และสงเสริมกิจกรรมชุมชน  
 4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
       4.1 พัฒนาเสนทางคมนาคมภายในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบใหไดมาตรฐาน สะดวกปลอดภัยอยาง
ท่ัวถึง 
       4.2  พัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพและครบถวนเพียงพอ 
       4.3  พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการข้ันพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพอยางท่ัวถึงทุก
พื้นที่ 
       4.4  ผลักดันใหมีการใชผังเมืองรวมจังหวัดเปนกรอบและแนวทางในการพัฒนาดานกายภาพ 
เศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
                  4.5  ผลักดันใหมีการใชกฎหมายควบคุมอาคารอยางเปนรูปธรรม 
 5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารจัดการองคกรภายใตระบบธรรมาภิบาล 
       5.1 รณรงคสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมตามหลักการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข เสริมสรางวัฒนธรรมการเมืองแบบประชาธิปไตยและ
จิตสํานึกธรรมาภิบาลใหแกเยาวชน ประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน 
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       5.2 พัฒนาการบริหารจัดการองคกรตามหลักธรรมาภิบาลใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส 
สนับสนุน  ใหใชทรัพยากรในการบริหารอยางคุมคา ปรับปรุงระบบขอมูลและรูปแบบการใหบริการ
ประชาชน ลดข้ันตอน   การทํางานเพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชน 
       5.3  พัฒนาและสงเสริมการจัดทําแทองถ่ินท่ีตอบสนองความตองการในระดับชุมชนภายใต
กระบวนการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน สนับสนุนใหมีระบบฐานขอมูลกลางและระบบการติดตาม
ประเมินผล 
       5.4  พัฒนาศักยภาพบุคลากรขององคกรอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง  เพื่อเสริมสราง
ประสิทธิภาพ    ในการปฏิบัติราชการ  

 
4.4 นโยบายการพัฒนาอําเภอ 

ยุทธศาสตรการพัฒนาอําเภอฉวาง 
1.  วิสัยทัศนของอําเภอ   คือ “ฉวางเปนเมืองนาอยู  ใฝการเรียนรู มุงสูสังคมพัฒนายั่งยืน”  ภายใตทิศทาง
หลักในการพัฒนา  8  ทิศทาง 

1.1 พลเมืองใฝการเรียนรู 
1.2 ประสานการพฒันาทองถ่ิน 
1.3 ผูคนมีคุณภาพชีวิตถวนท่ัว 
1.4 มีวัฒนธรรมคํ้าจุนสังคม 
1.5 เศรษฐกิจยั่งยนืทุกทองท่ี 
1.6 ส่ิงแวดลอมสมดุลย 
1.7 สูศูนยกลางภมิูภาค 
1.8 ประชาคมรวมพลังสรางเมือง 

2.  จุดมุงหมายของอําเภอฉวาง 

 2.1   ตองการใหอําเภอฉวางเปนเมืองดานการเกษตรบนพ้ืนฐานการเกษตรแบบยั่งยนื 
 2.2 ตองการใหอําเภอฉวาง เปนเมืองท่ีมีถนนหนทางดานการคมนาคมสะดวกไมวาในทางชนบท
หรือเขตเทศบาล 
 2.3  ตองการใหอําเภอฉวาง  เปนเมืองท่ีประชาชนมีคุณภาพดีถวนหนา 
 2.4  ตองการใหประชาชนในทองท่ีอําเภอฉวาง  มีการศกึษาดี  มีความรู 
 2.5  ตองการใหอําเภอฉวาง   เปนเมืองท่ีปลอดอาชญากรรม   มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
เยาวชนและประชาชนท่ัวไปหางไกลจากยาเสพติด 

2.6 มีประชาคมอําเภอ  ตําบล  หมูบาน  ท่ีเข็มแข็งรวมมือพัฒนาในทุก ๆ ดาน 
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4.5 นโยบายการพัฒนาของผูบริหารทองถ่ิน 
         คณะผูบริหารเทศบาลตําบลไมเรียง  ไดกําหนดนโยบายการบริหารงานของเทศบาลตําบลไมเรียง   

แยกได  6  ดาน  ดังนี้ 
1. นโยบายดานเศรษฐกิจ 

1.1 สงเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพ  การฝกอบรมอาชีพ  กลุมผูสนใจ  โดย 
ยึดหลักการหรือแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 สงเสริมและสนับสนุนการรวมกลุมอาชีพ  และพัฒนากลุมอาชีพ อันที่จะนําไปสู 
รายไดหลักหรือรายไดเสริม 

1.3 พัฒนาปรับปรุงพื้นท่ีภายในเขตเทศบาลท่ีเหมาะสม  เพื่อรองรับตลาดท่ีจะเกิดข้ึน 
ในอนาคต  

2. นโยบายดานการศึกษา  กีฬา  ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 
2.1 สงเสริมและสนับสนุนในการเรียนรูทุกระดับ  รวมท้ังภูมิปญญาทองถ่ินตาง ๆ  

โดยยึดหลักผูเรียนผูศึกษาเปนศูนยกลางของการเรียนรู 
2.2  สงเสริมและสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และประชาชนสนใจดานการศึกษา พรอม 

ท้ังยกระดับมาตรฐานการกีฬาใหกับโรงเรียนและชุมชน อีกท้ังจะพัฒนาพื้นท่ีลานกีฬาของชุมชนใหมีความ
เหมาะสม 

2.3 สงเสริมและสนับสนุนทํานุบํารุงศาสนา  โดยสนับสนุนใหเด็ก เยาวชน และ 
สมาชิกในครอบครัว หันมาสนใจศึกษาธรรมเพื่อความเขาใจท่ีถูกตองและการนําไปใชในการดําเนินชีวิต
และรวมประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

2.4 สงเสริมและสนับสนุนจัดกิจกรรมดานศิลปะ  ประเพณี  และวัฒนธรรม โดยมุง 
สรางความเปนเอกลักษณของชุมชน ทองถ่ิน และเนนถึงความเปนไทย 

3. นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน 
3.1 พัฒนา ปรับปรุง  สนับสนุนและบูรณะระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ ให 

ไดมาตรฐาน และครอบคลุมท้ังพื้นท่ีเขตเทศบาล  และมีความเช่ือมโยงกับทองถ่ินใกลเคียงอยางมีคุณภาพ 
3.2 พัฒนา  ปรับปรุง  แหลงน้ําสาธารณะประโยชน  เพื่อใหมีน้ําในการอุปโภคและ 

การเกษตรกรรม  หรือการเล้ียงสัตวน้ําจืด รวมท้ังเปนแหลงกักเก็บน้ําไวใชในชวงเกิดภาวะหรือสถานการณ
ภัยแลง  อีกท้ังพัฒนาใหเปนสถานท่ีพักผอน หรืออกกําลังกายภายในชุมชน 

4. นโยบายดานสาธารณสุข  ส่ิงแวดลอมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
4.1 สงเสริม  สนับสนุน การดูแลและการสรางสุขภาพท้ังทางดานรางกาย  และจิตใจ 

ใหกับประชาชน รวมทั้งการปองกันและควบคุมโรคติดตอท่ีเปนอันตรายตอชีวิต  พรอมท้ังการสนับสนุน
การสรางและเผยแพรความรูเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ  ตลอดจนการสรางเครือขายการควบคุมและปองกัน
โรคตาง ๆ ภายในชุมชน เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี 
 
 



 26 

4.2 พัฒนา  ปรับปรุง  รวมท้ังดูแลความสะอาด  บริเวณถนน คูระบายนํ้า หรือสวน 
สุขภาพชุมชน  มิใหเปนแหลงสะสมหรือเพาะพันธุเช้ือโรค  รวมทั้งควบคุมปองกันมลพิษตาง ๆ ท่ีเปน
อันตรายตอสุขภาพ 

4.3 พัฒนา ปรับปรุง ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยใหถูกสุขลักษณะ  พรอมท้ังสงเสริม 
ใหประชาชน  และชุมชนคัดแยกขยะภายในครัวเรือน  โดยนํากลับมาใชใหม หรือแปรสภาพใหเกิด
มูลคาเพิ่ม รวมท้ังดําเนินการรณรงคลดสภาวะโลกรอน 

4.4 พัฒนา  ปรับปรุง กอสรางพนังกั้นน้ําริมฝงแมน้ําตาป  บริเวณชุมชนท่ีประสบ 
ปญหาการพังทลายของดินริมตล่ิง ประกอบกับพัฒนาภูมิทัศนใหมีความสวยงาม โดยเปนสถานท่ีพักผอน
หยอนใจของชุมชน หรืออ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

5. นโยบายดานสังคม ชุมชน 
5.1 สนับสนุน และใหการสงเคราะหแกผูสูงอายุ  ผูยากไร  ผูพิการ ผูปวยเอดส และ 

ผูดอยโอกาส  ใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
5.2 สงเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุมหรือองคกรชุมชนใหมีความรู  ความเขมแข็งและ 

สามารถดําเนินกิจกรรมดานการพัฒนากลุมหรือองคกรไดอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
5.3 สงเสริม  สนับสนุน  และดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ 

ประชาชน  โดยมุงเนนการปองกันและปราบปรามอาชญากรรม  การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
พรอมท้ังจัดระบบการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  อุบัติเหตุโดยรวมมือกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ
ใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

6. นโยบายดานการเมือง  การปกครอง  และการบริหารจัดการ 
6.1 สงเสริมและสนับสนุน  การเมือง  การปกครอง  ตามระบอบประชาธิปไตย อันมี 

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  และมุงเนนใหประชาชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมของเทศบาล  โดยยึด
หลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

6.2  พัฒนา  ปรับปรุง อาคารสํานักงาน และบูรณะอุปกรณ  เคร่ืองมือเคร่ืองใชของ 
เทศบาลใหมีความทันสมัย  มีความพรอมในการปฏิบัติงาน  เชน การระวังอัคคีภัย  การแกไขปญหาน้ําทวม  
การบริการการแพทยฉุกเฉิน  รวมทั้งระบบคอมพิวเตอรและระบบสารสนเทศ  เพื่อใหงานบริการของ
เทศบาลเปนไปดวยความสะดวกและรวดเร็ว 
 



รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาสามป (พ.ศ. 2556  ถึง  2558)

เทศบาลตําบลไมเรียง  อําเภอฉวาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.  ยุทธศาสตรดานโครงสรางพื้นฐาน

      1.1  แนวทางการพัฒนาปรับปรุง  สนับสนุน  และบูรณะระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ขั้นพื้นฐาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 กอสราง ถนน คสล. เพื่อใหราษฎรใชเสนทาง  - สายแหลมทอง 2   จํานวน 1 สาย 850,000          -                 -                  ราษฎรไดรับความสะดวกใน กองชาง

(ประชาคมชุมชน/แผนชุมชน) สัญจรไปมาไดสะดวก  - สายแหลมทอง 1  จํานวน 1 สาย 1,100,000       -                 -                  การสัญจรไปมา

 - สายตาปรวมใจ  จํานวน 1 สาย 570,000          -                 -                  

 - สายหวยสาน  จํานวน 1 สาย 936,000          -                 -                  

 - สายหนองหอยเมืองใหม จํานวน 1 สาย 350,000          -                 -                  

 - สายหนองตรุด 2  จํานวน 1 สาย 350,000          -                 -                  

2 บุกเบิกถนน เพื่อใหราษฎรใชเสนทาง  - สายบานนายอุดม จํานวน 1 สาย -                  500,000         -                  ราษฎรไดรับความสะดวกใน กองชาง

(ประชาคมชุมชน/แผนชุมชน) สัญจรไปมาไดสะดวก  - สายบานนายชิต ยะโส จํานวน 1 สาย 200,000          -                 -                  การสัญจรไปมา

 - สายตลาดเปดทาย -ปายเขตจํานวน 1 สาย 75,000            -                 -                  

 - สายบานนายมนท  จํานวน 1 สาย 1,500,000       -                 -                  

3 ขยายเขตไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหเกิดความสวางและ  - พนังกั้นน้ําบานแหลมทอง จํานวน 1 สาย -                  100,000         -                  ทําใหราษฎรไดรับความสะดวก กองชาง

(ประชาคมชุมชน/แผนชุมชน) ลดอุบัติเหตุบนทองถนน  - สายบานหวยสาน จํานวน 1 สาย -                  300,000         -                  และมีความปลอดภัยในชีวิต

 - ซอยบานนายกั้ง จินา จํานวน 1 สาย -                  100,000         -                  และทรัพยสิน

 - ศาลาชุมชนบานในทอนฯ จํานวน 1 ตน -                  20,000           -                  

30



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

4 ขยายเขตประปา เพื่อใหประชาชนไดมีน้ํา  - สายหนาเทศบาล-จันดีโหละ -                  300,000         -                  ประชาชนไดมีน้ําสะอาด กองชาง

(ประชาคมชุมชน/แผนชุมชน) สะอาดสําหรับอุปโภคและ  - สายบานนางหนูโอบ -                  150,000         -                  สําหรับอุปโภคและบริโภค

บริโภคตลอดป  - สายแหลมทอง 1 -                  400,000         -                  ตลอดป

 - สายตาปรวมใจ -                  300,000         -                  

 - สายหนองตรุด -                  500,000         -                  

 - สายเตาเผาขยะ -                  300,000         -                  

 - สายแหลมทอง 2 -                  300,000         -                  

 - สายบานนายบุญสราง -                  700,000         -                  

5 ติดตั้งโคมไฟฟาสาธารณะ เพื่อใหเกิดความสวางและ  - พนังกั้นน้ําชุมชนบานในทอนฯ -                  -                 25,000            ทําใหราษฎรไดรับความ กองชาง

(ประชาคมชุมชน/แผนชุมชน) ลดอุบัติเหตุบนทองถนน  - ภายในชุมชนหนาวัดฯ 25,000            -                 -                  สะดวกและมีความปลอดภัย

-                  -                 -                  ในชีวิตและทรัพยสิน

6 ปรับปรุงถนน เพื่อใหราษฎรใชเสนทาง  - สายทานพอ - นาเขลียง 4,110,000       -                 -                  ราษฎรไดรับความสะดวกใน กองชาง

(ประชาคมชุมชน) สัญจรไปมาไดสะดวก  - สายสภ.ไมเรียง -                  400,000         -                  การสัญจรไปมา

 -สายหนาสถานีรถไฟ -                  -                 450,000          

 - สายทานพอ -  ฉวาง -                  -                 600,000          

7 กอสรางคูระบายน้ํา เพื่อทําใหระบบระบายน้ํา  - ถนนสายอนามัย -                  200,000         -                  ระบบระบายน้ํามีประสิทธิ กองชาง

(ประชาคมชุมชน/แผนชุมชน) มีความสะดวกลดปญหาน้ํา  - ชุมชนหนาวัดหาดสูงบริเวณที่น้ําทวมขัง -                  500,000         -                  ภาพมากยิ่งขึ้น

ทวมขัง  - สายหนาบานจาชา -                  2,300,000      -                  

 - สายหนาบานนายประเสริฐ -                  1,200,000      -                  

 - สายหนาบานนายสิงโต -                  700,000         -                  

 - สายหนาบานนายนิวรณ -                  600,000         -                  

 - สายหนาบานนางแสงจันทร -                  300,000         -                  31



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

8 กอสรางทอระบายน้ํา คสล. เพื่อทําใหระบบระบายน้ํา  - สายหนาบานนางสอง -                  500,000         -                  ระบบระบายน้ํามีประสิทธิ กองชาง

(ประชาคมชุมชน/แผนชุมชน) มีความสะดวกลดปญหาน้ํา  - ซอยอนามัย -                  1,300,000      -                  ภาพมากยิ่งขึ้น

ทวมขัง  - ชุมชนหนาวัดหาดสูงบริเวณที่น้ําทวมขัง -                  500,000         -                  

9 กอสรางสะพานขามแมน้ํา เพื่ออํานวยความสะดวก เชื่อระหวาง ม.8 ไมเรียงและม. 3 นาแว -                  -                 28,000,000     ประชาชนไดรับความสะดวก กองชาง

ตาป ในการเดินทางสัญจรไปมา จํานวน  1  แหง -                  -                 -                  ในการสัญจรไปมา

(ประชาคมชุมชน) -                  -                 -                  

10 ถมดินรอบศาลาเฉลิมพระ เพื่อใหมีพื้นที่สําหรับใช จํานวน  1  แหง -                  350,000         -                  มีพื้นที่สําหรับใชทํากิจกรรม กองชาง

เกียรติชุมชนบานในทอน ประโยชนในการจัดกิจ -                  -                 -                  ตาง ๆ ของชุมชน

พัฒนา กรรมตาง ๆ ของชุมชน -                  -                 -                  

(ประชาคมชุมชน) -                  -                 -                  

11 กอสรางทอบล็อกบริเวณปาย เพื่อทําใหระบบระบายน้ํา จํานวน 1 แหง กวาง 4 เมตร ยาว  10 เมตร -                  -                 600,000          ระบบระบายน้ํามีประสิทธิ กองชาง

เขตเทศบาล ความสะดวกและลดปญหา ภาพมากยิ่งขึ้น

(ประชาคมชุมชน) น้ําทวมขัง

12 ปรับปรุงตีเสนจราจร เพื่อใหการจราจรมีความ ในเขตเทศบาลตําบลไมเรียง 100,000          100,000         100,000          ประชาชนไดรับความสะดวก สํานักปลัด

(ประชาคมชุมชน) เปนระเบียบเรียบรอยและ และปลอดภัยในการจราจร เทศบาล

มีความปลอดภัย

13 จัดทําปายจราจร/สัญญาณไฟ เพื่อใหการจราจรมีความ ประสานจราจรสภ.ไมเรียงเพื่อติดตั้งปาย 100,000          100,000         100,000          ประชาชนไดรับความปลอด สํานักปลัด

จราจร เปนระเบียบเรียบรอยและ หรือสัญญาณจราจร ตามความเหมาะสม ภัยในการจราจร เทศบาล

(ประชาคมชุมชน) มีความปลอดภัย

14 จัดทําปายชี้ทาง/ปายบอก เพื่ออํานวยความสะดวก ตามความเหมาะสม 100,000          100,000         100,000          ประชาชนไดรับความสะดวก สํานักปลัด

สถานที่/ปายประชาสัมพันธ ใหแกประชาชนในการเดิน ในการเดินทางไป - มาใน เทศบาล

(ประชาคมชุมชน) ทางไปสถานที่ตาง ๆ สถานที่ตาง ๆ 32



ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

15 ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา เพื่อใหมีกระแสไฟฟา ติดตั้งหมอแปลงไฟฟา ขนาด 3 เฟรส 700,000          -                 -                  มีกระแสไฟฟาเพียงพอตอ กองชาง

เพียงพอตอความตองการ บริเวณหนาสํานักงานเทศบาล การตองการในการปฏิบัติงาน

    1.2  แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงแหลงน้ําสาธารณะประโยชนเพื่อใหมีน้ําใชในการอุปโภค,การเกษตรและนําไปใชใหเกิดประโยชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค

เปาหมาย งบประมาณและที่มา

ผลลัพธที่คาดวาจะไดรับ

หนวยงาน

(ผลผลิตของโครงการ) 2556 2557 2558 ที่รับผิดชอบ

(บาท) (บาท) (บาท)

1 ขุดลอกแหลงน้ําสาธารณะ เพื่อแกปญหาน้ําทวมขัง  - ขุดลอกคลองบอดบริเวณชุมชนบานใน -                  600,000         -                  แหลงน้ําสาธารณะปรโยชน กองชาง

ประโยชน(คลองบอด) และเพื่อเก็บน้ําไวใชใน ทอนพัฒนา ไมตื้นเขินสามารถเก็บน้ําไว

(ประชาคมชุมชน/แผนชุมชน) ชวงฤดูแลง  - ขุดลอกคลองบอดบริเวณชุมชนบาน -                  -                 600,000          ใชในชวงฤดูแลงได

(ประชาคมชุมชน/แผนชุมชน) แหลมทอง
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สวนที่  6  การนาํแผนพฒันาสามปไปสูการปฏบัิติและ 
การติดตามประเมินผล 

 
 

 องคกรท่ีรับผดิชอบในการตดิตามและประเมินผล 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย   วาดวยการจัดทําแผนพฒันาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

พ.ศ. 2548   กาํหนดใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทองถ่ินประกอบดวย 
  (1)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสามคน 
  (2)  ผูแทนประชาคมทองถ่ินท่ีประชาคมทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  (3)  ผูแทนหนวยงานที่เกีย่วของท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  (4)  หวัหนาสวนการบริหารท่ีคัดเลือกกันเองจํานวนสองคน 
  (5)  ผูทรงคุณวุฒิท่ีผูบริหารทองถ่ินคัดเลือกจํานวนสองคน 
  ใหคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ิน มีอํานาจหนาท่ี ดังน้ี 

     (1)   กําหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพฒันา 
     (2)   ดําเนนิการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 
    (3)   รายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอ 

ผูบริหารทองถ่ิน เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภาทองถ่ิน คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละหนึ่งคร้ัง
ภายในเดือนธันวาคมของทุกป ท้ังนี้ใหปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน 

(4) แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อชวยปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควร 
 การกําหนดวิธีการติดตามและประเมินผล 

เปนการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยการกําหนดรูปแบบท่ีจะใชในการ 
ติดตามและประเมินผล    เพื่อตรวจสอบวาการดําเนินกิจกรรมตามโครงการอยูภายใตระยะเวลา  และ
งบประมาณท่ีกําหนดไวหรือไม  และผลของการดําเนินโครงการ บรรลุวัตถุประสงคท่ีไดวางไวหรือไม ท้ังนี้ 
การติดตาม เปนการตรวจสอบในระหวางการดําเนินกิจกรรมตามโครงการในขณะท่ี การประเมินผล เปน
การตรวจสอบผลท่ีเกิดข้ึนจริงเม่ือดําเนินโครงการแลวเสร็จเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคท่ีตั้งไว 
 รูปแบบของการติดตามและประเมินผล  โดยสวนมากจะใชการประเมินผลจากการสํารวจความ
คิดเห็นจากกลุมตัวอยาง  เชน สุมจากประชาชน เยาวชน ผูเขารวมโครงการ โดยการใชแบบสอบถาม โดยมี
การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินอยางนอยโครงการละ 1 คร้ังและประเมินผล
โครงการโดยภาพรวมอยางนอยปละ 1 คร้ัง และรายงาน ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ทองถ่ินใหประชาชนทราบโดยท่ัวกัน 
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 การกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผล 
สําหรับการติดตามและประเมินผลในแตละโครงการพิจารณาถึงความเหมาะสมของแตละโครง 

การเปนหลัก  สวนการกําหนดหวงเวลาในการติดตามและประเมินผลสําหรับโครงการอยางนอยโครงการละ 
1 คร้ัง หรืออาจจะมีมากกวา 1 คร้ังได ในกรณีเปนโครงการระยะยาวหรือมีความตอเนื่อง สวนการ
ประเมินผลโครงการในภาพรวม กําหนดใหมีอยางนอยปละ 1 คร้ัง แลวรายงานผลและเสนอความเห็นซ่ึงได
จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทองถ่ินเพื่อใหผูบริหารทองถ่ินนําเสนอตอสภา
ทองถ่ิน  คณะกรรมกาพัฒนาทองถ่ิน และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใหประชาชนใน
ทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันอยางนอยปละ 1 คร้ังภายในเดือนธันวาคมของทุกป  
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