
 
 
 

ประกาศ เทศบาลต าบลเวียงสรวย 
เรื่อง การรายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

******************************************* 
       ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ. 
2548 ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ สภา
ท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี  

      ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 30(5) เทศบาลต าบลเวียงสรวย จึงขอประกาศผลการ
ด าเนินงานการจัดท างบประมาณการใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มาเพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหาร
จัดการเทศบาลต าบลเวียงสรวย ดังนี้  
 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
    “น้ าไหล  ไฟสว่าง  หนทางดี  สิ่งแวดล้อมดีประชาชนอยู่ดีมีสุข” 

ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย  
๑.  พัฒนาระบบน้ าประปา ไฟฟ้า ถนนหนทางให้ทั่วถึงและครอบคลุมทุกหมู่บ้าน 
๒.  จัดการสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาด น่าอยู่ น่ามอง 
๓.  ส่งเสริมให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข 
๔.  การบริหารงานยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส การมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบ   
     ความคุ้มค่า 
๕.  การบริหารงานตอบสนองความต้องการของประชาชน เพ่ือประชาชนและโดยประชาชน 
๖.  อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต 
๗.  สนับสนุนให้ชุมชนมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน 
๘.  พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

 

ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลเวียงสรวยได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
  1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
  สาธารณูปการ ให้สอดคล้องกับความจ าเป็นและความต้องการของประชาชน 
  1.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาและดูแลรักษาแหล่งน้ าธรรมชาติเพ่ือให้มีน้ าเพียงพอ
  ต่อการอุปโภค บริโภค   
 ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
  2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมตามแนวทางพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯในการ
  ด าเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง 



  2.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต  
  วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
  2.3 แนวทางการพัฒนา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวในชุมชน 

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
 3.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
 3.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้นอกห้องเรียนแก่เด็ก เยาวชน 

  ประชาชน 
 3.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมให้บุคลากรด้านการศึกษาได้รับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

  วิชาชีพ 
 ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
  4.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ   
  ผู้ติดเชื้อและผู้ด้อยโอกาส 
  4.2 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและการ
  ป้องกันปัญหายาเสพติด 
  4.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาและอนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ
  วัฒนธรรมอันดีงาม 
  4.4 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งของ
  ชุมชน 
  4.5 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ 
  4.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนด้านสุขภาพ การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ าเสียในชุมชน 

  มลพิษทางอากาศตลอดจนการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชนและ
  ท้องถิ่น 

 5.2 แนวทางการพัฒนา เสริมสร้างความร่วมมือและสร้างจิตส านึกให้กับประชาชนการ 
  ด าเนินการอนุรักษ์ การคุ้มครองดูแลรักษาป่าไม้ น้ า ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติอ่ืนๆ ให้เกิด
  ประโยชน์และเกิดผลส าเร็จอย่างยั่งยืนและตามแนวทางพระราชด าริ 

 5.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการจัดท าฝายต้นน้ าเพื่อชะลอการไหลของน้ าและ
  ตะกอนเสริมความสมบูรณ์ของป่า 
 ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
  6.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา
  ท้องถิ่น 
  6.2 แนวทางการพัฒนา พัฒนาประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและการบริการประชาชน 
  6.3 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 



 

ง. การวางแผน 
     เทศบาลต าบลเวียงสรวย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2559-2561) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2548 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน 
เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่
บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป  
     เทศบาลต าบลเวียงสรวย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม
2559 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ. 2560-2562) 
 

ยุทธศาสตร์ 
2560 2561 2562 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 

51 48,582,800 47 14,750,000 91 40,950,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
และการท่องเที่ยว 

6 945,000 4 845,000 6 915,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 14 2,600,000 13 340,000 13 340,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพ
ชีวิต 

63 11,867,000 62 11,862,000 67 11,912,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

6 185,000 6 185,000 7 195,000 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง
และการบริหาร 

28 9,007,000 28 9,007,000 29 9,027,000 

รวม 168 73,186,800 160 36,989,000 213 63,339,000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลเวียงสรวย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม  128  โครงการ จ านวนเงิน 13,695,399.71 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 128 โครงการ จ านวนเงิน 13,695,399.71 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้
ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 83 10,196,909.00 83 10,196,909.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 2 101,060.71 2 101,060.71 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 15 2,295,550.00 15 2,295,550.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 17 668,380.00 17 668,380.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 1 20,000.00 1 20,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 10 413,500.00 10 413,500.00 

รวม 128 13,695,399.71 128 13,695,399.71 

 
 รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลเวียงสรวย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา มีดังนี้  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ 
 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างผิวถนนลาดยาง 
ASPHALTIC CONCRETE  
บ้านสันกลาง หมู่ที2่ 

355,000  ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

2 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายซอยนายประดน ค ามา 
บ้านแม่สรวยหลวง หมู่ที่ 17 

67,519 55,519 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

3 โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กถนน
สายซอย4 บ้านสันเครือฟ้า หมู่ที่11 

320,000 287,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายซอยบ้านนายจันทร์ แก้วฤชา บ้าน
แม่สรวยหลวง หมู่ที่17 

80,000 65,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายป่าสุสาน  
บ้านโป่งปูเฟือง หมู่ที่1 

398,500   

 

 



 

ที ่ โครงการ 
 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย หมายเหตุ 

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายซอย บ้านนางจันทร์ฉาย มงคล 
บ้านแม่สรวยหลวง หมู่ที่17 

300,000 282,000  

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายอ่างห้วยป่าต๋าว บ้านโป่งปูเฟือง หมู่ที่1 

300,000 282,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย3 บ้านหนองผ า หมู่ที่9 

471,000 437,500  

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายป่าสุสาน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่10 

321,734.54 310,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านเด่นภูเวียง หมู่ที1่4 

322,109.20 309,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

11 โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยาง 
ASPHALTIC CONCRETE ถนนสายกลาง 
บ้านร้องเฮ้ีย หมู่ที7่ 

460,355.80 400,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

12 โครงการวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็กซอย4 
บ้านริมทาง หมู่ที1่3 

294,198.24 290,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

13 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายหนองปลาขาว บ้านร่องเฮ้ีย หมู่ที่7 

209,000 205,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายทุ่งหนอง บ้านสันปูเลย หมู่ที่3 

221,968.28 210,000  

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายป่าสิริกิตต์ บ้านสันปูเลย หมู่ที่3 

205,000 187,000  

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายกลาง บ้านห้วยส้าน หมู่ที่6 

198,000 185,000  

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอย11 บ้านโป่งป่าแขม หมู่ที่16 

100,000   

18 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายหลักทางเข้าหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ ามา 
หมู่ที1่5 

432,000 405,500 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ถนนสายบ้านนายปัน สามถึงบ้านนางวนิดา 
ภูมิสร บ้านหนองผ า หมู่ที่9 และถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย8 สายโบสถ์ลาหู่ซี 
บ้านหนองผ า หมู่ที่9 

391,500 373,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 



ที ่ โครงการ 
 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย หมายเหตุ 

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัววี
คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ า
บริเวณซอยข้างหอประชุมหมู่บ้าน บ้านป่า
บง หมู่ที4่ 

150,000 117,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายซอย3 บริเวณบ้านนายสมจิตร ศรีพรรณ 
บ้านสันเครือฟ้า หมู่ที่11 

150,000 135,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย10 บ้านตีนดอย หมู่ที8่ 

420,000 398,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

23 โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์
บริเวณฌาปนสถาน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่10 

348,000 313,200 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายเขต7 เชื่อมปงลาว บ้านโป่งปูเฟือง  
หมู่ที1่ 

300,000 293,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายทุ่งดง บ้านสันปูเลย หมู่ที่3 

389,000 378,500 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายเจริญ อินทร์ชัย บ้านห้วยส้าน 
หมู่ที6่ 

295,000 290,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยบ้านนายจรัญ มงคล 
บ้านแม่สรวยหลวง หมู่ที่17 

70,000 65,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

28 โครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัสท์คอนกรีต 
ซอย3 บ้านริมทาง หมู่ที่13 

347,000 327,500 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

29 โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัสท์
คอนกรีตสายหลัก บ้านเด่นภูเวียง หมู่ที่14 

300,000 263,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

30 โครงการก่อสร้างว่างท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บ้านแม่สรวยหลวง หมู่ที่17 

107,000  ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

31 โครงการว่างท่อระบายน้ ารอบหมู่บ้านจาก
หน้าบ้านนายสมศักดิ์ พรหมธิ บ้านสันกลาง 
หมู่ที2่ 

209,000   

32 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบประปา
หมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่10 

65,200 43,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
สายดอยเวียง บ้านตีนดอย หมู่ที่8 

10,000   

 



ที ่ โครงการ 
 

งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย หมายเหตุ 

34 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
บริเวณฌาปนสถาน บ้านป่าบง หมู่ที่4 

310,000 300,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

35 โครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวในเขต  
ทต.เวียงสรวย 

150,000   

36 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอ.แม่สรวย 
ตามโครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าให้ประปา 
บ้านโป่งป่าแขม หมู่ที่16 

4,170 4,170 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

37 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรบ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 10 

2,295 2,295  

38 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรสายห้วยป่าเหียง บ้านป่าบง  
หมู่ที่ 4 

754.20 754.20  

39 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรสายอ่างเก็บเก็บน้ า บ้านป่าบง 
หมู่ที่ 4 

1,490.40 1,490.40  

40 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านป่าบง หมู่ที่ 4 

1,472.40 1,472.40  

41 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรและภายในหมู่บ้านห้วยน้ ามา  
หมู่ที่ 15 

763.20 763.20  

42 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร (สายห้วยต้นปู)  
บ้านป่าบง หมู่ที่ 4 

769.20 769.20  

43 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร สายดอยเวียง หมู่ที่ 8 

769.20 769.20  

44 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพ่ือใช้ตาม
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร และภายในหมู่บ้าน บ้านเด่นภู
เวียง หมู่ที่ 14 

769.20 769.20  

45 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพ่ือใช้ตาม
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 10 

17,678 17,678  

 

 

 
 



ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย หมายเหตุ 

46 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพ่ือใช้ตาม
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 10 

15,607.68 15,607.68  

47 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพ่ือใช้ตาม
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 6 

2,980.80 2,980.80  

48 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพ่ือใช้ตาม
โครงการปรับปรุงถนนสาย หมู่ที่ 10 เชื่อม
บ่อขยะ หมู่ที่ 7 

5,961.60 5,961.60  

49 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพ่ือใช้ตาม
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร ภายในหมู่บ้าน บ้านสันเครือฟ้า
หมู่ที่ 11 

2,256.60 2,256.60  

50 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพ่ือใช้ตาม
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร สายห้วยต้นผึ้ง บ้านหนองผ า 
หมู่ที่ 9 

778.20 778.20  

51 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตาม
โครงการขุดลอกล าห้วยม่วง (ช่วงที่ 2) บ้าน
ห้วยม่วง หมู่ที่ 10 

17,507.20 17,507.20  

52 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพ่ือใช้ตาม
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร สายซอย 3 บ้านสันเครือฟ้า หมู่
ที่ 11 

5,004.60 5,004.60  

53 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตาม
โครงการขุดลอกหน้าฝายชะลอน้ า บ้านห้วย
ม่วง หมู่ที่ 10 

9,698.40 9,698.40  

54 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตาม
โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน ทาง
ลอดใต้สะพาน หมู่ที่ 17 

13,892.40 13,892.40  

55 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นตาม
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่เกษตร 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านริมทาง 

11,440.80 11,440.80  

56 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพ่ือใช้ตาม
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
หมู่ที่ 9 

7,683.20 7,683.20  

 



 
ที ่ โครงการ งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
เบิกจ่าย หมายเหตุ 

57 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพ่ือใช้ตาม
โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสายทางสาย
ศาลาชนเผ่าและสายโรงเรียน หมู่ที่ 15   

1,629.22 1,629.22  

58 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพ่ือใช้ตาม
โครงการบรรทุกทรายเพ่ือแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยส้าน 

1,097.60 1,097.60  

59 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพ่ือใช้ตาม
โครงการขุดวางท่อระบายน้ า หมู่ที่ 11 
บ้านสันเครือฟ้า 

3,292.80 3,292.80  

60 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพ่ือใช้ตาม
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
สายหลักเมือง ม.4 

3,064.80 3,064.80  

61 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตาม
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
สายห้วยผาขวาง ห้วยปูปลา  ม.8 บ้านตีน
ดอย 

3,951 3,951  

62 ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตาม
โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน สาย
ห้วยโป่งทราย ม.7 

12,451.20 12,451.20  

63 ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตาม
โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน สาย
ห้วยโป่งทราย ม.7 

3,891 3,891  

64 ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตาม
โครงการซ่อมแซมน้ ากัดเซาะหินยาแนวล า
น้ าสรวย หมู่ที่ 2 บ้านสันกลาง 

5,728.80 5,728.80  

65 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตาม
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
สายห้วยปูปลา ห้วยหลวย   
ม.8 บ้านตีนดอย 

2,310.60 2,310.60  

66 ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตาม
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
สายอ่างเก็บน้ า ม.6 

11,340.11 11,340.11  

 
 
 
 



ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย หมายเหตุ 

67 ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตาม
โครงการปรับดินสไลด์ทับถมไหล่ทางถนน
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านห้วยส้าน 

8,858.40 8,858.40  

68 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตาม
โครงการขุดร่องระบายน้ าภายในหมู่บ้าน 
หมู่ที่ 14 

9,374.40 9,374.40  

69 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตาม
โครงการปรับปรุงถนนสายหลักเข้าสู่ถนน
หมู่บ้านดินสไลด์ หมู่ที่ 15 

1,550.40 1,550.40  

70 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรสายป่าสุสาน หมู่ที่ 4 

9,338.40 9,338.40  

71 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพ่ือใช้ตาม
โครงการบรรทุกทรายเพ่ือแก้ไขปัญหาภัย
แล้ง หมู่ที่ 6 บ้านห้วยส้าน 

790.20 790.20  

72 จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นเพ่ือใช้ตาม
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร 
หมู่ที่ 9 

8,232 8,232  

73 ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตาม
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  
ถนนสายกลาง หมู่ที่ 6 

5,306.40 5,306.40  

74 จัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตาม
โครงการปรับปรุงถนนสายการเกษตร
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 

769.20 769.20  

75 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่
การเกษตรสายห้วยป่าบงและสายบนบ้าน 
หมู่ที่ 4 

14,160.60 14,160.60  

76 โครงการปรับปรุงถนนถ้ าแม่สรวย ม.14 802.20 802.20  
77 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่

การเกษตร บ้านโป่งปูเฟือง หมู่ที่ 1 
790.20 790.20  

78 โครงการปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่
การเกษตร สายห้วยปางสา หมู่ที่ 13 

790.20 790.20  

79 ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตาม
โครงการปรับปรุงบ่อน้ าร้อนโป่งปูเฟือง หมู่
ที่ 1 

766.20 
 

766.20 
 

 

80 ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตาม
โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  
หมู่ที่ 6 บ้านห้วยส้าน 

781.20 781.20  



 
 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย หมายเหตุ 

81 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านโป่งป่าแขม หมู่ที่16 

270,000 248,000  

82 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตถนนข้างบ้าน
นายสมชาย ทิพย์นงค์ บ้านแม่สรวยหลวง 
หมู่ที1่7 

99,318.07 96,500  

83 โครงการก่อสร้างฝายน้ าล้นล าห้วยส้าน 
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่6 

374,000 364,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแผนเศรษฐกิจ
และทุนชุมชน 

10,000 10,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

2 ค่าชดใช้คืนเงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชน 

91,060.71 91,060.71 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
ที ่ โครงการ งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 50,000 31,480  
2 ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน 605,550 583,100  
3 ค่าอาหารเสริมนมโรงเรียน 1,280,000 1,209,503.76  
4 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชน 50,000 48,525 โอนเพิ่ม 
5 โครงการประเพณีปี๋ใหม่เมือง 100,000  โอนลด 
6 โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนแห่

เทียนเข้าพรรษา 
60,000 40,209  

7 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนเพ่ือส่งนักกีฬา
เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน “อ าเภอ
แม่สรวย” 

20,000 19,642 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

8 โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุวัดห้วย
ม่วง 

10,000 9,940 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

9 โครงการสรงน้ าพระธาตุเจดีย์ศรีห้วยส้าน 10,000 9,940 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 
10 โครงการสรงน้ าประเพณีสรงน้ าพระธาตุโป่ง

ปูเฟืองพบโชค 
20,000 19,940 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

11 อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านโป่งปูเฟือง ตาม
โครงการธนาคารขยะในโรงเรียน 

20,000 20,000  

12 อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านสันกลาง(ราษฎร์
พัฒนา) ตามโครงการ 
1.โครงการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม (หนู
น้อยรักถ่ิน) 
2.โครงการรวมพลังช่วยกันแยก ช่วยลด 
หมดปัญหาขยะ 

20,000 20,000  

13 อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านป่าบงท้าวแก่น
จันทน์ ตามโครงการค่ายดนตรีเครื่องสาย
ล้านนาสู่นักเรียน 

20,000 20,000  

14 อุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหนองผ า ตาม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ใน
สถานศึกษา 

20,000 20,000  

15 อุดหนุนให้แก่โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 
ตามโครงการ 
1.โครงการส่งส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม 
2.โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
นาฏศิลป์ไทย 

30,000 30,000  



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
ที ่ โครงการ งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1 โครงการประเพณีขึ้นถ้ า 30,000 29,840  
2 โครงการประเพณีขึ้นธาตุพระมหาเจดีย์คุ้ม

เวียงสรวย 
20,000 19,740  

3 โครงการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาสวน
สมุนไพร 

20,000 19,162  

4     
5 โครงการสักการะสมเด็จพระนเรศวร

มหาราชประจ าปี 2560 
150,000 10,500  

6 อุดหนุน อบต. แม่พริก ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลสมเด็จฯ 

15,000 15,000  

7 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและ
หมอกควัน 

150,000 150,000  

8 โครงการป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนตลอด
ป ี

20,000 16,635  

9 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรค
ไข้เลือดออก 
(ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์) 

80,000 73,820  

10 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในระดับชุมชน 

30,000 19,585  

11 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
กฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชน 

20,000 16,995  

12 โครงการฝึกอบรมประดิษฐ์ผ้าเช็ดมือกลุ่ม
แม่บ้าน 

27,405 24,038 ตั้งรายการใหม่ 

13 โครงการฝึกอบรมผลิตแคบหมูอินเตอร์ 26,655 26,655 ตั้งรายการใหม่ 
14 โครงการฝึกอบรมการท าไม้กวาดดอกหญ้า 30,000 30,000 ตั้งรายการใหม่ 
15 โครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะฝีมือปักผ้า

ของชาวไทยภูเขา 
65,000 47,295 ตั้งรายการใหม่ 

16 โครงการประเพณีชนเผ่า 40,000 39,980  
17 อุดหนุนกิ่งกาชาดอ าเภอแม่สรวย  

ตามโครงการกิจกรรมสาธารณสุขกุศลกิ่ง
กาชาด 

10,000 10,000  

 
 
 
 



ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที ่ โครงการ งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติ 
เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1 โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะและทิ้งขยะ
อย่างถูกวิธี 

20,000 1,854  

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
ตามเทศบัญญัติ 

เบิกจ่าย หมายเหตุ 

1 โครงการวันท้องถิ่นไทย 15,000  โอนลด 
2 โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีหรือการ

ช าระภาษีเคลื่อนที่ประจ าปี 2560 
10,000 9,565  

3 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง 

92,000 91,200  

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานและศึกษาดูงานโครงการใน
พระราชด าริ ทต.เวียงสรวย 

142,700 130,880 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

5 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี  
พ.ศ.2561-2564 

30,000 28,800 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

6 โครงการศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพกอง
คลัง 

5,000 5,000 ตั้งจ่ายรายการใหม่ 

7 อุดหนุน อบต.แม่พริกตามโครงการในการ
อ านวยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารการซื้อ การ
จ้างระดับอ าเภอ 

35,000 35,000  

8 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ.แม่สรวย ตาม
โครงการจัดงานศาลสมเด็จฯ 

50,000 50,000  

9 อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ.แม่สรวย ตาม
โครงการสนับสนุนการจัดถวายสักการะพ่อ
ขุนเม็งรายมหาราช 

20,000 20,000  

10 อุดหนุนที่ท าการปกครอง อ.แม่สรวย ตาม
โครงการประกอบรัฐพิธี 

15,000 15,000  

 
 
 
 
 
 



 
รายละเอียดโครงการที่ได้ด าเนินการจริง ปี 2560 
จากการประเมินด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ด้านที่ 1 เทศบาลต าบลเวียงสรวยมีจ านวนโครงการที่บรรจุ
อยู่ในแผนพัฒนาสามปีประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 281 โครงการ และสามารถน าไปตั้งเป็น      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จ านวน 128 โครงการ และจ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัติ จ านวน 128 โครงการดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการ
ที่ต้ังในเทศ

บัญญัติ 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัต ิ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 156 16 83 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 6 1 2 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 14 23 15 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 71 29 17 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6 4 1 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 28 27 10 

รวม 281 100 128 

 
หมายเหตุ   เนื่องจากมีการโอนงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ สามารถสอดคล้องกับความ 
      ต้องการของประชาชน และบริการประชาชนอย่างท่ัวถึง 
 
ช. ผลการด าเนินงาน 
      เทศบาลต าบลเวียงสรวย ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2560 ในเขตพ้ืนที่ โดย
ได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการ
ต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ    

 
 

 

 

 



กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต าบลห้วยไคร้ อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย และ
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน ณ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

และชุมชนปลอดขยะ Zero Waste หมู่ 8 

 

 



 

 



โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและ
พนักงานจ้าง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ โรงแรมศิลามณีรีสอร์ท แอนสปา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 

 เมื่อวันที่ 16-17 ก.ย.60 

 

 



 

 



กิจกรรม โรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลต าบลเวียงสรวย  
เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 มอบวุฒิบัตรให้แก่ผู้สูงอายุ 

 

 



 

 



กิจกรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย 

 

 



 

 



กิจกรรม จิตอาสาผู้สูงอายุ 

 

 



 

 



โครงการชาวเวียงสรวย ร้อยดวงใจ ปลูกดอกดาวเรือง ถวายความภักดี เทศบาลต าบลเวียงสรวย ร่วมกับ จิต
อาสาระดับหมู่บ้าน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ระหว่างเดือน ส.ค-ต.ค 2560 

 

 

 



 

 



โครงการจิตอาสาดอกไม้จันทน์พระราชทาน เทศบาลต าบลเวียงสรวย ร่วมกับ จิตอาสาระดับหมู่บ้าน นักเรียน 
นักศึกษา และประชนชนทั่วไป ระหว่างเดือน มิ.ย ถึง ก.ย พ.ศ. 2560 

 

 

 



 

 

 



กิจกรรม หลักสูตรการท าดอกไม้จันทน์ ปีงบประมาณ 2560 โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรี และครอบครัว 
จังหวัดเชียงราย กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

 
 

 



 
 

 



กิจกรรม โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจ าปี 2560  
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 ณ วัดแม่สรวยหลวง อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

 

 



 

 



 

 

 กิจกรรม โครงการวันเทศบาล ประจ าปี พ.ศ.2560 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 
 

 

 



 

 
 



กิจกรรม โครงการประเพณีขึ้นถ้ าแม่สรวย ประจ าปี 2560 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560  
ณ บริเวณถ้ าแม่สรวย หมู่ที่ 14 บ้านเด่นภูเวียง ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการส่งเสริมอาชีพ และพัฒนาสวนสมุนไพรพื้นบ้าน เทศบาลต าบลเวียงสรวย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2560 ณ สวนสมุนไพรคือเวียงเก่า บ้านเด่นภูเวียง หมู่ 14 ต าบลแม่สรวย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.

2559 

 

 

 



 

 

 

 



กิจกรรมโครงการประเพณีขึ้นพระมหาเจดีย์พระบรมธาตุคุ้มเวียงสรวย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เมื่อ
วันพุธ ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ณ พระมหาเจดีย์พระบรมธาตุคุ้มเวียงสรวย 

 

 
 

 



 

 
 

 



 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความจะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานเทศบาลต าบลเวียงสรวยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
เทศบาลต าบลเวียงสรวยหรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลต าบลเวียงสรวย เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  30  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

        

                       (นายผล  จอมเจดีย์)       
                นายกเทศมนตรีต าบลเวียงสรวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

เรื่อง  การรายงานผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 

ของ 

เทศบาลต าบลเวียงสรวย 

อ าเภอแม่สรวย  จังหวดัเชียงราย 

 

 
ส านักปลัดเทศบาล งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 

โทร 0-5378-6341 ต่อ 15 
โทรสาร 0-5378-6341 ต่อ 18 



www.wiangsuai.com 

 
 


