
 

แผนการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ประจ าปี พ.ศ.2561 
เทศบาลต าบลเวียงสรวย  อ าเภอแม่สรวย  จังหวดัเชียงราย 

 
ล าดับ

ที ่
แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่ 

สาธารณะ 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
วิธีการ การด าเนินการจริง

ตามแผน 
ผลส าเร็จของ 
การด าเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

หมายเหตุ 

1 วัดแม่สรวยหลวง ต.ค.2560 -    
ก.ย.2561 

*เจ้าอาวาสและพระภิกษุ
สามเณร 
*ประชาชนในพื้นท่ีช่วย
ดูแลรักษา 
*พนักงานเจ้าหน้าที่
เทศบาล 

*ช่วงเข้าพรรษา 
*ช่วงประเพณี

สลากภัตน์ 
*การรณรงค์ก าจัด

แหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ า
ยุงลาย 

*การจัดกิจกรรมจิต
อาสาเก็บขยะร่วมด้วย

ช่วยกัน 
 

*เจ้าอาวาสและภิกษุ
สามเณรช่วยกันท า

ความสะอาดอยู่เป็นนิจ 
*ประชาชน.ในพ้ืนที่
ด าเนินการพัฒนาวัด

อย่างเป็นนิจ 
*พนักงานเจ้าหน้าที่
เทศบาลร่วมกันจิด
อาสา/อสม.ร่วมกัน

จัดเก็บขยะ 

ไม่มี  

2 สวนสมุนไพรคือเวียงเก่า 
(บ้านเด่นภูเวียง) 

ต.ค.2560 -    
ก.ย.2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*พระอาจารย์สุกรี สุเมโธ 
*ประชาชนในพื้นท่ีช่วย
ดูแลรักษา 
*พนักงานเจ้าหน้าที่
เทศบาล (กรณีมีการจัด
กิจกรรมร่วม) 

*การรวมตัวกันของ
ผู้สูงอายุในทุกเดือน 
ปลูก ก าจัดวัชพืช 
บ ารุงรักษาสวน
สมุนไพร 
*การเปิดให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เกี่ยวกับ
สมุนไพร 
*การเปิดให้มีสถานที่
อบสมุนไพรส าหรับ
ประชาชนทั่วไป 

*ผู้สูงอายุและ
ประชาชนหมู่ที่ 14 
และหมู่บ้านใกล้เคียง 
เข้าร่วมการพัฒนาสวน
สมุนไพรในทุกเดือน 
*มีการท าความสะอาด
สถานที่จากประชาชน
และเจ้าหน้าที่กรณีมี
การจัดกิจกรรม 

ไม่มี  



 

แผนการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ประจ าปี พ.ศ.2561 
เทศบาลต าบลเวียงสรวย  อ าเภอแม่สรวย  จังหวดัเชียงราย 

 
ล าดับ

ที ่
แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่ 

สาธารณะ 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
วิธีการ การด าเนินการจริง

ตามแผน 
ผลส าเร็จของ 
การด าเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

หมายเหตุ 

3 ถ้ าแม่สรวย ต.ค.2560 -    
ก.ย.2561 

*ของบประมาณจากกรม
ส่งเสริมการปกครองฯ 
เพ่ือการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ให้การคมนาคม
สะดวก 
*จัดกิจกรรมขึ้นถ้ าแม่
สรวยทุกวันที่ 21 
เมษายนของทุกปี 
 

*ทต.เวียงสรวยได้รับ
งบประมาณจากกรมฯ 
ส าหรับการก่อสร้าง
ถนนคสล.จากแยกทาง
ขึ้นถ้ าไปจนถึงถ้ าแม่
สรวย ระยะทาง 3 กม. 
*พนักงานเจ้าหน้าที่
เทศบาลร่วมกับชุมชน
พัฒนา ท าความสะอาด
บริเวณพ้ืนที่ศาลาและ
ทางข้ึนถ้ าในวันที่ 19-
20เม.ย. 
 

*ถนนเข้าสู่พ้ืนที่ถ้ าแม่
สรวยระยะทาง 3 กม. 
เป็นถนนคสล. การ
เดินทางสะดวก 
ปลอดภัย 
*พื้นท่ีบริเวณถ้ ามีความ
สะอาด ปลอดภัย การ
จัดกิจกรรมเป็นไป
อย่างราบลื่น 
 *นักทอ่งเที่ยวมาเท่ียว
อย่างปลอดภัยและ
ประทับใจ 
 

แหล่งท่องเที่ยวขาก
การให้บริการอย่าง

ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4 เขื่อนแม่สรวย 
 
 
 
 
 
 

 

ต.ค.2560 -    
ก.ย.2561 

*สนับสนุนหน่วยงาน
เอกชนในการให้บริการ
ร้านอาหารที่สะอาด 
ปลอดภัย 
*rพนักงานเจ้าหน้าที่ทต.
เวียงสรวยร่วมกันเก็บ
ขยะมูลฝอยบริเวณทาง
ขึ้นเข่ือนอยู่เสมอ 

*ร้านอาหารมีการคัด
แยกขยะมูลฝอย 
*พนักงานเจ้าหน้าที่
ร่วมกับผู้บริหารออก
เก็บขยะ (จิตอาสา) อยู่
เสมอ 

*ร้านอาหารมีความ
สะอาด ปลอดภัย 
*บริเวณทางข้ึนเขื่อน
แม่สรวยมีความสะอาด
ตา ส าราญใจแก่ผู้พบ
เห็น 

ไม่มี  



 

 
แผนการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ประจ าปี พ.ศ.2561 

เทศบาลต าบลเวียงสรวย  อ าเภอแม่สรวย  จังหวดัเชียงราย 
 

ล าดับ
ที ่

แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่ 
สาธารณะ 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

วิธีการ การด าเนินการจริง
ตามแผน 

ผลส าเร็จของ 
การด าเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

หมายเหตุ 

5 บ่อน้ าพุร้อนบ้านโป่งปูเฟือง ต.ค.2560 -    
ก.ย.2561 

*ทต.เวียงสรวยจ้างเหมา
คนส าหรับการตัดหญ้า 
บริเวณน้ าพุร้อนโป่งปู
เฟือง 
 
 
 
 
 
 

*จ้างเหมาคนส าหรับ
การตัดหญ้าบริเวณ
น้ าพุร้อนโป่งปูเฟือง 

 

*บริเวณน้ าพุร้อนโป่งปู
เฟืองมีความสะอาด 

ปลอดภัย 
 

ไม่มี 
 

 

6 น้ าตกผาด า 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต.ค.2560 -    
ก.ย.2561 

ไม่มีแผนส าหรับการ
ด าเนินการ ยังคงเป็น
น้ าตกตามธรรมชาติ 

ไม่มีแผนส าหรับการ
ด าเนินการ ยังคงเป็น
น้ าตกตามธรรมชาติ 

 
 
 
 
 
 

 

ไม่มีแผนส าหรับการ
ด าเนินการ ยังคงเป็น
น้ าตกตามธรรมชาติ 

ไม่มี  



 

 
แผนการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ประจ าปี พ.ศ.2561 

เทศบาลต าบลเวียงสรวย  อ าเภอแม่สรวย  จังหวดัเชียงราย 
 

ล าดับ
ที ่

แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่ 
สาธารณะ 

ระยะเวลา 
การด าเนินการ 

วิธีการ การด าเนินการจริง
ตามแผน 

ผลส าเร็จของ 
การด าเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

หมายเหตุ 

7 น้ าตกห้วยผาปูน ต.ค.2560 -    
ก.ย.2561 

*การพัฒนาเป็นพ้ืนที่
ท่องเที่ยว โดยการเชื่อม
กับการใช้เรือขึ้นจาก
เขื่อนแม่สรวย 
*มีการสร้างแคร่ส าหรับ
การพักผ่อน 
*การสร้างห้องน้ าบริการ 
*มีโครงการที่จะดึงน้ า
โดยผ่านระบบประปา
ภูเขา มายังระบบประปา
ของเทศบาล เพ่ือประ
หยักไฟฟ้า 
 
 
 
 
 
 

*มีการท าความสะอาด
บริเวณพ้ืนที่โดยรอบ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยว
เชื่อมเข่ือนแม่สรวย 
 
 

*นักท่องเที่ยวใช้บริการ
ขึ้นเรือจากเข่ือนแม่
สรวย และไปถ่ายรูป
บริเวณตีนน้ าตก และ
ได้มีการประชาสัมพันธ์
ทางสื่อโซเซียล 
 

ขาดความต่อเนื่องใน
การส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

 

 



 

แผนการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ ประจ าปี พ.ศ.2561 
เทศบาลต าบลเวียงสรวย  อ าเภอแม่สรวย  จังหวดัเชียงราย 

 
ล าดับ

ที ่
แหล่งท่องเที่ยว/สถานที่ 

สาธารณะ 
ระยะเวลา 

การด าเนินการ 
วิธีการ การด าเนินการจริง

ตามแผน 
ผลส าเร็จของ 
การด าเนินการ 

ปัญหา/อุปสรรค 
แนวทางการแก้ไข 

หมายเหตุ 

8 สวนสาธารณะบ้านสันกลาง 
หมู่ 2 

 
 

ต.ค.2560 -    
ก.ย.2561 

*ทต.เวียงสรวยได้มีการ
สร้างพนักกันน้ าบริเวณ
ริมตลิ่ง เพ่ิมความ
สวยงาม และความ
ปลอดภัย 
*ชุมชนมีการสร้างภูมิ
ทัศน์ให้เป็นสถานที่
ส าหรับผ่อนหย่อนใจ 
*มีการสร้างร้านค้า
บริเวณใกล้เคียงเพ่ือ
อ านวยความสะดวกต่อผู้
มาท่องเที่ยว 
*มีการจัดกิจกรรมลอย
กระทงของหมู่บ้านหมู่ 
2,3,8,13,14 และหมู่ 
17 

*มีการท าความสะอาด
บริเวณพ้ืนที่โดยรอบ 
เป็นแหล่งท่องเที่ยว 
*พนักงานเจ้าหน้าที่
ร่วมกับผู้บริหารร่วมกับ
จิดอาสาต าบลแม่สรวย
ออกเก็บขยะบริเวณ
แยกทางเข้าวัดแม่
สรวยหลวงจนมาถึง
บริเวณสวนสาธารณะ 
หมู่ 2 

*พื้นท่ีบริเวณ
สวนสาธารณะ หมู่ 2 
มีความสวยงาม 
สามารถเป็นที่พักผ่อน
หย่อนใจส าหรับ
ประชาชนทั่วไป (สถาน
ที่ปิกนิค ,เล่นน้ า) และ
ยังสามารถเป็นสถานที่
จัดกิจกรรมต่างๆของ
หมู่บ้าน 
*บริเวณถนนทางเข้า
วัดแม่สรวยหลวงตลอด
จนถึงสวนสาธารณะ
บ้านสันกลาง มีความ
สะอาดตา ส าราญใจ
แก่ผู้พบเห็น 

ไม่มี  

 
 
 
 

       

 



 

 



 

 

 

 

 

แผนการรักษาความสะอาดในพื้นที่สาธารณะ  
ประจ าปี พ.ศ.2561 

 
 

 
 

เทศบาลต าบลเวยีงสรวย   
อ าเภอแม่สรวย  จงัหวัดเชียงราย 

 


