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ประกาศ เทศบาลต าบลเวียงสรวย 
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

******************************************* 
       ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 
48 ทศ วรรคห้า ให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
เป็นประจ าทุกปี  และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยไว้ที่ส านักงานเทศบาล 

      ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ดังกล่าว นายกเทศมนตรีต าบล
เวียงสรวย จึงขอเสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลต าบลเวียงสรวยประจ าปี พ.ศ. ๒๕62 ต่อสภา
เทศบาลต าบลเวียงสรวย ดังนี้  
 

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

ข. ยุทธศาสตร์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว        
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

ค. เป้าประสงค์ 
1. เพ่ือการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
2. เพ่ือการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว        
3. เพ่ือการพัฒนาด้านการศึกษา 
4. เพ่ือการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
5. เพ่ือการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. เพ่ือการพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

ง. กลยุทธ์ 
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
    1.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
2 .ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว   
 2.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว  
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 
 3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการศึกษา 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต  
 4.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 5.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 6.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 
 

จ. การวางแผน 
     เท ศบ าลต าบ ล เวี ย งส รวย  ได้ จั ดท าแผน ยุ ท ธศ าสตร์ ก าร พั ฒ น าและแผน พั ฒ นา ท้ อ งถิ่ น                      
(พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วม
ของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริง
ของประชาชนในพ้ืนที่ ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-
2565) ต่อไป  
     เทศบาลต าบลเวียงสรวย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
 

ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จ านวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ จ านวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ จ านวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ จ านวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ จ านวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
ก า ร พั ฒ น า
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

32 9,097,100 31 7,448,232 96 108,601,800 93 108,187,000 62 99,787,000 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

3 180,000 9 260,000 11 590,000 11 590,000 11 590,000 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
ก า ร พั ฒ น า
ด้านการศึกษา 

21 4,835,000 22 4,915,000 21 4,940,000 19 4,900,000 19 4,900,000 

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์
ก า ร พั ฒ น า
ด้านคุณภาพ
ชีวิต 

50 13,329,500 61 14,032,580 88 25,611,500 87 25,721,500 84 25,611,500 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ทรัพยากรธรรม 
ชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน 
การเมืองและ
การบริหาร 

23 4,160,000 21 4,102,000 23 4,532,000 23 4,232,000 23 4,232,000 

รวม 131 31,651,600 146 30,807,812 231 164,325,300 235 143,680,500 201 135,070,500 
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ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลต าบลเวียงสรวย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม  103  โครงการ จ านวนเงิน 13,249,425.51 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 103 โครงการ จ านวนเงิน 13,249,425.51 บาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 63 8,632,228.85 63 8,632,228.85 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว - 0 - 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 15 3,536,337.16 15 3,536,337.16 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 14 806,677.50 14 806,677.50 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 27,265.00 2 27,265.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 9 246,917.00 9 246,917.00 

รวม 103 13,249,425.51 103 13,249,425.51 

 
ช. รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณเทศบาลต าบลเวียงสรวย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามใน
สัญญา มีดังนี้  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ
(เบิกจ่าย) 

หมายเหตุ 

1 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณฌาปนสถาน  
บ้านป่าบง หมู่ที่4 

295,000  

2 โครงการลานอเนกประสงค์ฌาปนกิจสถาน บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 3 355,000  

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทุ่งฮ้อ  
บ้านตีนดอย หมู่ที่ 8 

346,900  

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณซอยข้างบ้าน 
นายโมเช่ ควางถึงบ้านนายอนุพงค์ ควาง บ้านหนองผ า หมู่ที่ 9 

120,000  

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบริเวณซอย 1  
ข้างบ้านนายอุดร คิดดี ถึงบ้านนายทอง ภูมิศร บ้านหนองผ า หมู่ที่ 9 

190,000  

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายทางเข้าสวนสมุนไพร  
บ้านเด่นภูเวียง หมู่ที่ 14 

300,000  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ
(เบิกจ่าย) 

หมายเหตุ 

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายทุ่งหนองเชื่อม
ถนนสายทุ่งดง บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 3 

315,000  

8 โครงการก่อสร้างห้องน้ าสาธารณะบริเวณฌาปนกิจสถาน  
บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 3 

33,000  

9 โครงการก่อสร้างรางระบบน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิดบริเวณหน้า
บ้านนายค า พรหมเสน ถึงบ้านนายสมศักดิ์ เทียมคีรี  
บ้านร้องเจริญ หมู่ที่ 7 

115,200  

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิดบริเวณ 
ถนนสาย หมู่10 เชื่อมหมู่ที่ 7 

172,000  

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิดบริเวณและ
วางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณซอย1 บ้านริมทาง 
หมู่ที่ 13 

285,000  

12 โครงการก่อสร้างพนังกันตลิ่งคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเรียงหิน
ยาแนวบริเวณซอย 1 หน้าบ้านนายเกตขจร แสนมาลัย  
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 6 

21,000  

13 โครงการสร้างพนังคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมซ่อมแซมถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านตีนดอย หมู่ที่ 8 

135,000  

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมฝาปิดและดาด
คอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ 
ถนนสายหลัก หมู่ที่14 เชื่อม หมู่ที่ 2 

250,000  

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้าน                                 
นางศิรินดา ธิษณาบดี บ้านห้วยน้ ามา หมู่ที่15 

85,000  

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้าน 
นางมาทะ เยอซอ บ้านห้วยน้ ามา หมู่ที่ 15 

160,000  

17 โครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณซอย 3 
หน้าบ้านนางแก้วลูน สุกิมภา บ้านสันเครือฟ้า หมู่ที่ 11 

290,000  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 

หมายเหตุ 

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ ารูปตัวยูพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริม
เหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย6 บ้านโป่งปูเฟือง  
หมู่ที่1 

298,500  

19 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโบสถ์มงกุฎชีวิต 
บ้านหนองผ า หมู่ที่ 9 

299,500  

20 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยแยกซ้าย  
บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 6 

299,500  

21 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณหน้าบ้าน 
นายอาซะ  อายิ บ้านห้วยน้ ามา หมู่ที่ 15 

300,000  

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสายซอย 1 
บ้านโป่งป่าแขม หมู่ที่ 16 

187,500  

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณข้างบ้าน 
นายซีฝะ เยม้อ บ้านโป่งป่าแขม หมู่ที่ 16 

144,500  

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อซอย1/1 
บ้าน นายส่ง  ไร่รุ่ง บ้านเด่นภูเวียง หมู่ที่ 14 

348,000  

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบริเวณข้าง
โรงเรียนบ้านห้วยม่วง  หมู่ที่ 10 

300,000  

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายหน้าบ้าน 
นายบุญยืน บุญวงค์ 

65,000  

27 โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า
ฌาปนกิจสถานบ้านสันปูเลย หมู่ที่ 3 

26,540  

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้ าพุร้อน 
โป่งปูเฟือง หมู่ที่ 1 

398,000 

 

 

29 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง 
ถนนห้วยแยกซ้าย บ้านห้วยส้าน หมู่ที่6 

398,500  

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางทุ่งเกาะ  
บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 3 

398,500  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 

หมายเหตุ 

31 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนหมู่ที่ 8 
เชื่อม หมู่ที่ 13 

465,000  

32 โครงการก่อสร้างป้อมยามเทศบาลต าบลเวียงสรวย 161,500  

33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนสายอ่าง
เก็บน้ าห้วยป่าขอ บ้านป่าบง หมู่ที่ 4 

398,000  

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอย 6  
บ้านสันเครือฟ้า หมู่ที่ 11 

179,000  

35 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  
สายห้วยส้านปางสา หมู่ที่ 13 

23,977.20  

36 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร สายห้วยสักและสาย
ห้วยค้อนก้อม หมู่ที่ 1 

11,988.60  

37 โครงการขุดลอกล าห้วยส้าน หมู่ที่ 6 13,584  

38 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  
สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 

2,748  

39 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร สายห้วยค้อนก้อม 
หมู่ที่ 16 

2,748.60  

40 โครงการขุดสระสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 1 7,341.60  

41 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร สายห้วยบง, 
สายห้วยผาปูน  หมู่ที่ 4 

1844.40  

42 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร สายห้วยสัก, 
สายห้วยโป่งผาล าห้วยนางศรีนวล จันต๊ะปัญญา หมู่ที่ 1 

16,788  

43 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร สายห้วยสัก,สาย
ห้วยโป่งผาล าห้วยนางศรีนวล จันต๊ะปัญญา (เพ่ิมเติม) หมู่ที่ 1  

9,950.40  

44 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรภายในหมู่บ้าน   
หมู่ที่ 7 

829.20  

45 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร สายแสนตอ หมู่ที่ 9 18,246.60  

 
 



-7- 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 

หมายเหตุ 

46 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณส านักงานเทศบาล 
ต าบลเวียงสรวย 

1,616.40  

47 โครงการท าแนวกันไฟสวนป่าสิริกิตต์ หมู่ที่ 3 832.20  

48 โครงการรื้อถอนลาน คสล.บริเวณฌาปนกิจ หมู่ที่ 3 4,221  

49 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร สายภายในหมู่บ้าน
และขุดลอกหน้าฝาย จ านวน 2 จุด หมู่ที่ 10 

13,543.20  

50 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ า หมู่ที่2,หมู่ที่6 1,688.40  

51 โครงการปรับปรุงถนนเขข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร  
สายรอบพระพุทธบาท หมู่ที่ 4 

844.20  

52 โครงการปรับปรุงถนนเขข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร สายห้วยปู่เอก ,
สายหนองเขียว,สายข้างบ้านนายแดง หมู่ที่ 14 

3,445.80  

53 โครงการปรับปรุงถนนเขข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร สายภายใน 
หมู่บ้าน ครั้งที่2 หมู่ที่ 7 

2,532.60  

54 โครงการก่อสร้างทางลอดใต้สะพานร่องโจ้ หมู่ที่ 3 13,567.20  

55 โครงการขุดลอกสระน้ าเพ่ือการเกษตรและปรับปรุงถนนเข้าสู่
พ้ืนที่การเกษตรสายสวนป่าสิริกิตต์ หมู่ที่ 3 

6,921.60  

56 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรภายในหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 13 

868.20  

57 โครงการขุดลอกทราบเพ่ือปรับถมหอเจ้าบ้านประจ าหมู่บ้าน  
หมู่ที่ 17 

10,424.40  

58 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรภายในหมู่บ้านและ
ฝังกลบบ่อขยะ 3 บ่อ หมู่ที่ 6 

11,929.60  

59 โครงการปรับถมที่ดินสาธารณะหมู่บ้านและถมไหล่ทางท่ีช ารุด 
หมู่ที่ 16 

9,590.40  

60 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร และจัดท าแนวกันไฟ
ป่าป่าภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 

22,455.80  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 

หมายเหตุ 

61 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร ภายในหมู่บ้านและ
ขุดลอกหน้าฝาย 2 จุด หมู่ที่ 10 

15,403.20  

62 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตร และวางท่อ 
ระบายน้ า คสล.สายห้วยป่าหก หมู่ที่ 13 

14,918.40  

63 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ บริเวณถนนสาธารณะบ้านสัน
เครือฟ้า หมู่ที่11 ต าบลแม่สรวย อ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย 

251,739.65 (อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ) 

 รวมงบประมาณ 8,632,228.85  

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 

หมายเหตุ 

1 โครงการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ 33,745  

2 โครงการประเพณีขึ้นถ้ า 29,945  

3 โครงการสืบสานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนเข้าพรรษา 13,833  

4 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สรวยตามโครงการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ 

5,000  

5 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สรวยตามโครงการส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

50,000  

6 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการสืบสาน
ประเพณีปีใหม่เมือง  

168,080  

7 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการสืบสาน
ประเพณียี่เป็ง  

60,000  

8 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการปีใหม่ไขแดง 
(ชาติพันธุ์อาข่า) บ้านห้วยน้ ามา หมู่ที่ 15 

60,000  

9 อุดหนุนให้แก่วัดโป่งปูเฟือง ตามโครงการประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุโป่งปูเฟืองพบโชค 

15,000  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 

หมายเหตุ 

10 อุดหนุนให้แก่วัดแม่สรวยหลวง ตามโครงการประเพณีสรงน้ า
พระวัดแม่สรวยหลวง 

30,000  

11 อุดหนุนให้แก่วัดห้วยส้านพัฒนา ตามโครงการประเพณีสรงน้ า
พระธาตุเจดีย์ศรีห้วยส้าน 

15,000  

12 อุดหนุนให้แก่วัดห้วยม่วง ตามโครงการประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุวัดห้วยม่วง 

15,000  

13 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา 268,970  

14 ค่าอาหารกลางเด็กนักเรียนในโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2,120,200  

15 ค่าอาหารเสริม(นม)ส าหรับโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 651,564.16  

 รวมงบประมาณ 3,536,337.16  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 

หมายเหตุ 

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 99,040  

2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 7,800  

3 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
(หลักสูตรหลัก) 

86,400  

4 โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยแก่
ประชาชน 

16,579.50  

5 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

42,570  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 

หมายเหตุ 

6 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการสืบสานพระ
ราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม  

105,000  

7 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการควบคุมโรค
ขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี 

105,000  

8 อุดหนุนให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการอนุรักษ์พืช
สมันไพรและการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในการดูแล
สุขภาพ เพื่อสนองพระราด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี  

90,000  

9 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอแม่สรวยตามโครงการบริหาร
จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่ายปกครอง 

10,000  

10 โครงการน้ าคือชีวิต ศาสตร์พระราชาสู่แปลงเกษตรผสมผสาน
ประชารัฐ 

18,290 

 

 

11 โครงการป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในเด็กและเยาวชน 19,550  

12 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายส าหรับเด็กและ
เยาวชน 

18,502  

13 โครงการส่งเสริมภาวะผู้น าสตรีในชุมชน 17,945  

14 โครงการสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและจัดแสดง
สินค้าชุมชน 

170,000  

 รวมงบประมาณ 806,677.50  

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 

หมายเหตุ 

1 โครงการฝายชะลอน้ า 20,450  

2 โครงการส่งเสริมการปลูกตน้ไมแ้ละอนุรักษ์ป่าต้นน้ า 6,815  

 รวมงบประมาณ 27,265  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริการ 
 

ที ่ โครงการ งบประมาณ 
(เบิกจ่าย) 

หมายเหตุ 

1 โครงการวันเทศบาล 8,745  

2 โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิก
สภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาล
ต าบลเวียงสรวย 

20,238  

3 โครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลเวียงสรวย 

80,755  

4 โครงการออกส ารวจและจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ปี พ.ศ.2562 2,179  

5 อุดหนุนเทศบาลต าบลเจดีย์หลวงตามโครงการขอรับเงิน
อุดหนุนจาก อปท.เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน
การช่วยเหลือประชาชนของ อปท. 

35,000  

6 อุดหนุนให้แก่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่พริกตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

15,000  

7 อุดหนุนให้แก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่สรวยตามโครงการ
จัดงานศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

50,000  

8 อุดหนุนให้แก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่สรวยตามโครงการ
สนับสนุนการจัดงานถวายสักการะพ่อขุนเม็งรายมหาราช 

30,000  

9 อุดหนุนให้แก่ท่ีท าการปกครองอ าเภอแม่สรวยตามโครงการ
ประกอบรัฐพิธี 

5,000  

 รวมงบประมาณ 246,917  
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ซ. รายละเอียดโครงการที่ได้ด าเนินการจริง ปี 2562 
จากการประเมินด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ด้านที่ 1 เทศบาลต าบลเวียงสรวยมีจ านวนโครงการที่บรรจุ
อยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 146 โครงการ และสามารถน าไปตั้งเป็น      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 77 โครงการ และจ านวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ จ านวน 103 โครงการดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร ์

จ านวนโครงการ 

จ านวนโครงการที่
ปรากฏในแผน 

จ านวนโครงการ
ที่ต้ังในเทศ

บัญญัติ 

จ านวนโครงการที่
ได้ปฏิบัต ิ

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 31 18 17  
      ** (63) 

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 9 - - 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 22 20 15 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคณุภาพชีวิต 61 27 14 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 2 2 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการ 21 10 9 

รวม 146 77 103 

 
หมายเหตุ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565) มีโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน แผนงาน
เคหะและชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท้ังหมด 31 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 7,448,232.00 บาท แต่มีโครงการที่
ด าเนินการจริงทั้งหมด 63 โครงการ เป็นจ านวนเงิน 8,632,228.85 บาท รายละเอียดดังนี้ 

- เป็นโครงการจากเงินเหลือจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ด าเนินการก่อสร้างจริง ในปีงบประมาณ  
  พ.ศ. 2562 จ านวน 18 โครงการ 
- โครงการจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 – 2565 ) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ท่ีได้ด าเนินการจริง  

     จ านวน 17 โครงการ 
- เป็นการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค จ านวน 28 โครงการ 

   รวมโครงการที่ได้ด าเนินการจริง ท้ังสิ้น 63 โครงการ 
 
 
ฌ. ผลการด าเนินงาน 
      เทศบาลต าบลเวียงสรวย ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2562 ในเขตพ้ืนที่      
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ 
ด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
 
 



-13- 

กิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 13 มกราคม พ.ศ.2562 
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งานบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ าปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
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กิจกรรม วันเทศบาล ประจ าปงีบประมาณ ๒๕๖๒ วันที่ 24 เมษายน 2562 
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กิจกรรม โครงการประเพณีขึ้นถ้ าแม่สรวย ประจ าปี 2562 
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กิจกรรม การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยความพิการ และเบี้ยส าหรับผู้ป่วยเอดส์  
ในพื้นที่เทศบาลต าบลเวียงสรวย จ านวน 15 หมู่บ้าน เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 
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กิจกรรม ประชุมทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ของเทศบาลต าบลเวียงสรวย เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
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กิจกรรม แจกจ่ายทรายอะเบทแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน 
ในพื้นที่เทศบาลต าบลเวียงสรวย ในวันที่ 10 มิถุนายน 2562 
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กิจกรรม การประชุมผู้บริหาร ประธานสภา ข้าราชการ และพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ประจ าเดือนกรกฎาคม 2562 
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กิจกรรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเด็กและเยาวชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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กิจกรรม โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายส าหรับเด็กและเยาวชน  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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กิจกรรม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชุมชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
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กิจกรรม พิธีหล่อเทียนพรรษา และพิธีแห่เทียนพรรษา ประจ าปี 2562 
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กิจกรรม ออกตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ต าบลแม่สรวย 
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กิจกรรม โครงการอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลเวียงสรวย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.5262 
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กิจกรรม โครงการให้ความรู้และรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออก  
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลเวียงสรวย 
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กิจกรรม โครงการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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กิจกรรม โครงการจิตอาสา เราท าความดีด้วยหัวใจ จิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
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กิจกรรม อบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน พนักงานจ้าง 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

 

 

 

 

 

 




