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ประกาศ เทศบาลตำบลเวียงสรวย 
เรื่อง รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

******************************************* 
       ด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 มาตรา 
48 ทศ วรรคห้า ให้นายกเทศมนตรีจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล
เป็นประจำทุกปี  และรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยไว้ที่สำนักงานเทศบาล 

      ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ ดังกล่าว นายกเทศมนตรีตำบล
เวียงสรวย จึงขอเสนอรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานเทศบาลตำบลเวียงสรวยประจำปี พ.ศ. ๒๕64 ต่อสภา
เทศบาลตำบลเวียงสรวย ดังนี้  
 

ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลตำบลเวียงสรวย 
“เวียงสรวยก้าวหน้า  การพัฒนาก้าวไกล  ใส่ใจประชา อาสารับใช้” 

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 
     เทศบาลตำบลเวียงสรวย ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น                      (พ.ศ. 
2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 
ต่อไป  
     เทศบาลตำบลเวียงสรวย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 
2562 และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง รายละเอียดดังนี้  
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 1)  
  ประกาศใช้ วันที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2)  
  ประกาศใช้ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 3)  
  ประกาศใช้ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 4)  
  ประกาศใช้ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 5)  
  ประกาศใช้ วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564 
- แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) ฉบับเพ่ิมเติม/เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 6)  
  ประกาศใช้ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 
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ยุทธศาสตร ์ 2561 2562 2563 2564 2565 
จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ จำนวน 
โครง 
การ 

งบประมาณ 

ย ุ ท ธศาสตร์
ก า ร พ ั ฒ น า
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

32 9,097,100 31 7,448,232 39 108,601,800 55 99,787,000 78 105,687,000 

ย ุ ท ธศาสตร์
ก า ร พ ั ฒ น า
เศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว 

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

ย ุ ท ธศาสตร์
ก า ร พ ั ฒ น า
ด้านการศึกษา 

21 4,835,000 22 4,915,000 21 4,940,000 13 4,900,000 24 6,935,000 

ย ุ ท ธศาสตร์
ก า ร พ ั ฒ น า
ด ้านค ุณภาพ
ชีวิต 

50 13,329,50
0 

61 14,032,58
0 

61 25,611,500 54 25,611,500 108 26,516,500 

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 21 4,532,000 17 4,232,000 27 4,517,000 

รวม 131 31,651,600 146 30,807,812 153 144,325,300 150 135,170,500 250 144,295,500 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-4- 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลตำบลเวียงสรวย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ โดยได้มี
การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา รวม 44 โครงการ จำนวนเงิน 9,455,304.20 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จำนวน 124 โครงการ จำนวนเงิน 12,281,254.68 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ 
การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 17 3,969,600 58 7,502,232.68 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 0 0 0 0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 3 2,376,949 11 3,747,430 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 22 3,048,912.20 47 727,592 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

0 
0 

0 
0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร 2 59,843 8 304,000 

รวม 44 9,455,304.20 124 12,281,254.68 
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ช. รายละเอียดโครงการแยกรายยุทธศาสตร์ ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  
ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรถนนสายแสนตอ            

บ้านหนองผำ หมู่ที่ 9 
186,900  

2 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรถนนสายห้วยผาขวาง 
บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 3 

186,018.40  

3 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรภายในหมู่บ้านสายอ่าง
เก็บน้ำ สายห้วยแยกซ้าย สายห้วยแยกขวา บ้านห้วยส้าน หมู่ที่ 6 

147,083.80  

4 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรภายในหมู่บ้านสายห้วย
สัก ห้วยบ่อแร่ ห้วยข้ามแหม ห้วยโป่งกอม บ้านโป่งปูเฟือง หมู่ที่ 1 

103,917  

5 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรภายในหมู่บ้านสายห้วย
ต้นผึ้ง สายบ้านเก่าลีซอ สายแสนตอ สายป่าสุสาน บ้านหนองผำ 
หมู่ที่ 9 

57,095.40  

6 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรภายในหมู่บ้าน                
บ้านเด่นภูเวียง หมู่ที่ 14 

50,339  

7 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรภายในหมู่บ้าน               
สายห้วยค้อนก้อม ห้วยบ่อแร่ ห้วยต้นแหน ห้วยโป่งกอม               
บ้านโป่งปูเฟือง หมู่ที่ 1 

49,587.80  

8 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรภายในหมู่บ้านสายห้วย
ปางสา สายห้วยหอม ห้วยป่าหก บ้านริมทาง หมู่ที่ 13 

32,406.60  

9 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรถนนสายรอบป่าชุมชน 
สายห้วยหมื่น บ้านโป่งป่าแขม หมู่ที่ 16 

7,987  

10 โครงกการบรรทุกหินปรับถมถนนลูกรังสายทุ่งดง บ้านสันปูเลย  
หมู่ที่ 3 

4,238.40  

11 โครงการขุดลอกร่องน้ำบริเวณไหล่ทางถนนกรมทางหลวงสายทาง 
109 บ้านป่าบง หมู่ที่ 4 

126,452.79  

12 โครงการขุดสระเก็บน้ำบริเวณน้ำพุร้อน บ้านโป่งปูเฟือง หมู่ที่ 1 117,905.79  
13 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรภายในหมู่บ้าน สาย

ห้วยน้ำราก ถนนสายห้วยป่าหก บ้านริมทาง หมู่ที่ 13 
100,613.79  

14 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรภายในหมู่บ้านสายห้วย
หวาย ห้วยปูปา ดอยเวียง บ้านตีนดอย หมู่ที่ 8 

80,405.19  

15 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรภายในหมู่บ้าน สาย
ห้วยออลอ และขุดสระเก็บน้ำ บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 3 

66,513.99  

16 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรภายในหมู่บ้านทุกสาย
และขุดสระเก็ยน้ำ หมู่ที่ 10 

41,718.39  



17 โครงการปรับปรุงและปรับเกลี่ยที่ดินปลุกป่า บ้านห้วยน้ำมา            
หมู่ที่ 15 

31,871.19  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
18 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรภายในหมู่บ้านทุกสาย

และขุดสระเก็บน้ำ บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 10 
30,966.99  

19 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรภายในหมู่บ้านสาย
ประปา สายซีเจ สายหน้าลาน สายบ่อขยะ บ้านร่องเฮ้ีย หมู่ที่ 7 

167,448.99  

20 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรภายในหมู่บ้านเด่นภู
เวียง สายหลังถ้ำ สายสวนสมุนไพร สายซอย 5 บ้านเด่นภูเวียง 
หมู่ที่ 14 

144,918.99  

21 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรภายในหมู่บ้านสายหน้า
ศาลเจ้า สายห้วยตาเหิน สายหน้าบ้านนายเสกสรร สายซอย 8 
บ้านสันเครือฟ้า หมู่ที่ 11 

124,122.39  

22 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสันเครือฟ้า หมู่ที่ 11 106,218.39  
23 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรภายในหมู่บ้าน              

บ้านป่าบง หมู่ที่ 4 
100,757.19  

24 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรภายในหมู่บ้าน               
ครั้งที่ 1 บ้านห้วยน้ำมา หมู่ที่ 15 

77,307.99  

25 โครงการปรับปรุงถนนเข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรภายในหมู่บ้าน                 
ครั้งที่ 2 บ้านห้วยน้ำมา หมู่ที่ 15 

55,287.99  

26 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านสันกลาง หมู่ที่ 2 46,395.99  
27 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำมา ครั้งที่ 1          

หมู่ที่ 15 
44,575.59  

28 โครงการบรรทุกหินคลุกถมถนนพื้นที่เทศบาลตำบลเวียงสรวย 31,192.59  
29 โครงการบรรทุกทรายกรองประปา 28,737.57  
30 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำมา ครั้งที่ 2              

หมู่ที่ 15 
44,575.59  

31 โครงการปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำมา ครั้งที่ 3              
หมู่ที่ 15 

64,323.59  

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายกลางเพ่ือการเกษตรบริเวณ
หลิ่งสวนยางพารานายเสร นห้วยส้าน หมู่ที่ 6 

148,400  

33 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณหน้าบ้านนายจะหวะ จิรธรรม
จินต์ บ้านโป่งป่าแขม หมู่ที่ 6 

36,000  

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางไปบ้านนายอาจู แย้เปียง   
บ้านโป่งป่าแขม หมู่ที่ 16 

49,000  

35 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยสัก บ้านโป่งปูเฟือง หมู่ที่ 1 41,000  
36 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางไปโบสถ์พระพร บ้านโป่งป่าแขม 

หมู่ที่ 16 
83,300  



37 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ระหว่างบ้านนางบยี อาจอ ถึงบ้าน 
นางกุลา อามอ บ้านโป่งป่าแขม หมู่ที่ 16 

37,000  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
38 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งดง บ้านสันปูเลย หมู่ที่ 3 300,000  
39 โครงการก่อสร้างถนน คสล.เชื่อมซอย 2 ถึงซอย 3 บ้านริมทาง 

หมู่ที่ 13 
300,000  

40 โครงการก่อสร้างถนน คสลงบริเวณบ้านซีโอนถึงถนนสายหลัก           
โป่งป่าแขม หมู่ที่ 16 

179,000  

41 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางถนนสายโรงเรียนบ้านห้วยม่วง 
หมู่ที่ 10 

96,800  

42 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายป่าสุสานพร้อมวางท่อระบายน้ำ 
บ้านโป่งปูเฟือง หมู่ที่ 1 

258,800  

43 โครงการก่อสร้างถนน คสล.บริเวณซอย6เชื่อม ซอย2 บ้านป่าบง 
หมู่ที่ 4 

300,000  

44 โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมถถมดินไหล่ทางสายทางถนน
สายซอย3 บ้านริมทาง หมู่ที่ 13 

315,000  

45 โครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุมเทศบาลตำบลเวียงสรวย 500,500  
46 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านสันเครือฟ้า 

หมู่ที่ 11 
110,000  

47 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านร่องเฮ้ีย             
หมู่ที่ 7 

110,000  

48 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านแม่สรวย
หลวง หมู่ที่ 17 

110,000  

49 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัววี บ้านริมทาง หมู่ที่ 13 26,600  
50 โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงสรวย 177,000  
51 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาปิดข้างบ้าน           

นายอดุลย์ เตชะสิทธิ์ ถึงบ้านนายศรี มงคล บ้านแม่สรวยหลวง               
หมู่ที่ 17 

334,900  

52 โครงการก่อสร้างผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายหน้าบ้าน
นางคำใส ทาแดง ถึงทางข้ึนเทศบาลตำบลเวียงสรวย                 
บ้านสันเครือฟ้า หมู่ที่ 11 

449,300  

53 โครงการปรับปรุงหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านห้วยม่วง  
หมู่ที่ 10 

150,000  

54 โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายกลาง
หมู่บ้าน บ้านห้วยน้ำมา หมู่ที่ 15 

300,000  

55 โครงการปรับปรุงระบบประปา บ้านเด่นภูเวียง หมู่ที่ 14 120,000  
56 โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกบริเวณหน้าหัว

สะพานถึงสามแยกบ้านนายดอกแสง ภูมิสร  บ้านหนองผำ หมู่ที่ 9 
300,000  



57 โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ฌาปนสถาน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 10 60,000  
58 โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน บ้านตีนดอย หมู่ที่ 8 300,000  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 

ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา อาหาร

กลางวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
612,500  

2 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าจัดการ
เรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรายหัว 

170,000  

3 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าหนังสือ
เรียน 

20,000  

4 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าอุปรกรณ์
การเรียน 

20,000  

5 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่า
เครื่องแบบนักเรียน 

30,000  

6 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่ากิจกรรม
พัฒนาผู้เรียน 

43,000  

7 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาค่าพัฒนา
ศักยภาพผู้เรียน 

4,500  

8 โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 203,320  
9 โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กในโรงเรียน 864,110  

10 อุดหนุนโรงเรียนบ้านสันกลาง (ราษฎร์พัฒนา) ตามโครงการ
แข่งขันแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบล
แม่สรวย 

80,000  

11 โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน 1,700,000  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต 

ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการทำแนวกันไฟป่าชุมชนหมู่บ้าน ครั้งที่ 1 บ้านสันปูเลย             

หมู่ที่ 3 
6,985.40  

2 โครงการทำแนวกันไฟรอบตู้ บ้านโป่งปูเฟือง หมู่ที่ 1 5,070.60  
3 โครงการทำแนวกันไฟรอบป่าชุมชนหมู่บ้าน ครั้งที่ 2 บ้านสันปูเลย 

หมู่ที่ 3 
2,616  

4 ค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เป็นค่าป่วยการ
ชดเชยการงานหรือเวลาที่เสียไปเพื่อสนับสนุนการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

100,000  

5 โครงการซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา 20,000  
6 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 20,000  
7 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปี 20,000  
8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา

ไฟป่าและหมอกควัน บ้านโป่งปูเฟือง หมู่ที่ 1 
40,000  

9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน บ้านห้วยม่วง หมู่ที่ 10 

40,000  

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน บ้านเด่นภูเวียง หมู่ที่ 14 

40,000  

11 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน บ้านห้วยน้ำมา หมู่ที่ 15 

30,000  

12 โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล 20,000  
13 โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ 20,000  
14 โครงการอบรมการป้องกันกำจัดโรคและแมงศัตรูพืชโดยส่งเสริมการ

ขยายและใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้สารเคมี 
30,000  

15 โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ประชาชน 

20,000  

16 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย ตามโครงการบริหาร
จัดการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของฝ่ายปกครองอำเภอ          
แม่สรวย 

10,000  

17 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการประเพณีปีใหม่ไข่แดง 
(ชาติพันธ์อาข่า) 

10,000  

18 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่
เมือง หมู่ที่ 1 

11,440  

19 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่
เมือง หมู่ที่ 2 

7,760  



20 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่
เมือง หมู่ที่ 3 

6,720  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
21 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่

เมือง หมู่ที่ 4 
12,400  

22 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่
เมือง หมู่ที่ 6 

8,000  

23 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่
เมือง หมู่ที่ 7 

5,200  

24 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่
เมือง หมู่ที่ 8 

10,400  

25 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่
เมือง หมู่ที่ 10 

8,080  

26 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่
เมือง หมู่ที่ 11 

7,040  

27 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่
เมือง หมู่ที่ 13 

4,000  

28 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่
เมือง หมู่ที่ 14 

7,440  

29 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณีปี๋ใหม่
เมือง หมู่ที่ 17 

9,440  

29 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง
หมู่ที่ 1 

5,000  

30 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง
หมู่ที่ 2 

5,000  

31 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง
หมู่ที่ 3 

5,000  

32 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง
หมู่ที่ 4 

5,000  

33 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง
หมู่ที่ 6 

5,000  

34 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง
หมู่ที่ 7 

5,000  

35 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง
หมู่ที่ 8 

5,000  

36 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง
หมู่ที่ 10 

5,000  
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ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
37 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง

หมู่ที่ 11 
5,000  

38 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง
หมู่ที่ 13 

5,000  

39 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง
หมู่ที่ 14 

5,000  

40 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณียี่เป็ง
หมู่ที่ 17 

5,000  

41 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมชนเผ่า บ้านหนองผำ หมู่ที่ 9 

20,000  

42 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณี
วัฒนธรรมชนเผ่า บ้านโป่งป่าแขม หมู่ที่ 16 

20,000  

43 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำ
พระถ้ำแม่สรวย บ้านเด่นภูเวียง หมู่ที่ 14 

30,000  

44 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำ
พระมหาเจดีย์พระบรมธาตุคุ้มเวียงสรวย บ้านเด่นภูเวียง หมู่ที่ 14 

20,000  

45 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำ
พระวัดแม่สรวยหลวง หมู่ที่ 17 

30,000  

46 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน ตามโครงการสืบสานประเพณีสรงน้ำ
พระวัดสันปูเลย หมู่ที่ 3 

15,000  
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร 

ที ่ โครงการ งบประมาณ หมายเหตุ 
1 โครงการอบรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้าง 

100,000  

2 อุดหนุนองค์การบริหารส่วนตำบลแม่พริก ตามโครงการ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

17,000  

3 อุดหนุนเทศบาลตำบลแม่สรวย ตามโครงการขอรับเงินอุดหนุน
จาก อปท.เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ระดับอำเภอแม่สรวย 

35,000  

4 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย ตามโครงการจัดงาน
ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและของดีอำเภอแม่สรวย 
ประจำปี 2564  

50,000  

5 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย ตามโครงการงานรัฐ
พิธี ประจำปี 2564 

22,000  

6 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอแม่สรวย ตามโครงการ
สนับสนุนการจัดงานถวายสักการะงานพ่อขุนเม็งรายมหาราช 
ประจำปี 2564 

40,000  

7 โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการบันทึกบัญชีโดยใช้
โปรแกรม Excel และโอนทรัพย์สินของ อปท.ให้กับหน่วยงาน
ภายใต้สังกัด  

30,000  

8 อุดหนุนสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย ตามโครงการสืบ
สานประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง 

10,000  
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ซ. รายละเอียดโครงการที่ได้ดำเนินการจริง ปี 2564 
จากการประเมินด้านประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ด้านที่ 1 เทศบาลตำบลเวียงสรวยมีจำนวนโครงการที่บรรจุอยู่
ในแผนพัฒนาท้องถิ ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 152 โครงการ และสามารถนำไปตั ้งเป็น      
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 82 โครงการ และจำนวนโครงการที่ได้
ปฏิบัติ จำนวน 124 โครงการดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา 
 

โครงการตามแผนพัฒนา ดำเนินการจริง 
จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

จำนวน
โครงการ 

จำนวนเงิน 
(บาท) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

-แผนงานเคหะและชุมน 58 108,187,000 58 7,502,232.68 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 

-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-แผนงานเคหะและชุมชน 

7 
 

2 

290,000 
 

300,000 

0 
 

0 

0 
 

0 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการศึกษา 

-แผนงานด้านการศึกษา 13 4,900,000 11 3,747,430 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านคุณภาพชีวิต 

-แผนงานร ักษาความสงบ
ภายใน 
-แผนงานสาธารณสุข 
-แผนงานสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
-แผนงานสังคมสงเคราะห์ 
- แ ผ น ง า น ก า ร ศ า ส น า 
วัฒนธรรมและนันทนาการ 
-แผนงานบริหารทั่วไป 
-แผนงานงบกลาง 

6 
 

9 
16 

 
4 
9 
 

5 
4 

500,000 
 

832,500 
11,685,000 

 
265,000 
437,000 

 
152,000 

11,850,000 

11 
 

1 
2 
 

2 
31 

 
0 
0 

324,672 
 

30,000 
30,000 

 
40,000 

302,920 
 

0 
0 

ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านทรัพยากรธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อม 

-แผนงานการเกษตร 2 50,000 0 0 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
ด้านการเมืองการบริหาร 

-แผนงานบริหารทั่วไป 
-แผนงานการศึกษา 
-แผนงานเคหะและชุมชน 
-แผนงานงบกลาง 

9 
2 
4 
2 

1,472,000 
1,450,000 
860,000 
500,000 

8 
0 
0 
0 

304,000 
0 
0 
0 

รวม 152 143,730,500 124 12,281,254.68 
 
 ผลการดำเนินงานตามแผนในภาพรวมซึ่งได้จากการวิเคราะห์ตามเอกสารหลักฐาน พบว่าจากโครงการ
ทั้งหมด 152 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 124 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 81.57 ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการ จำนวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 18.42 และเมื่อแยกตามรายยุทธศาสตร์ มีผลดำเนินงานดังนี้ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการทั้งหมด 58 โครงการ มีโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 58 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100 
 ยุทธศาสตร์ที ่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที ่ยว  มีโครงการทั ้งหมด 9 โครงการ                      
มีโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา มีโครงการทั้งหมด 13 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ จำนวน 11 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 84.61 
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต มีโครงการทั้งหมด 53 โครงการ มีโครงการที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ จำนวน 47 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 88.67 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการทั้งหมด 2 โครงการ มี
โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0 
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร มีโครงการทั้งหมด 17 โครงการ มีโครงการที่
ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน 8 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 47.05 
 
ฌ. ปัญหาและอุปสรรค ของการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี 2564 

- งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงต่อการดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมตามที่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

- สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้การดำเนินโครงการ กิจกรรมที่
เกี่ยวเนื่องกับการฝึกอบรมที่มีการรวมกลุ่ม บุคคล ไม่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าประสงค์ 

- เทศบาลตำบลเวียงสรวยขาดแคลนบุคลากรเฉพาะทาง โดยเฉพาะในเรื่ องของการดำเนินการป้องกัน และ
แก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

 
ญ. ข้อเสนอแนะ 
- เห็นควรให้มีการพิจารณาเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงบประมาณ หรือหน่วยงานอื่นๆ 

เพ่ือให้สามารถดำเนินโครงการที่เกินศักยภาพของเทศบาลตำบลเวียงสรวยได ้
- เห็นควรให้มีการพิจารณาทบทวน แผนงานโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 
- เห็นควรให้มีการพิจารณาปรับโครงสร้างแผนอัตรากำลังให้สอดคล้องกับสถานการณ์ และความต้องการใน

ด้านบุคลากร 
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ฎ. ผลการดำเนินงาน 

เทศบาลตำบลเวียงสรวย ได้ดำเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพื้นที่      
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ  และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ 
ดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้ 
 

กิจกรรม “จิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ คู คลอง” ณ หนองน้ำสาธารณะบ้านสันเครือฟ้า หมู่ที่ 11 
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การจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 
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โครงการสุขภิบาล ส่งเสริมพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารให้แก่ผู้สัมผัสอาหาร 
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โครงการฝึกอบรมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเวียงสรวย 
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โครงการอบรมการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช โดยส่งเสริมการขยายและใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทน 
การใช้สารเคมี ณ หอประชมเทสบาลตำบลเวียงสรวย 
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โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ หอประชุมเทศบาลตำบลเวียงสรวย 
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ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้กับสถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สรวย 
เนื่องในวันปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564 
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พนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลเวียงสรวย ร่วมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปี พ.ศ. 2564            
ภายในบริเวณเทศบาลตำบลเวียงสรวย 
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นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 และเขต 2 ตรวจดูงานท่อน้ำและ
ความเดือนร้อนของพ่ีน้อง หมู่ 14 และ หมู่ 13 
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วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2564 ว่าที่ ร.ต.ดุสิต ม่ันขัน รองนายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย                      
รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยท่ีปรึกษาฯ นายธีรนันท์ กันทะชัย ปลัดเทศบาลตำบลเวียงสรวยและพนักงาน

เจ้าหน้าที่ ออกตรวจเยี่ยมพร้อมมอบน้ำดื่มและบะหม่ีกึ่งสำเร็จรูปให้กับผู้ปฏิบัติงานรักษาความเรียบร้อย
สถานที่แยกกักตัวในชุมชน ณ อาคารสุขภาวะชุมชนอำเภอแม่สรวย 
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งานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัย ออกดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19              
ณ โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม 

 

 

 

 



-32- 

งานประปา เทศบาลตำบลเวียงสรวย ดำเนินการล้างทำความสะอาดพร้อมเปลี่ยนวัสดุกรองระบบประปา และ
ได้จ่ายน้ำเข้าสู่ระบบประปาครบทุกหมู่บ้าน เมื่อเวลา 22.45 น. 

 

 

 



-34- 

 

 

 



-34- 

 

 

 

 



-35- 

ดินสไลด์ บ้านป่าบง หมู่ที่ 4 

 

 

 

 



-36- 

ก่อสร้างระบบประปา บ้านหนองผำ หมู่ที่ 9 

 

 

 



-37- 

ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน บ้านร่องเฮี้ย หมู่ที่ 7 

 

 

 



-38- 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยข้างหอประชุมประจำหมู่บ้าน บ้านแม่สรวยหลวง หมู่ที่ 17 

 

 

 

 

 



-39- 

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางขึ้นวัดห้วยม่วง บ้านห้วยม่วงหมู่ที่ 10 

 

 

 



-40- 

 ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือส่วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความจะเสนอ
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะการบริหารงานเทศบาลตำบลเวียงสรวยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
เทศบาลตำบลเวียงสรวยหรือแจ้งผ่านผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงสรวย เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีในระยะต่อไป 

  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  20  ธันวาคม พ.ศ. 2564 

                  

                          (นายสมพงศ์  เจาะเส็น)       
                     นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย 

 

 

 


