
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
เร่ือง  รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรี  

ที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาล (รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64) 
---------------------------------------- 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕62  
มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕ และวรรค 6 บัญญัติให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน        
ตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี และค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีและ
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดยเปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย นั้น 
 

  บัดนี้  นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธิ์ เงิน ได้จัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานรอบ           
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และได้แถลงต่อสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงินแล้ว  ในคราวประชุมสภาเทศบาล      
สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจ าปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  21 ธันวาคม 2564 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๔๘ ทศ วรรค 6 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ 
แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ ๑4) พ.ศ.๒๕62 จึงประกาศผลผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อ    
สภาเทศบาล รอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
 
  จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 
        ประกาศ ณ  วันที่   23  ธันวาคม  พ.ศ.2564 
 
 
                                                                     จรัญ  ยามี 

                   (นายจรัญ   ยามี) 
                                                         นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธิ์เงิน 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
(วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) 

 

ตามนโยบายของนายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธิ์เงิน 
นายจรัญ   ยามี 

 



 
ค าน า 

 เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน เป็นนิติบุคคลและเป็นราชการส่วนท้องถิ่น มีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบดูแล
ประชาชนในเขตรับผิดชอบให้มีความอยู่ดีกินดี โดยมีนายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธิ์เงิน ซึ่งมาจากการเลือกตั้ง
โดยตรงของประชาชน รับผิดชอบในการบริหารราชการของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ให้เป็นไปตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับและนโยบาย มีวาระการด ารงต าแหน่งคราวละสี่ปี นับแต่วันเลือกตั้ง ซึ่งได้มีก าหนดให้
นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
เป็นประจ าทุกป ี

 รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงินฉบับนี้ ได้จัดท าขึ้น เนื่องใน
โอกาสที่กระผม นายจรัญ  ยามี นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธิ์เงิน และคณะผู้บริหารได้บริหารราชการของ
เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ได้รวบรวมผลการปฏิบัติงานตั้งแต่วันวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 
2564 เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการแถลงผลการปฏิบัติงานในรอบปีที่ผ่านมาต่อ  สภาเทศบาลต าบล         
ศรีโพธิ์เงินและปิดประกาศเผยแพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน และจะน านโยบายที่เหลืออยู่พิจารณา
ด าเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรต่อไป 

 

นายจรัญ  ยามี 
นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธิ์เงิน 
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รายงานแสดงผลการปฏิบัติงาน  

ตามนโยบายของนายกเทศมนตรตี าบลศรีโพธิเ์งิน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ที่เคารพ 

  ตามที่กระผม นายจรัญ  ยามี นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธิ์เงิน ได้แถลงนโยบายการบริหาร
ราชการของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  ต่อสภาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2564    
ซึ่งได้ก าหนดนโยบายการบริหารราชการไว้ตามกรอบแนวทางในการพัฒนาของนโยบาย รวม 9 ด้าน  
ประกอบด้วย  นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน , นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน , นโยบายด้าน
สาธารณสุข , นโยบายด้านการศึกษา , นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม ,นโยบายด้านการ
ป้องกันการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน , นโยบายด้านการบริหารจัดการของเทศบาลต าบล     
ศรีโพธิ์เงิน , ด้านการเมืองและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     
โดยได้แปลงไปสู่การปฏิบัติด้วยการจัดท าโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  เพ่ือพัฒนาและสร้างความเจริญให้กับ
ท้องถิ่น รวมทั้งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของท้องถิ่นและครอบคลุมภารกิจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ 

  รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายฉบับนี้  เป็นการสรุปผลการด าเนินงาน ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕64  ทุกโครงการและกิจกรรมเป็นโครงการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายที่ได้แถลงไว้ 
ซึ่งกระผมได้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน เพ่ือให้พ่ีน้องประชาชนได้รับประโยชน์และความพึงพอใจ
สูงสุด ตามที่ได้มุ่งหวังเอาไว้ภายใต้ข้อจ ากัดหลายประการ ซึ่งกระผมและคณะได้เข้ามาด าเนินการจนประสบ
ผลส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระดับหนึ่ง  โดยในการแก้ไขปัญหาเราจะมุ่งเน้นผู้คนส่วนใหญ่ให้ได้รับประโยชน์มาก
ที่สุด  ส าหรับโครงการขนาดใหญ่หรือโครงการริเริ่มใหม่ที่จะท าให้ประชาชนโดยส่วนรวมได้รับประโยชน์       
จะมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือด าเนินการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมต่อไป 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง 
(ฉบับที่ ๑4)  พ.ศ. ๒๕62  มาตรา ๔๘ ทศ วรรค ๕  ได้ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการ
ปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาเทศบาลเป็นประจ าทุกปี    

        กระผมจึงขอรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการบริหารเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน  
ประจ าปี ๒๕64  ดังต่อไปนี้ 

1. วิสัยทัศน์ (Vision) “ชุมชนสะอาด โครงสร้างพ้ืนฐานสะดวก ประชาชนปลอดโรค  ชีวิตปลอดภัย  
การศึกษาก้าวไกล  เมืองประชาธิปไตยและวัฒนธรรมยั่งยืน” 

2. พันธกิจ (Mission) 
  1. พัฒนาระบบการบริการสาธารรูปโภคสาธารณูปการอย่างครอบคลุม 
  2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาส 
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  3. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
  4. ส่งเสริมและอนุรักประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. ส่งเสริมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  6. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  7. ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 3. ยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน การค้า การลงทุน และโลจิสติกส์ 

   แนวทางพัฒนา   
1. พัฒนาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการต่างๆ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร อุตสาหกรรม เพ่ือเพ่ิมมูลค่า 
แนวทางพัฒนา  
1. ก่อสร้าง ปรับปรุง แหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

   2. ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้ ลดรายจ่าย ขยายโอกาสให้ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ และการสร้างความเข้มแข็งและ 
มั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 
   แนวทางพัฒนา  

1. พัฒนาป้องกันระบบบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 
   2 .ส่งเสริมกิจกรรมการดูแลป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 
   3. ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ กีฬานันทนาการ และการป้องกันแก้ไขโรคระบาด 
โรคติดต่อต่างๆ 
   4. ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้ การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
   5. ส่งเสริมสนับสนุน คุณภาพชีวิตประชาชน เด็ก เยาวชน สตรี  
ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของ 
ท้องถิ่น 
   แนวทางพัฒนา  

1. อนุรักษ์จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 
 2. ส่งเสริมทะนุบ ารุงศาสนาและจริยธรรม 

  ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   แนวทางพัฒนา   

1. ปลูกจิตใต้ส านึกการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
2. การดูแล ป้องกันพ้ืนที่เสี่ยงการพังทลายของดิน  

   3. ปลูกจิตใต้ส านึกการดูแลป้องกันมลพิษจากขยะปัญหาหมอกควัน  
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  

   แนวทางพัฒนา    
1. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่สาธารณะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว 

ในอนาคต  
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาการส่งเสริมบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

   แนวทางพัฒนา   
1. ส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย  และการมีส่วนร่วมของประชาชน  

    2. ส่งเสริมให้ความรู้บุคลากรท้องถิ่น ผู้น าหมู่บ้านชุมชนตัวแทนภาครัฐ พัฒนาระบบ
บริหารงานองค์กรและการบริการประชาชน 
   3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันสมัย 
 
 4. นโยบายของคณะผู้บริหาร 
  1. นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน 
  นโยบายด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน เป็นนโยบายที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนที่
มีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีพ มีอาชีพเสริม มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม ความยากจนลดลง ส่งผลให้
มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยมีแนวทางการด าเนินนโยบายดังนี้ 
  1.1 ส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างเพียงพอต่อการด ารงชีพด้วยการสนับสนุนให้มี
การฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนตามกลุ่มต่างๆ 

  1.2 ส่งเสริมอาชีพที่มีอยู่เดิม ขยายงาน ขยายตลาด เพ่ือต่อยอดในกลุ่มอาชีพให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน 

  1.3 ส่งเสริมให้แต่ละชุมชนใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการผลิตสินค้า OTOP ส าหรับจ านวนใหก้ับ
นักท่องเที่ยวร้านค้า และผู้สนใจ 

  1.4 สนับสนุนการจ้างแรงงานในพ้ืนที่ส าหรับโครงการต่างๆที่เข้ามาด าเนินงานในพ้ืนที่เพ่ือให้
เกิดการจ้างงาน 

  1.5 ส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มอาชีพ สร้างอาชีพ โดยการประสานของบประมาณจากหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และท้องถิ่นอ่ืนๆ 
 

  2. นโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

  2.1 ขุดลอกขยายแหล่งน้ าสาธารณะ เช่น ห้วย หนอง อ่างเก็บน้ า ล าเหมืองทุกแห่งภายใน
ต าบล 

  2.2 สร้างถนนคอนกรีต ถนนลาดยางและซ่อมแซมถนนลูกรัง ทางสัญจรเพื่อการเกษตร
ภายในต าบลและเชื่อมต่อไปยังต าบลอื่น 

  2.3 สร้างสะพาน ท่อเหลี่ยม วางท่อระบายน้ าตามทางสาธารณะและล าเหมือง 

  2.4 สร้างฝายชะลอน้ าตามล าห้วย หนอง คลอง สาธารณะทุกแห่งในต าบล 

  2.5 สร้างรางระบายน้ าทุกซอยและปรังปรุงรางระบายน้ าที่มีอยู่เดิมให้คงทนถาวร ใช้
ประโยชน์ได้สูงสุด 
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  2.6 ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านและขยายเขตไฟฟ้า ไฟกิ่งให้ทั่วถึงทั้งต าบล 

  2.7 ขยายการใช้น้ าสูบด้วยพลังงานไฟฟ้า เพ่ิมขนาดอุปกรณ์ เช่น ขนาดหม้อแปลง ไฟฟ้า 
มิเตอร์ และอ่ืนๆ 

  2.8 ประสานของบประมาณจากหน่วยงานภาครัฐและองค์กรอ่ืน เช่น องค์กรเอกชน 
รัฐวิสาหกิจ อบจ. เพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณและเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย เช่นการขุดเจาะบ่อบาดาล บ่อ
น้ าตื้น โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ แผงโซล่าเซลล์ 
  2.9 ขยายไฟฟ้า วางท่อส่งน้ าจากหนองวังหลวง-ห้วยโป่ง เพ่ือผันน้ าจากหนองหลวงมาเก็บ
กักไว้ยังอ่างเก็บน้ าห้วยโป่ง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้การใช้ท าการเกษตร 

  2.10 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องสูบน้ าด้วยพลังงานไฟฟ้าหนองเพิงนาคขยายเขตจาก
เดิมข้ึนอ่างเก็บน้ าม่อนป่าเหียงและอ่างเก็บน้ าห้วยดอกด้าย 

 
  3. นโยบายด้านสาธารณสุข 

  3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อ 

  3.2 ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมของ อสม. ชมรมผู้สูงอายุต าบลศรีโพธิ์เงิน เด็ก สตรี และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 

  3.3 ส่งเสริมสนับสนุนวสัดุ อุปกรณ์ในการป้องกันโรค ให้การรักษาพยาบาลและบริการให้
ความรู้ทางด้านสาธารณสุข ข้อมูลพื้นฐานแก่ประชาชนให้ประชาชนมีความรู้และการปฏิบัติอย่างถูกวิธี เพื่อ
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 
 

  4. นโยบายด้านการศึกษา 

  4.1 เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนแก่สถานศึกษาในเขตรับผิดชอบ 
  4.2 สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนดีแต่ยากจน 
  4.3 ส่งเสริมสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) แก่เด็กอย่างทั่วถึง 
  4.4 ส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนเพ่ือให้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
  4.5 ส่งเสริมพัฒนาความรู้แก่ครูผู้ดูแลเด็กและปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเด็ก 
 
  5. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสังคม 

5.1 เป้าหมายการพัฒนา คือ การท าให้คนมีความสุขซึ่งประกอบด้วยการมีสุขภาพท่ีแข็งแรง 
มีครอบครัวที่อบอุ่น มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีสังคมที่สันติและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกันและสร้างสังคมการเรียนรู้
ร่วมกัน 

5.2 ให้การสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม  
และผู้ประสพภัยทางธรรมชาติโดยยึดระเบียบข้อกฎหมายก าหนดให้อ านาจไว้ 

5.3 ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนและส่งเสริมให้มีการเล่นกีฬาทุกประเภททั้ง 
เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชน จัดให้มีการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ กีฬาสีผู้สูงอายุเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กร 
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5.4 ส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ ของภาครัฐ เช่นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันส าคัญ 

ต่างๆและประเพณีท่ัวไปเช่นประเพณีสงกรานต์รดน้ าด าหัวผู้สูงอายุ วันออกพรรษา สรงน้ าพระ สรงน้ าพระธาตุ 
ประเพณีอื่นๆตลอดถึงงานบุญ งานขาวด าภายในหมู่บ้าน  และต าบล 
 

6. นโยบายด้านการป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
6.1 จัดท าโครงการเทศบาลปลอดภัยโดยการติดตั้งกล้อง CCTV ครอบคลุมพ้ืนที่ส าคัญใน 

ต าบลศรีโพธิ์เงิน 
6.2 ปรับปรุงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจัดให้มีเครื่องมือเครื่องใช้ที่ทันสมัยใน 

การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ 
6.3 พัฒนาบุคลากรของงานป้องกันให้มีประสิทธิภาพโดยการให้มีความรู้ความสามารถและ 

พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา เช่น การอบรมฟ้ืนฟู ศึกษาดูงาน 
 
7. ด้านการบริหารจัดการของเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 
7.1 ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพโดยการจัดการฝึกอบรม ทัศนศึกษาดูงานเพ่ือ 

ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสามารถน าสิ่งที่พบเห็นมาปรับปรุงการท างานได้ตลอดจนการจัดการประชุม
ประจ าเดือนของพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเพื่อสร้างความเข้าใจในการบริหารงานบุคคลของเทศบาล
ได้รับทราบ 

7.2 พัฒนาการเงินการคลัง เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆที่ด าเนินการให้ถูกต้องและ 
เรียบร้อยตามระเบียบของเทศบาล 

7.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นในทุกๆด้านและเพ่ิม 
ประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหารวมถึงการให้บริการแบบเชิงรุก เพ่ือประโยชน์สูงสุดของประชาชน 
 

8. นโยบายด้านการเมืองและการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี 
8.1 รณรงค์ให้ประชาชนเชิดชูสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
8.2 ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  

โดยการเพ่ิมบทบาทและหน้าที่ของอปพร. ชรบ. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรก านัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
8.3 ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านและต าบลและ 

ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการที่เก่ียวข้อง 
8.4 ส่งเสริมโครงการพัฒนาศึกษาดูงานของบุคลากรและกลุ่มอาชีพต่างๆ 
 
9. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
9.1 แก้ไขปัญหาการก าจัดขยะมูลฝอย โดยการรณรงค์ให้มีการจัดการขยะมูลฝอย โดยการ 

คัดแยกและก าจัดขยะอย่างถูกวิธี และจัดกิจกรรมเพ่ือสร้างจิตส านึกให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป 
สร้างคุณค่าจากขยะและการทิ้งขยะให้ถูกท่ี 

9.2 ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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9.3 จัดให้มีการปรับปรุงแหล่งน้ า แหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่อ านวยประโยชน์แก่ประชาชน 

ให้มากที่สุด บ าบัดและฟ้ืนฟูทรัพยากรที่เสื่อมโทรมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
9.4 จัดให้มีการก าจัดขยะมูลฝอยในครัวเรือนอย่างถูกวิธีและสนับสนุนให้มีการสร้างเตาเผา 

ขยะโดยการประสานงานของบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานที่ใหญ่กว่า เช่น อบจ. 
มีการก าจัดหรือเผาในเฉพาะเขตต าบลศรีโพธิ์เงิน 

9.5 ปรับปรุงแหล่งน้ าให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ซ่อมแซมถนนรอบแหล่งน้ า เพื่อใช้ในการ 
สัญจรและพ้ืนที่ปั่นจักรยานเพ่ือออกก าลังกาย มีการปลูกต้นไม้ ได้ดอก ไม้ประดับ ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม
เช่นหนองเพิงนาค 
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5. การวางแผนพัฒนา 

 เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงินได้จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนเช่นการประชาชน เช่นการประชาคมการประชุม
คณะกรรมการชุมชนเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพ้ืนที่ก่อนน ามาจัดท าโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น          
(พ.ศ.2561-2565) ต่อไป 

ยุทธศาสตร ์
 

ปีที่ 1 พ.ศ.2561 ปีที่ 2 พ.ศ.2562 ปีที่ 3 พ.ศ.2563 ปีที่ 4 พ.ศ.2564 ปีที่ 5 พ.ศ.2565 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การค้า การลงทุนและโลจสิติกส ์

19 6,425,000 36 18,797,932 56 71,847,132 46 52,000,178 4 3,350,000 

2. การพัฒนาการสรา้งความ
เข้มแข็งให้ภาคเกษตรอุตสาหกรรม
เพื่อเพ่ิมมูลค่าเพิ่ม 

2 60,000 15 900,000 59 54,662,000 9 307,000 10 927,337 

3. การพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความ
เข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 

43 7,007,700 51 6,948,700 69 11,907,760 71 10,857,460 65 7,665,860 

4. การพัฒนาการอนรุักษ์
ขนบธรรมเนยีมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

4 140,000 9 220,000 16 320,000 17 332,000 18 372,000 

5. การพัฒนาการอนรุักษ์และ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 285,000 7 185,000 9 267,000 8 237,000 8 237,000 

6. การพัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยว 0 0 0 0 5 7,821,200 1 30,000 1 30,000 
7. การพัฒนาส่งเสรมิบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

10 1,035,000 14 1,084,000 31 3,966,300 27 9,421,000 26 1,256,000 

รวม 86 14,952,700 132 28,135,632 245 150,791,392 179 73,194,63860 132 13,838,234 
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รายงานสรุปผลการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 
 

ยุทธศาสตร ์
 

ปีที่ 1 พ.ศ.2561 ปีที่ 2 พ.ศ.2562 ปีที่ 3 พ.ศ.2563 ปีที่ 4 พ.ศ.2564 ปีที่ 5 พ.ศ.2565 
จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

จ านวน 
โครงการ 

งบ 
ประมาณ 

1.การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
การค้า การลงทุนและโลจสิติกส ์

19 6,425,000 36 18,797,932 56 71,847,132 46 52,000,178 4 3,350,000 

2. การพัฒนาการสรา้งความ
เข้มแข็งให้ภาคเกษตรอุตสาหกรรม
เพื่อเพ่ิมมูลค่าเพิ่ม 

2 60,000 15 900,000 59 54,662,000 9 307,000 10 927,374 

3. การพัฒนาคณุภาพชีวิต 
ทรัพยากรมนุษย์และการสร้างความ
เข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 

43 7,007,700 51 6,948,700 69 11,907,760 71 10,857,460 65 7,665,860 

4. การพัฒนาการอนรุักษ์
ขนบธรรมเนยีมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

4 140,000 9 220,000 16 320,000 17 342,000 18 372,000 

5. การพัฒนาการอนรุักษ์และ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

8 285,000 7 185,000 9 267,000 8 237,000 8 237,000 

6. การพัฒนาส่งเสรมิการท่องเที่ยว 0 0 0 0 5 7,821,200 1 30,000 1 30,000 
7. การพัฒนาส่งเสรมิบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี

10 1,035,000 14 1,084,000 31 3,966,000 27 9,421,000 26 1,256,000 

รวม 86 14,952,700 132 28,135,632 245 150,791,392 179 73,194,638 132 13,838,234 
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6. การจัดท างบประมาณ 
 

 ผู้บริหารเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
พ.ศ.2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 โดยมีโครงการที่บรรจุในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย และได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมจ านวน  111  โครงการ 
งบประมาณ 20,417,448.00 บาท สามารถจ าแนกยุทธศาสตร์ได้ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามเทศบัญญัติงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การค้า การลงทุนและ    
โลจิสติกส์ 

20 13,080,078.00 

2. การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งให้ภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าเพ่ิม 

3 45,000.00 

3. การพัฒนาคุณภาพชีวิตทรัพยากรมนุษย์และการสร้าง
ความเข้มแข็งและมั่นคงในหมู่บ้าน/ชุมชน 

52 6,881,570.00 

4. การพัฒนาอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและ
วัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น 

14 176,000.00 

5. การพัฒนาการอนุรักษ์และจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่ดี 

6 28,800.00 

6. การพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยว 1 30,000.00 
7.การพัฒนาส่งเสริมบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี 15 176,000.00 

รวม 111 20,417,448.00 
 

7. สรุปโครงการที่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
1. ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านร่องบงใต้ หมู่ที่ 7 เชื่อมบ้านดอนศิลา 

หมู่ที่ 8 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
2,460,000.00 

2 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายพระธาตุขุนน้ า หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านดอนศิลา 
หมู่ที่ 8 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

2,070,000.00 

3 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 5 บ้านนางเจนจิรา 54,600.00 
4 โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายบ้านศรีโพธิ์เงิน หมู่ที่ 1 เชื่อมบ้านป่าไม้       

สีเหลือง หมู่ที่ 3 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 
3,343,000.00 

5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 1  บ้านศรีโพธิ์เงิน สายป่าบง (เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ) 

3,080,000.00 

/-10- ล าดับที่ 6… 
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ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ 

(บาท) 
6 โครงการก่อสร้างทางเชื่อมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ศรีโพธิ์เงิน        

(หลังเก่าเชื่อมหลังใหม่) 
243,300.00 

7 โครงการก่อสร้างถนนคสล.หมู่ที่ 2 บ้านศรีมงคล สายร่องเต้อ  
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) 

1,540,000.00 

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านร่องบงใต้ หมู่ที่ 7 เชื่อม
บ้านดอนศิลา หมู่ที่ 8 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย) 

493,000.00 

9 โครงการก่อสร้างเทลานคสล.บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหลังใหม่ 50,151.00 
10 โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน(หลังใหม่) 115,800.00 
11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ าคสล.ตัวยู สายเขตหมู่ที่ 5 เชื่อมหมู่ที่ 6 บ้าน

นายพัด มูลสถาน 
490,000.00 

12 โครงการก่อสร้างลานคสล.เทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน 190,000.00 
13 โครงการขุดลอกฝายประชาอาสา หมู่ที่ 1 (ห้วยช้างน้อย) 492,000.00 
14 โครงการขุดลอกล าเหมืองฝายประชาอาสา หมู่ที่ 1 บ้านศรีโพธิ์เงิน 37,430.00 
15 โครงการวางท่อ PVC พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนายเดช ยามี 

หมู่ที่ 2 
49,923.00 

16 โครงการวางท่อระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก(สายคลองชลประทาน) หมู่ที่ 1 
บ้านศรีโพธิ์เงิน 

133,122.00 

17 โครงการซ่อมแซมฝารางระบายน้ า หมู่ที่ 2 บริเวณบ้านนายวาด  7,774.00 
18 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าบ้าน

นายบุญ สีไม้ 
108,833.00 

19 โครงการปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านศรีโพธิ์เงิน สาย
บ้านนายปัน ขาวฟอง 

13,623.00 

20 โครงการปรับปรุงบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณข้างถนนสาย
บ้านนายส่งแสง  แสงแก้ว 

27,245.00 

21 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ าคอนกรีตเสรมเหล็ก หมู่ที่ 3 บริเวณหน้าศูนย์
ประปา 

103,419.00 

22 โครงการปรังปรุงรางระบายน้ าคสล. หมู่ที่ 3 บ้านป่าไม้สีเหลือง บริเวณบ้าน
นายก อวดครองถึงบ้านนายสะอาด 

42,601.00 

23 โครงการปรับปรุงสันฝายประชาอาสา หมู่ที่ 1 บ้านศรีโพธิ์เงิน 12,957.00 
24 โครงการปรับปรุงห้องน้ าและรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน

(หลังเก่า) 
76,700.00 

. 
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2. ด้านเศรษฐกิจ 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการแปรรูปอาหาร(ผลิตภัณฑ์จากพริก 

และขนมไทย) 
15,000.00 

2 โครงการส่งเสริมอาชีพการท าดอกไม้ประดิษฐ์ 15,000.00 
3 โครงการส่งเสริมอาชีพการท าพรมเช็ดเท้า 15,000.00 
4 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 10,000.00 

 

3. ด้านการศึกษา กีฬา ศาสนาวัฒนธรรม 

 การศึกษา 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ 

(บาท) 
1 อุดหนุนโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา โครงการอาหารกลางวัน 462,000.00 

2 อุดหนุนศูนย์บริการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอ าเภอป่า
แดด โครงการพัฒนากศน.ให้เป็นแหล่งเรียนรู้  

15,000.00 

3 โครงการสายใยรักจากลูกถึงแม่ 1,000.00 
4 โครงการท าดีเพ่ือพ่อ 1,000.00 
5 โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ศรีโพธิ์เงิน 323,330.00 

6 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ศรีโพธิ์เงิน 63,030.00 

7 โครงการสนับสนุนอาหารเสริม(นม)เด็กโรงเรียนศรีโพธิ์เงินวิทยา 233,818.00 

8 โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทต.ศรีโพธิ์เงิน 1,000.00 

9 โครงการเวทีส่งเสริมกิจกรรมบทบาทของเด็กและเยาวชนต าบลศรีโพธิ์เงิน 20,000.00 
10 โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค 5,000.00 

 

กีฬา 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ผู้สูงอายุ 10,000.00 
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ศาสนาวัฒนธรรม 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง  10,000.00 
2 โครงการจัดกิจกรรมประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา 10,000.00 
3 โครงการอบรมให้ความรู้พิธีกรรมทางศาสนาและประเพณีท้องถิ่น 10,000.00 
4 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอป่าแดด โครงการจัดงานพ่อขุนเม็งราย

มหาราช 
12,000.00 

5 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอป่าแดด โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพ่อ
ขุนเม็งรายมหาราชและสรงกรานต์ 

10,000.00 

6 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลศรีโพธิ์เงิน โครงการสรงน้ าพระธาตุขุนน้ า 10,000.00 

7 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลศรีโพธิ์เงิน โครงการสรงน้ าพระธาตุจ าเมือง 10,000.00 

8 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอป่าแดด โครงการบรรพชาอุปสมบทพระภิกษุ
สามเณรภาคฤดูร้อนฯ 

5,000.00 

9 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอ าเภอป่าแดด โครงการจัดงานประเพณีสรงน้ าพระ
ธาตุจอมคีรี อ าเภอป่าแดด 

5,000.00 

10 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โครงการสืบสานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ าพระธาตุดอยตุง 

10,000.00 

11 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมต าบลศรีโพธิ์เงิน โครงการไหว้สาพระพุทธศรีมงคล 10,000.00 
12 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอป่าแดด โครงการจัดงานสรงน้ าพระธาตุ   

ดอยตุง จังหวัดเชียงราย 
2,000.00 

13 อุดหนุนส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย โครงการสรงน้ าพระธาตุดอยตุง 10,000.00 
 

4. ด้านการพัฒนาคุณภาพชวิีตสังคมและชุมชน 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการจัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการประชาชน ทางถนนช่วงเทศกาลปี

ใหม่และสงกรานต์ 
24,320.00 

2 โครงการซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต าบลศรีโพธิ์เงิน 15,000.00 

3 โครงการการแพทย์ฉุกเฉินประจ าต าบลศรีโพธิ์เงิน 20,000.00 
4 โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันกันภัยฝ่ายพลเรือน(หลักสูตรจัดตั้ง) 50,000.00 
5 โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในต าบลศรีโพธิ์เงิน 5,000.00 
6 โครงการอบรมเยาวชนสัมพันธ์ป้องกันและต่อต้านยาเสพติด 10,000.00 
7 โครงการวันผู้สูงอายุ 10,000.00 
8 โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการและผู้สูงอายุ 10,000.00 
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ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ 

(บาท) 
9 โครงการสังฆทานต่อบุญ 2,000.00 

10 โครงการร้อยรวมคนสามวัยสานสายใยรักแห่งครอบครัว 10,000.00 
11 โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลศรีโพธิ์เงิน 10,000.00 
12 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามโครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่

ผู้สูงอายุ 
3,036,000.00 

13 สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ ตามโครงการสนับสนุนเสริมสร้างสวัสดิการทาง
สังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ 

851,200.00 

14 สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 126,000.00 
15 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนต าบลศรีโพธิ์เงิน 100,000.00 
16 โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจ าองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น หลักสูตรทบทวน 

50,000.00 

17 โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิดจากสาธารณ
ภัยต่างๆ เช่นอุทกภัย น้ าป่าไหลหลาก แผ่นดินถล่ม ภัยแล้ง ภัยหนาว 
อัคคีภัย ไฟป่าฯลฯในพ้ืนที่ต าบลศรีโพธิ์เงิน 

30,000.00 

18 โครงการผ้าป่าขยะรีไซเคิล 2,000.00 
 

5. ด้านสาธารณสุข สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 
 สาธารณสุข 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ 

(บาท) 
1 สมทบระบบหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น(กองทุนสุขภาพต าบล) 186,685.00 

2 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 1 โครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข 20,000.00 
3 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 2 โครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข 20,000.00 
4 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 3 โครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข 20,000.00 
5 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 4 โครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข 20,000.00 
6 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 5 โครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข 20,000.00 
7 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 6 โครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข 20,000.00 
8 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 7 โครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข 20,000.00 
9 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านหมู่ที่ 8 โครงการพระราชด ารดิ้านสาธารณสุข 20,000.00 

10 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี 

1,000.00 

11 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก 12,300.00 
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ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ 

(บาท) 
12 อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย โครงการผ่าตัดท าหมันเพ่ือลดจ านวนสุนัข

และแมวที่เป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้าและแมวไม่มีเจ้าของในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงราย 

5,000.00 

13 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 45,000.00 
14 โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 10,000.00 
15 โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบการและผู้ประกอบการด้านอาหารใน

พ้ืนที่ต าบลศรีโพธิ์เงิน 
10,000.00 

16 อุดหนุนเทศบาลต าบลป่าแดด โครงการจัดตั้งสถานที่แยกกักตัวในชุมชน
(Community Isolation) ศูนยป์ฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอ(ศปก.อ.)          
อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 

20,000.00 

 

 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 

ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการท้องถิ่นไทย ร่วมใจภักดิ์ รักพ้ืนที่สีเขียว 1,900.00 

2 โครงการบวชป่าชุมชน 300.00 
3 โครงการจัดท าฝายชะลอน้ า/ฝายแม้ว ในต าบลศรีโพธิ์เงิน 15,000.00 
4 โครงการจัดหาพันธุ์ปลาปล่อยแหล่งน้ าธรรมชาติ 300.00 
5 โครงการปลูกหญ้าแฝก 1,300.00 

6 โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาวิกฤติหมอกควันและจัดท าแนวเขตกันไฟป่า 10,000.00 
7 โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ 3,500.00 

 

6. ด้านการเมือง การบริหารและการบริการ 
 
ล าดับ

ที ่
รายการ งบประมาณ 

(บาท) 
1 โครงการจัดงานข้าวหอมและของดีอ าเภอป่าแดด 30,000.00 
2 โครงการปรับปรุงข้อมูลในระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 50,000.00 
3 โครงการบริการประชาชนเคลื่อนที่ 1,000.00 

4 โครงการอบรมเพ่ิมศักยภาพให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรท้องถิ่น 10,000.00 
5 โครงการวันท้องถิ่นไทย 8,000.00 
6 โครงการจัดการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 100,000.00 
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ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ 

(บาท) 
7 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต 10,000.00 
8 อุดหนุนเทศบาลต าบลป่าแดด โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์ปฏิบัติการร่วม

ในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.ระดับอ าเภอประจ าปีงบประมาณ 
2564 

25,000.00 

9 อุดหนุนที่ว่าการอ าเภอป่าแดด โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบวัน
สวรรคตและวันพระราชสมภพของสมเด็จย่าฯ 

3,000.00 

10 อุดหนุนที่ว่าการอ าเภอป่าแดด โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าฯพระบรมราชินี รัชกาลที่ 10 

3,000.00 

11 อุดหนุนที่ว่าการอ าเภอป่าแดด โครงการจัดงานวันปิยมหาราช 2,000.00 
 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอป่าแดด โครงการจัดงานเนื่องในวัน

พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์ 

2,000.00 

12 อุดหนุนที่ว่าการอ าเภอป่าแดด โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสพิธีวันคล้ายวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
บรมนาถบพิตร 

3,000.00 

13 อุดหนุนที่ว่าการอ าเภอป่าแดด โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 
9 

3,000.00 

14 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอป่าแดด โครงการจัดงานเนื่องในโอกาสพิธีวัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

3,000.00 

15 อุดหนุนที่ท าการปกครองอ าเภอป่าแดด โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 

3,000.00 

16 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามอ านาจหน้าที่ฯ 
ครุภัณฑ์ส านักงาน (ส านักปลัด) 
- เก้าอ้ีจัดเลี้ยง จ านวน100 ตัว ราคาตัวละ 450.-บาท 
- เก้าอ้ีผู้บริหาร จ านวน 1 ตัว  
- เก้าอ้ีส านักงาน จ านวน 5 ตัว ราคาตัวละ 1,700.-บาท      
- เก้าอ้ีส านักงาน(ห้องประชุม) จ านวน 29 ตัว ราคาตัวละ 1,100.-บาท 
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพ้ืนหรือแบบแขวน (รวมค่าติดตั้ง) 
จ านวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 47,000.-บาท 
- โต๊ะประชุม จ านวน 1 ชุด ( 30 ที่นั่ง) 
- โต๊ะหมู่บูชา  จ านวน  1  ชดุ  
ครุภัณฑ์ส านักงาน (กองการศึกษา) 
- ตู้เหล็กแบบ 2 บาน จ านวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500.-บาท 
- ตู้เหล็กแบบบานเลื่อนกระจก 3 ชั้น จ านวน 2 ตู้ ราคาตูล้ะ 4,500.-บาท 

 
 

45,000.00 
2,200.00 
8,500.00 

31,900.00 
188,000.00 

 
35,900.00 

8,400.00 
 

22,000.00 
9,000.00 
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ล าดับ
ที ่

รายการ งบประมาณ 

(บาท) 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน (กองช่าง) 

- โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ตัว 
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (กองการศึกษา) 
- ตู้เย็นขนาด 7 คิวบิกฟุต จ านวน 1 เครื่อง 
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (ส านักปลัด) 
- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ขนาด 4,500 ANSI Lumens  
จ านวน 1 เครื่อง 
- จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จ านวน 1 จอ 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ส านักปลัด) 
- เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว) จ านวน  3  เครื่อง ราคาเครื่องละ 17,000.-บาท 
- เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ านวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,300.-บาท 

 

 
2,500.00 

 
9,000.00 

 
62,500.00 

 
15,300.00 

 
51,000.00 

 
8,600.00 
 

 
 

8. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ประมาณการรายรับปีงบประมาณ 2564  เท่ากับ 22,500,000.-บาท 

ประมาณการรายจ่ายปีงบประมาณ 2564  เท่ากับ  22,485,000.-บาท 
 

รายรับจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

รายงาน รับจริง(บาท) 
1. ภาษีอากร 32,062.54 

2. ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 136,375.90 

3. รายได้จากทรัพย์สิน 73,188.85 

4. รายได้เบ็ดเตล็ด 119,427.00 

5. รายได้จากทุน 2,750.00 

6. ภาษีจัดสรร 13,463,490.53 

7. เงินอุดหนุนทั่วไป 8,392,359.71 
รวม 22,219,654.53 
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รายจ่ายจริง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 

รายงาน รับจริง(บาท) 
1. งบกลาง 4,662,517.42 

2. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) 2,110,105.00 

3. เงินเดือน (ฝ่ายประจ า) 5,401,368.00 

4. ค่าตอบแทน 923,761.82 

5. ค่าใช้สอย 2,234,494.40 

6. ค่าวัสดุ 744,402.57 

7. ค่าสาธารณูปโภค 321,836.49 
8. ค่าครุภัณฑ์ 363,835.00 
9. ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 219,320.00 
10. รายจ่ายอื่น 11,000.00 
11. เงินอุดหนุน 693,000.00 

รวม 17,685,640.70 
 

สรุปผลการเบิกจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

รายการ ยอดเงิน(บาท) 
1. รับจริง 22,219,654.53 

2. จ่ายจริง 17,685,640.70 

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 4,534,013.83 
 

สรุปเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 

 
รายการ ยอดเงิน(บาท) 

เงินสะสมที่สามารถน าไปใช้ได้ 8,896.52 
 

 ปัญญาอุปสรรค 

1. แผนพัฒนาต าบลในปีที่ผ่านมาได้จัดท าแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จ านวนมากครอบคลุมทุกงานทุก
ด้าน ท าให้มีโครงการและกิจกรรมมากจึงไม่สามารถด าเนินการได้ครบ 100 % 

2. เนื่องจากเกิดสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการ
และกิจกรรมตามแผนงานได้ 
3. โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นมากเกินไปแต่เนื่องจากมีงบประมาณก าจัดท าให้ไม่สามารถด าเนินการ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ 
 
 
 



ข้อเสนอแนะ 

1. การก าหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรค านึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความส าเร็จอยู่ในเกณฑ์ท่ีสูง 

2. การก าหนดโครงการ/แผนงานในแผนพัฒนา ควรค านึงถึงงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 
 

ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานที่ผ่านมา  กระผมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเทศบาล 
ต าบลศรีโพธิ์เงิน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การ
ด าเนินงานประสบผลส าเร็จด้วยดีตลอดมา และจะมุ่งมั่นพัฒนาเทศบาลต าบลศรีโพธิ์เงิน ให้มีศักยภาพ น าไปสู่
ชุมชนที่น่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไป 
 
                                  จรัญ   ยามี 
                                                           (นายจรัญ  ยามี) 

       นายกเทศมนตรีต าบลศรีโพธิ์เงิน 


