
 
 
 
 

 
 
 
 

ประกาศ เทศบาลต าบลศรีวิชัย 
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี พ.ศ.2563 

******************************************* 
   ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 ก าหนดให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สภาท้องถิ่น และผู้บริหาร
ท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการด าเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไกให้ประชาชนในท้องถิ่น
มีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย       
    ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙  (ฉบับที่ 3 )  พ.ศ. 2561  ข้อ 30(5) ก าหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและ
ประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตาม
และประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายใน
เดือนธันวาคมของทุกปี 
  ดังนั้นเพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท า
แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบลศรีวิชัย จึงขอประกาศผลการด าเนินงานการจัดท างบประมาณ 
การใช้จ่าย และผลการด าเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 มา เพ่ือให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบและก ากับการบริหารจัดการเทศบาลต าบลศรีวิชัย ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของเทศบาลต าบลศรีวิชัย 
     "พัฒนาคน พัฒนาการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน มุ่งการพัฒนาที่ยั่งยืน" 
ข. พันธกิจ ของเทศบาลต าบลศรีวิชัย 
    พันธกิจ  
          ภารกิจหลักท่ี 1 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานเพียงพอต่อ
ความต้องการของประชาชนและให้เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษกิจและสังคม  
     ภารกิจหลักที่ 2 ส่งเสริมและสร้างพัฒนาอาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ เด็กและเยาวชนใน
ท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตสุขภาพอนามัยที่ดี สนับสนุนพัฒนาประชาธิปไตย มีศักยภาพผุ้น ามีความสงบเรียบร้อย
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
     ภารกิจหลักที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน การเพ่ิมผลผลิตการ
ยกระดับคุณภาพผลผลิต การลงทุน การจัดจ าหน่าย และการท่องเที่ยวเชิงออนุรักษ์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชนอย่างยั่งยืน  
     ภารกิจหลักท่ี 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบและยั่งยืน  
     ภารกิจหลักที่ 5 สนับสนุน ส่งเสริมการเรียนรู้และยกระดับการจัดการศึกษาทุกระบบและการเล่นกีฬา
ของประชาชนในเขตเทศบาลให้สูงขึ้นและทั่วถึงอย่างมีคุณภาพ 
     ภารกิจหลักที่ 6 ส่งเสริมทางด้านศาสนา การพัฒนาฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม
ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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          ภารกิจหลักที่ 7 การส่งเสริมให้ประชาชนได้รับการบริการขั้นพ้ืนฐานและการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
และเพียงพอ 
                ภารกิจหลักที่ 8 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริการท้องถิ่นมีธรรมาภิบาล จัดโครงสร้าง
องค์กรให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า โปร่งใส เป็นธรรมชาติและตรวจสอบได้ 
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของเทศบาลต าบลศรีวิชัย ได้ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์
ไว้ 9 ยุทธศาสตร์ ดังนี้             
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ   
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพ สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย  
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว  
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา และนันทนาการ            
 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านสาธารณสุข               
 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร                
ง. การวางแผน               
 เทศบาลต าบลศรีวิชัย ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) 
ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวที
ประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี ก่อนน ามา
จัดท าโครงการเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป  
  เทศบาลต าบลศรีวิชัย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561-2565) เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2562 โดยได้ก าหนดโครงการที่จะด าเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) 
จ. การจัดท างบประมาณ 
 ผู้บริหารเทศบาลต าบลศรีวิชัย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ    เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 โดยมี
โครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จ านวน 46 โครงการ งบประมาณ 6,688,915 บาท สามารถจ าแนก
ตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นโครงสรา้งพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 11 4,151,800.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการส่งเสริมคณุภาพชีวิต สังคมและการรกัษาความสงบเรียบร้อย 7 156,800.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นเศรษฐกิจ การเกษตร และการท่องเที่ยว 1 10,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2 20,000.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 9 1,515,365.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภมูิปัญญาท้องถิ่น 11 367,450.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นสาธารณสุข 4 137,500.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดา้นการเมอืง การบริหาร 2 330,000.00 

รวม 46 6,688,915.00 
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รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ เทศบาลต าบลศรีวิชัย มีดังนี ้

  ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1. ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแมจ่๋อง 
หมู่ที่ 7 

 
75,000.00 เพื่อก่อสร้างถนน

คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 5/1 บ้านแม่
จ๋อง หมู่ที่ 7 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.
ยาว 36.00 ม. หนา 0.15 ม.
พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
144.00 ตารางเมตร  

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแมจ่๋อง 
หมู่ที่ 7 (แม่จ๋อง
ใต้) 

 484,600.00 เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
สายบ้านแมจ่๋องใต้ 
บ้านแม่จ๋อง หมู่ที่ 
7 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.
ยาว 230.00 ม. หนา 0.15 
ม.พื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
920.00 ตารางเมตร 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านแม่อีไฮ 
หมู่ที่ 2 

 320,100.00 เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
ซอย 3  สายบ้าน
แม่อีไฮ  หมู่ที่ 2 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.
ยาว 150.00 ม. หนา 0.50 
ม.พื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
600.00 ตารางเมตร 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านใหมสุ่ข
สันต์ หมู่ที่ 8 

 810,900.00 เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก   
สายบ้านใหมสุ่ข
สันต์ ซอย 9  หมู่ที่ 
8 

ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 ม.
ยาว 380.00 ม. หนา 0.50 
ม.พื้นท่ีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,520.00 ตารางเมตร 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้านอุดม
พัฒนา หมู่ที่ 12 

 571,200.00 เพื่อก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก 
บ้านอุดมพัฒนา 
หมู่ที่ 12  

ช่วงที่ 1 ก่อสร้างถนน คสล. 
ซอย 5 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
4.00 ม.ยาว 200.00 ม. หนา 
0.15 พร้อมไหล่ทางลุกรัง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร ช่วงที่ 
2 ก่อสร้างถนน คสล. ซอย 
5/1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 
3.00 ม.ยาว 90.00 ม. หนา 
0.15 พร้อมไหล่ทางลุกรัง 
กว้างข้างละ 0.50 เมตร พื้นที่
ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 
1,070.00 ตารางเมตร 
 
 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการจดัท า
และตดิตั้งหอถัง
เหล็กเก็บน้ า บ้าน
แม่ป้อกเหนือ หมู่
ที่ 5 

 300,000.00 เพื่อจัดท าและ
ติดตั้งหอถังเหล็ก
เก็บน้ า บ้านแม่
ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5 

ติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด
ความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร 
จ านวน 1 แห่ง 
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7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการจดัท า
และตดิตั้งหอถัง
เหล็กเก็บน้ า บ้าน
ห้วยบง หมู่ที่ 3 

 300,000.00 เพื่อจัดท าและ
ติดตั้งหอถังเหล็ก
เก็บน้ า บ้านห้วยบง 
หมู่ที่ 3 

ติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด
ความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร 
จ านวน 1 แห่ง 

8 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการจดัท า
และตดิตั้งหอถัง
เหล็กเก็บน้ า บ้าน
ใหม่สวรรค์ หมู่ที่ 
11 

 300,000.00 เพื่อจัดท าและ
ติดตั้งหอถังเหล็ก
เก็บน้ าบ้านใหม่
สวรรค์ หมู่ที่ 11 

ติดตั้งหอถังเหล็กเก็บน้ า ขนาด
ความจุ 15 ลบ.ม. สูง 15 เมตร 
จ านวน 1 แห่ง 

9 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการเจาะบ่อ
บาดาล บ้านแม่
ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5 

 330,000.00 เพื่อขุดเจาะบ่อ
บาดาล บ้านแม่
ป้อกเหนือ หมู่ที่ 5 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อกรุ 
PVC ช้ัน 8.5 ความลึกไม่น้อย
กว่า 120 เมตร ปรมิาณน้ าท่ี
สูบขึ้นมาได้ไม่น้อยกว่า 4,500 
ลิตรต่อช่ัวโมง ที่ความส่งสูง 50 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการเจาะบ่อ
บาดาล บ้านห้วย
บง หมู่ที่ 3 

 330,000.00 เพื่อขุดเจาะบ่อ
บาดาล บ้านห้วยบง 
หมู่ที่ 3 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อกรุ 
PVC ช้ัน 8.5 ความลึกไม่น้อย
กว่า 120 เมตร ปรมิาณน้ าท่ี
สูบขึ้นมาได้ไม่น้อยกว่า 4,500 
ลิตรต่อช่ัวโมง ที่ความส่งสูง 50 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

11 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการเจาะบ่อ
บาดาล บ้านใหม่
สวรรค์ หมู่ที่ 11 

 330,000.00 เพื่อขุดเจาะบ่อ
บาดาล บ้านใหม่
สวรรค์ หมู่ที่ 11 

ขุดเจาะบ่อบาดาล ขนาด
เส้นผา่ศูนย์กลาง 4 นิ้ว ท่อกรุ 
PVC ช้ัน 8.5 ความลึกไม่น้อย
กว่า 120 เมตร ปรมิาณน้ าท่ี
สูบขึ้นมาได้ไม่น้อยกว่า 4,500 
ลิตรต่อช่ัวโมง ที่ความส่งสูง 50 
เมตร จ านวน 1 บ่อ 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต สังคมและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการซ้อมแผน
อัคคีภัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลศรี
วิชัย 

 7,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการซ้อม
แผนอัคคีภัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก 

จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าจ้างเหมาท าป้ายโครงการ 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการอบรม
การฝึกปฏิบัติ (เป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ) 
 
 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพ

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

 10,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
ฝึกอบรม

จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าจ้างเหมาท าอาหารพร้อม
อาหารว่าง ค่าจ้างเหมาท าป้าย
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ชีวิต สังคมและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

อาสาสมัครป้องกัน
ภัยฝ่ายพลเรือน 

โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การอบรมการฝึกปฏิบัติ ฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ) 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต สังคมและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการงานวัน
ผู้สูงอาย ุ

 78,0000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการงาน
วันผู้สูงอาย ุ

จ่ายเป็นค่าเงินรางวัล ถ้วย
รางวัล ค่าจ้างเหมาจัดสถานท่ี 
ค่าจ้างท าป้ายโครงการและป้าย
นิทรรศการ ป้ายกองอ านวยการ 
ค่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนการ
แสดง ค่าอาหารและเครื่องดืม่ฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ) 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต สังคมและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการสนับสนุน
การด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลศรี
วิชัย 

 11,800.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
สนับสนุนการ
ด าเนินงานศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิต
และส่งเสรมิอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลศรี
วิชัย 

จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าจ้างเหมาท าอาหารพร้อม
อาหารว่าง ค่าจ้างเหมาท าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การอบรมการฝึกปฏิบัติ ฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ) 
 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต สังคมและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการสนับสนุน
การด าเนินงาน
ศูนย์พัฒนา
คุณภาพชีวิตและ
ส่งเสริมอาชีพ
ผู้สูงอายุต าบลศรี
วิชัย 

 10,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
พัฒนาศักยภาพ
กลุ่มสตรตี าบล ศรี
วิชัย 

จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าจ้างเหมาท าอาหารพร้อม
อาหารว่าง ค่าจ้างเหมาท าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การอบรมการฝึกปฏิบัติ ฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ) 
 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต สังคมและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการวันสตรี
สากล 

 30,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการวัน
สตรสีากล 

จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าจ้างเหมาท าอาหารพร้อม
อาหารว่าง ค่าจ้างเหมาท าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การอบรมการฝึกปฏิบัติ ฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ) 
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7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
ส่งเสริมคณุภาพ
ชีวิต สังคมและ
การรักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการสนับสนุน
สภาเด็กและ
เยาวชนต าบลศรี
วิชัย 

 10,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
สนับสนุนสภาเด็ก
และเยาวชนต าบล
ศรีวิชัย 

จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าจ้างเหมาท าอาหารพร้อม
อาหารว่าง ค่าจ้างเหมาท าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การอบรมการฝึกปฏิบัติ ฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ) 
 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร และ
การท่องเที่ยว 

โครงการขับเคลื่อน
การพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 10,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
ขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าจ้างเหมาท าอาหารพร้อม
อาหารว่าง ค่าจ้างเหมาท าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การอบรมการฝึกปฏิบัติ ฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ) 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจ 
การเกษตร และ
การท่องเที่ยว 

โครงการพัฒนา
ต าบลศรีวิชัยเป็น
แหล่งท่องเที่ยว 

 10,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
พัฒนาต าบล    ศรี
วิชัยเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยว 

จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าจ้างเหมาท าอาหารพร้อม
อาหารว่าง ค่าจ้างเหมาท าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การอบรมการฝึกปฏิบัติ ฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ) 
 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้านการ
บริหารจดัการ
และอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 10,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
อนุรักษ์ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าจ้างเหมาท าอาหารพร้อม
อาหารว่าง ค่าจ้างเหมาท าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การอบรมการฝึกปฏิบัติ ฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ) 
 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ 

โครงการค่ายล้าง
ใจ ล้างพิษ พิชิต
ปัญหายาเสพตดิ 

 14,450.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการค่าย
ล้างใจ ล้างพิษ 
พิชิตปัญหายาเสพ
ติด 

จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าจ้างเหมาท าอาหารพร้อม
อาหารว่าง ค่าจ้างเหมาท าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การอบรมการฝึกปฏิบัติ ฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
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กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ) 
 
 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ 

โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

 14,455 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการเข้า
ค่ายคุณธรรมและ
จริยธรรม 

จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าจ้างเหมาท าอาหารพร้อม
อาหารว่าง ค่าจ้างเหมาท าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การอบรมการฝึกปฏิบัติ ฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ) 
 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

 80,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการวัน
เด็กแห่งชาต ิ

จ่ายเป็นค่าเงินรางวัล จัดหา
ขนม ค่าจ้างเหมาจดัสถานท่ี 
ค่าจ้างท าป้ายโครงการ ค่า
เครื่องเสยีง ค่าตอบแทนการ
แสดง ค่าอาหารและเครื่องดืม่ฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ) 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ 

โครงการวัน
วิชาการและจดั
นิทรรศการเด็ก
ปฐมวัย 

 9,500.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการวัน
วิชาการและจดั
นิทรรศการเด็ก
ปฐมวัย 

จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัสถานท่ี 
ค่าจ้างท าป้ายโครงการและป้าย
นิทรรศการ  ค่าเครื่องเสียง 
ค่าตอบแทนการแสดง 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ) 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการ
บริหารสถานศึกษา 

 1,204,500.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
สนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหาร
สถานศึกษา 

จ่ายเป็นค่าจดัการเรียนการสอน 
ค่าอาหารกลางวัน ค่าสื่อการ
เรียนการสอน ค่าพัฒนาผู้
ประกอบวิชาชีพครูที่ส าหรับเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลศรีวิชัย (เป็นไป
ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย
ฯ) 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ 

โครงการอบรม
ทักษะชีวิตตาม
แนวของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

 46,290.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการอบรม
ทักษะชีวิตตามแนว
ของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง

จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าจ้างเหมาท าอาหารพร้อม
อาหารว่าง ค่าจ้างเหมาท าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การอบรมการฝึกปฏิบัติ ฯ 
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เด็กและเยาวชน
ต าบล ศรีวิชัย 

เด็กและเยาวชน
ต าบล  ศรีวิชัย 

(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ) 
 
 
 

7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ 

โครงการแข่งขัน
กีฬา
ประชาสมัพันธ์
เทศบาลต าบล   
ศรีวิชัย 

 76,170.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
แข่งขันกีฬา
ประชาสมัพันธ์
เทศบาลต าบล  
ศรีวิชัย 

จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัสถานท่ี
และ สนามแข่งขัน ค่าจ้างท า
ป้ายโครงการ เงินรางวัล ค่า
เครื่องเสยีง ค่าตอบแทนการ
แสดง ค่าอาหารและเครื่องดืม่ฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ) 
 

8 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ 

โครงการแข่งขัน
กีฬาศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในต าบลศรี
วิชัย 

 40,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
แข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลศรีวิชัย 

จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัสถานท่ี
และ สนามแข่งขัน ค่าจ้างท า
ป้ายโครงการ เงินรางวัล ค่า
เครื่องเสยีง ค่าตอบแทนการ
แสดง ค่าอาหารและเครื่องดืม่ฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ) 

9 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การศึกษา กีฬา
และนันทนาการ 

โครงการจดัส่ง
นักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอ่ืน 

 30,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการจดัส่ง
นักกีฬาเข้าร่วม
แข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอ่ืน 

จ่ายเป็นค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าชุดกีฬา ฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ) 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการงาน
ประเพณีตักบาตร
เทโว 

 30,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการงาน
ประเพณีตักบาตร
เทโว 

จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัสถานท่ี 
ค่าจ้างท าป้ายโครงการ ค่า
เครื่องเสยีง ค่าตกแต่งรถขบวน
พระพุทธรูป ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มฯ (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ) 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการงานบวช
สามเณรภาคฤดู
ร้อนวัดห้วยบง 

 30,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการงาน
บวชสามเณรภาค
ฤดูร้อนวัดห้วยบง 

จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัสถานท่ี 
ค่าจ้างท าป้ายโครงการ ค่า
เครื่องเสยีง ค่าสังฆทาน 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ) 
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3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการประเพณี
สรงน้ าพระและรด
น้ าด าหัวพระสังฆธิ
การ 

 80,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
ประเพณีสรงน้ า
พระและรดน้ าด า
หัวพระสังฆธิการ 

จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัสถานท่ี 
ค่าจ้างท าป้ายโครงการ ค่า
เครื่องเสยีง ค่าตกแต่งรถขบวน
พระพุทธรูป ค่าจัดหาการแสดง 
ค่าสังฆทาน ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มฯ (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ) 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการประเพณี
สรงน้ าพระธาตุ
และอนุเสาวรีย์ ครู
บาศรีวิชัย 

 47,200.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
ประเพณีสรงน้ า
พระธาตุและ
อนุเสาวรีย์ ครูบา 
ศรีวิชัย 

จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัสถานท่ี 
ค่าจ้างท าป้ายโครงการ ค่า
เครื่องเสยีง ค่าตกแต่งรถขบวน
พระพุทธรูป ค่าจัดหาการแสดง 
ค่าสังฆทาน ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มฯ (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ) 
 

5 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการประเพณี
สรงน้ าพระธาตุ วัด
แม่ป้อก 

 25,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
ประเพณีสรงน้ า
พระธาตุวัดแม่ป้อก 

จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัสถานท่ี 
ค่าจ้างท าป้ายโครงการ ค่า
เครื่องเสยีง ค่าจัดหาการแสดง 
ค่าสังฆทาน ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มฯ (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ) 
 

6 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการประเพณี
สรงน้ าพระพุทธรปู
ดอยถ้ าบ้านแม่จ๋อง 

 25,300.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
ประเพณีสรงน้ า
พระพุทธรูปดอยถ้ า
บ้านแม่จ๋อง 

จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัสถานท่ี 
ค่าจ้างท าป้ายโครงการ ค่า
เครื่องเสยีง ค่าจัดหาการแสดง 
ค่าสังฆทาน ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มฯ (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ) 

7 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการประเพณี
สรงน้ าม่อนพระ
ธาตุ บ้านแม่ป้อก
ใน 

 25,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
ประเพณีสรงน้ า
ม่อนพระธาตุ บ้าน
แม่ป้อกใน 

จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัสถานท่ี 
ค่าจ้างท าป้ายโครงการ ค่า
เครื่องเสยีง ค่าจัดหาการแสดง 
ค่าสังฆทาน ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มฯ (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ) 

8 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศาสนา 

โครงการประเพณี
สรงน้ ารอยพระ
พุทธบาทวัด 

 25,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
ประเพณีสรงน้ า

จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัสถานท่ี 
ค่าจ้างท าป้ายโครงการ ค่า
เครื่องเสยีง ค่าจัดหาการแสดง 
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ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

บ้านแม่อีไฮ รอยพระพุทธบาท
วัดแม่อีไฮ 

ค่าสังฆทาน ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มฯ (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ) 

9 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการสรงน้ ารูป
เหมือนครูบา ศรี
วิชัย อารามห้วย
น้ าดั้น 

 25,300.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการสรง
น้ ารูปเหมือนครูบา 
ศรีวิชัย อารามห้วย
น้ าดั้น 

จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัสถานท่ี 
ค่าจ้างท าป้ายโครงการ ค่า
เครื่องเสยีง ค่าจัดหาการแสดง 
ค่าสังฆทาน ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มฯ (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ) 

10 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการงาน
ประเพณี 11 
มิถุนา วันครบรอบ
วันเกิดครูบาศรี
วิชัยนักบุญแห่ง
ลานนา 

 40,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการงาน
ประเพณี 11 
มิถุนา วันครบรอบ
วันเกิดครูบา     ศรี
วิชัยนักบุญแห่งลาน
นา 

จ่ายเป็นค่าจา้งเหมาจดัสถานท่ี 
ค่าจ้างท าป้ายโครงการ ค่า
เครื่องเสยีง ค่าจัดหาการแสดง 
ค่าสังฆทาน ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มฯ (เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการจัดงานฯ) 
 

11 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภมูิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์
การทอผ้ากี่เอว
บ้านห้วยบง 

 14,650.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
อนุรักษ์การทอผ้ากี่
เอวบ้านห้วยบง 

จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าจ้างเหมาท าอาหารพร้อม
อาหารว่าง ค่าจ้างเหมาท าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การอบรมการฝึกปฏิบัติ ฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ) 
 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการหมู่บ้าน
ต้นแบบการจดัการ
ขยะในชุมชน 

 10,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
หมู่บ้านต้นแบบการ
จัดการขยะใน
ชุมชน 

จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าจ้างเหมาท าอาหารพร้อม
อาหารว่าง ค่าจ้างเหมาท าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การอบรมการฝึกปฏิบัติ ฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ) 
 

2 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการประชุม
เชิงปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ควบคุมโรคอุบัติ

 10,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
ประชุมเชิง
ปฏิบัติการป้องกัน
และควบคมุโรค

จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าจ้างเหมาท าอาหารพร้อม
อาหารว่าง ค่าจ้างเหมาท าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การอบรมการฝึกปฏิบัติ ฯ 
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ใหม่อุบัติซ้ าต าบล
ศรีวิชัย 

อุบัติใหม่อุบัติซ้ า
ต าบลศรีวิชัย 

(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ) 
 

3 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

 27,500.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
รณรงค์ป้องกันและ
ควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าจ้างเหมาท าอาหารพร้อม
อาหารว่าง ค่าจ้างเหมาท าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การอบรมการฝึกปฏิบัติ ฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ) 
 

4 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

 90,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการสัตว์
ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า 

จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าจ้างเหมาท าอาหารพร้อม
อาหารว่าง ค่าจ้างเหมาท าป้าย
โครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ใน
การอบรมการฝึกปฏิบัติ ฯ 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ) 
 

1 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

โครงการค่าใช้จ่าย
ในการเลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภา
เทศบาล 

 300,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
ค่าใช้จ่ายในการ
เลือกตั้ง
นายกเทศมนตรี
และสมาชิกสภา
เทศบาล 

จ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการ 
ค่าอาหารและอาหารว่างและ
เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า
ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัด าท า
สื่อต่างๆ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ี
จ าเป็นและประหยัด 
(เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
เบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบตัิ
ราชการของ อปท.พ.ศ.2542 
เป็นไปตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนท่ีสุด 
ที่ มท 0808.2/ว3675 ลว 6 
กรกฎาคม 2561 
 

 ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาด้าน
การเมือง การ
บริหาร 

โครงการปรับปรุง
แผนที่ภาษีเพื่อ
รองรับ พรบ.ภาษี

 30,000.00 เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ตามโครงการ
ปรับปรุงแผนทีภ่าษี
เพื่อรองรับ พรบ.

จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการด าเนิน
โครงการปรับปรุงแผนทีภ่าษี
เพื่อรองรับ พรบ.ภาษีที่ดินและ
สิ่งปลูกสร้าง โดยจ่ายเป็นคา่
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ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง 

ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง 

ด าเนินการตามกิจกรรม ส ารวจ
ภาคสนามที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ในต าบลศรีวิชัยและเพื่อ
ปรับปรุงแผนทีภ่าษีฯ 
(เป็นไปตามพระราชบัญญตัิภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.
2562) 
 

 
ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
       เทศบาลต าบลศรีวิชัย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการด าเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ 
โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา รวม 19 โครงการ จ านวนเงิน 1,407,716.00 บาท มีการเบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 19 โครงการ จ านวนเงิน 1,407,716.00 ล้านบาท สามารถจ าแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร ์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ 11 802,800 3 802,800.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสรมิคณุภาพชีวิต สังคมและการรกัษาความสงบ
เรียบร้อย 7 41,850.00 1 41,850.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร และการทอ่งเที่ยว 1 7,400.00 1 7,400.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรกัทืรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอ้ม 2 49,911.00 1 49,911.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศกึษา กฬีาและนนัทนาการ 9 256,575.00 8 256,575.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวฒันธรรม จารตีประเพณี และภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 11 61,700.00 2 61,700.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 4 187,480.00 3 187,480.00 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 2 0 0 0 

รวม 46 1,407,716.00 19 1,407,716.00 

    รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ (เทศบาลต าบลศรีวิชัย) ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มี
ดังนี้ 

 ยุทธศาสตร ์ โครงการ  
แหล่งที่มา 

งบประมาณ 
จ านวน

งบประมาณ 
วงเงินตาม

สัญญา 
คู่สัญญา วันที่เซ็นสัญญา 

ระยะเวลา
การ

ด าเนินงาน 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการจัดท าและ
ติดต้ังหอถังเหล็กเก็บ
น้ า บ้านแม่ป้อกเหนือ 
หมู่ที่ 5 

 
300,000.00 300,000.00 เบิกตัดปี รอท าสัญญา - - 
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2 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

โครงการเจาะบ่อ
บาดาล บา้นแม่ปอ้ก
เหนือ หมู่ที่ 5 

 340,000.00 340,000.00 เบิกตัดปี รอท าสัญญา - - 

3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 
สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ 

ค่าบ ารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง 

 162,400.00 80,000.00 CNTR-0052/64 ค่าถม
ดินลูกรัง จากนายเมือง กา๋
ใจ 
 
 

28/12/2553 30 

1. ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
ส่งเสริม
คุณภาพชีวิต
สังคมและกา
รักษาความ
สงบเรียบร้อย 

โครงการวิทยาลยัสูงวัย 
 

80,000.00 6,750.00 CNTR-0086/63 ค่า
ค่าอาหารและอาหารวา่ง 
จากนางสุพร      ตะ๊พรหม 

15/01/2563 3 

 400.00 CNTR-0087/63 ค่าท า
ป้ายไวนิล จากร้านชนาชล 
การพิมพ ์

16/01/2563 7 

 3,600.00 CNTR-0091/63 ค่าวัสดุ
ในการฝึกอบรม จากรา้นป
ทิตตา พานิชย ์

21/01/2563 7 

 12,000.00 CNTR-0107/63 ค่าจา้ง
เหมาท าอาหาร และอาหาร
ว่าง จากนางสุพร ตะ๊พรหม 

31/01/2563 3 

 1,150.00 CNTR-0086/63 ค่าวัสดุ
ในการฝึกอบรม จากรา้น
บาสสโตร ์

04/02/2553 7 

 5,200.00 CNTR-0119/63 ค่าวัสดุ
ในการอบรม 

13/02/2563 7 

 6,000.00 CNTR-0121/63 ค่าจา้ง
เหมาท าอาหาร จากนางสุ
พร ต๊ะพรหม 

14/02/2563 3 

1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านเศรษฐกิจ
การเกษตร
และการ
ท่องเที่ยว 

โครงการขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 10,000.00 7,000.00 CNTR-0384/63 ค่าจา้ง
เหมาท าอาหารและอาหาร
ว่าง จาก 
นายจ าปี ตาสยุะ 

29/09/2563 3 

 400.00 CNTR-0387/63 ค่าจา้ง
เหมาท าป้ายไวนิลจากร้าน
สี่ออ       การพิมพ ์

30/09/2563 7 
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1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการ
บริหารจัดการ
และอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

โครงการอนุรักษ์
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

 50,000 49,911.00 CNTR-0277/63 ค่า
จัดซื้อปูนซีเมนต์ จาก
บริษัท ช. โฮม จ ากัด 

15/07/2563 7 

1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
กีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการแข่งขันกีฬา
ประชาชนสัมพันธ์
เทศบาลต าบลศรีวิชัย 

 76,170.00 5,000.00 CNTR-0047/63 ค่าจา้ง
เหมาจัดสถานที่ จากนาย
นิพนธ์ กันทะตร ี

11/12/2563 7 

 5,000.00 CNTR-0048/63 ค่าจา้ง
เหมาท าสนามแข่งขัน จาก
นางสาววรรณิภา กันทะตรี 
 
 
 
 

11/12/2563 7 

 1,170.00 CNTR-0049/63 ค่าจา้ง
เหมาท าป้ายไวนิล จากรา้น
ชนาชล การพิมพ ์

11/12/2563 7 

 5,000.00 CNTR-0048/63 ค่าจา้ง
เหมาเครื่องเสียง จากนาย
บุญธรรม แสนเรือน 

19/12/2563 7 

 30,000.00 CNTR-0056/63 ค่าจา้ง
เหมาท าอาหารและ
เครื่องดื่ม จากนางคณึงนิจ 
ยอดแกว้ 

24/12/2563 3 

2 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
กีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการเข้าค่าย
คุณธรรมและจริยธรรม 

 14,455.00 10,000.00 CNTR-0056/63 ค่าจา้ง
เหมาท าอาหาร จากนายชยั
ณรงค์     ตากันธะ 

09/01/2563 3 

 4,000.00 CNTR-0071/63 
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม 
จากนางสาววรรรณณิภา 
กันทะตรี               

10/01/2563 3 

3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
กีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการจัดส่งนักกีฬา
เข้าร่วมแข่งขันกีฬากับ
หน่วยงานอื่น 

 30,000.00 7,680.00 CNTR-0069/63 ค่า
จัดซื้อชุดกีฬา จากร้านนคร
พิงค์เซนเตอร์ 

10/01/2563 7 

 4,490.00 CNTR-0070/63 ค่า
จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา จาก
ร้านนครพิงค์เซนเตอร์ 

10/01/2563 7 
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4 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
กีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการวันเด็ก
แห่งชาติ 

 80,000.00 1,800.00 CNTR-0077/63 ค่าปา้ย
ไวนิล จากรา้นชนาชลการ
พิมพ ์

14/01/2563 7 

 35,200.00 CNTR-0079/63 ค่า
จัดหาขนม จากร้าน ปทิต
ตา พาณิชย ์

15/01/2563 7 

 27,000.00 CNTR-0081/63 ค่าจา้ง
เหมาท าอาหาร จากนาย
บุญธรรม แสนเรือน 

15/01/2563 3 

 10,000.00 CNTR-0084/63 ค่าจา้ง
เหมาเครื่องเสียง จากนาย
ช านาญวิทย์ เชษฐธง 

15/01/2563 7 

 6,000.00 CNTR-0085/63 ค่า
จัดหาไอศกรีม จากนาง
สุชาดา ยะมะโน 
 
 
 

15/01/2563 7 

5 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
กีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการแข่งขันกีฬา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
ต าบลศรีวิชัย 

 40,000.00 12,000.00 CNTR-0126/63 ค่าจา้ง
เหมาเตรียมสนามแข่งขัน 
จากนางอ าไพร กรมหลวง 

20/02/2562 7 

 7,000.00 CNTR-0126/63 ค่าจา้ง
เหมาเครื่องเสียง จากนาย
ชัยณรงค์ ตากันธะ 

20/02/2563 7 

 15,000.00 CNTR-0126/63 ค่าจา้ง
เหมาท าอาหาร จากนาง
คนึงนิจ ยอดแกว้ 

20/02/2563 3 

6 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
กีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการวันวิชาการ
และจัดนิทรรศการเด็ก
ปฐมวัย 

 9,500.00 2,500.00 CNTR-0161/63 ค่า
เครื่องเสียง จากนายบุญ
ธรรม แสนเรือน 

19/03/2553 7 

 3,000.00 CNTR-0162/63 ค่าจัด
นิทรรศการ จากนางสาว
วรรณิภา  กันทะตร ี

19/03/2563 7 

 4,000.00 CNTR-0164/63 ค่า
จัดเตรียมสถานที่ จากนาง
คะนึงนิจ ยอดแก้ว 

23/03/2563 7 

7 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
กีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการค่ายล้างใจ 
ล้างพิษ พิชิตปัญหายา
เสพติด 

 14,450.00 14,000.00 CNTR-0312/63 ค่าจา้ง
เหมาท าอาหาร จากนาง
เจียมใจ ธนันชยั 

27/08/2563 3 
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 445.00 CNTR-0312/63 ค่าจา้ง
เหมาท าป้ายไวนิล จากรา้น
อ้วนโมษณา 

02/09/2563 7 

8 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านการศึกษา 
กีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการอบรมทักษะ
ชีวิตตามแนวของ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เด็กและ
เยาวชนต าบลศรีวิชัย 

 46,290.00 6,000.00 CNTR-0334/63 ค่าจา้ง
เหมาท าบ่อซีเมนต์ จาก
นายพีรชน หลานค า 

10/09/2563 7 

 5,500.00 CNTR-0335/63 ค่า
จัดซื้อพันธ์ปลาดกุและพันธ์
กบ จากชาละวันพันธ์ปลา 
โดยนายกาญกรันต์ บุญ
นาก 

10/09/2563 7 

 8,000.00 CNTR-0336/63 ค่า
จัดซื้อก้อนเห็ดนางฟ้า จาก
นายสิทธิศักดิ ์   ทากาศ 

10/09/2563 7 

 8,250.00 CNTR-0337/63 ค่าจา้ง
เหมาท าโรงเรือนปลูกผัก
ปลอดสารพิษ จากนายชยัว
ฤทธิ์ วรรณภิละ 

10/09/2563 7 

 455.00 CNTR-0338/63 ค่าจา้ง
เหมาท าป้าย   ไวนิล
โครงการ จากรา้นอ้วน
โฆษณา 

10/09/2563 7 

 455.00 CNTR-0339/63 ค่าจา้ง
เหมาท าป้าย   ไวนิล
โครงการ จากรา้นอ้วน
โฆษณา 

10/09/2563 7 

 455.00 CNTR-0340/63 ค่าจา้ง
เหมาท าป้าย   ไวนิล
โครงการ จากรา้นอ้วน
โฆษณา 

10/09/2563 7 

 455.00 CNTR-0341/63 ค่าจา้ง
เหมาท าป้าย   ไวนิล
โครงการ จากรา้นอ้วน
โฆษณา 

10/09/2563 7 

 1,200.00 CNTR-0342/63   ค่าท า
โรงเรือนเลี้ยงไก่พันธ์ไข่  
จากนาย      วิทวิทย์ 
หม่องปัญโญ 

10/09/2563 7 

 1,150.00 CNTR-0343/63   
ค่าจ้างเหมาท าโรงเรือน
เพาะเห็ดนางฟ้า จากนายมี
ชัย โกษารักษ ์

10/09/2563 7 

 2,500.00 CNTR-0344/63   
ค่าจ้างเหมาท าระบบน้ า
ส าหรับปลูกผักปลอด

10/09/2563 7 
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สารพิษ จากนายหลา้ ปัน
โน 

 4,500.00 CNTR-0346/63   ค่า
จัดซื้อไก่พันธ์ไข่และไก่พันธ์
เนื้อ จากนางเฉลียว ผล
พนา 

10/09/2563 7 

 3,900.00 CNTR-0347/63 ค่า
จัดซื้ออาหารส าหรับไก่พันธ์
ไข่ จากร้านกุสุมาปา่ซาง 
โดยนายธนาคาร จินดาวงค์   

10/09/25963 7 

 1,720.00 CNTR-0348/63 ค่า
จัดซื้ออาหารปลาดุกและ
กบ จากร้านกุสุมาปา่ซาง 
โดยนายธนาคาร จินดาวงค์   
 
 
 

10/09/2563 7 

 1,750.00 CNTR-0348/63 ค่า
จัดซื้อเมล็ดพันธ์ผักปลอด
สารพิษ จากร้านเพาะรัก
การเกษตร โดยนางสาว
กัญญ์วรา สุใจ 

10/19/2563 7 

1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการงานประเพณี
ตักบาตรเทโว 

 30,000.00 10,000.00 CNTR-0027/63 ค่าจา้ง
เหมาจัดสถานที่พร้อมเต้นท์
และเก้าอี ้จากนายบุญ
ธรรม แสนเรือน 

21/10/2563 7 

 5,000.00 CNTR-0030/63 ค่าจา้ง
เหมาเช่าเครื่องเสียง จาก
นายช านาญวิทย์ เชษฐธง 

21/10/2563 7 

 10,000.00 CNTR-0029/63 ค่าจา้ง
เหมารถตกแต่งรถขบวน
พระพุทธรูป จากนางสาว
วรรณิภา กันทะตรี 

24/10/2563 7 

     5,000.00 CNTR-0028/63 ค่าจา้ง
เหมาท าอาหารและน้ าดื่ม 
จากนางสาวคะนึงนิจ ยอด
แก้ว 

21/10/63 7 

2 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้านศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณี 
และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

โครงการประเพณีสรง
น้ าพระธาตุและ
อนุเสาวรีย์ครูบาเจา้ศรี
วิชัย 

 31,700.00 10,000.00 CNTR-0151/63 ค่าจา้ง
เหมาตกแต่งกอง
อ านวยการ จากนางเอื้อง
ไพร ธรรมป๊อก 

12/03/2563 7 
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 8,700.00 CNTR-0152/63 ค่าจ้ด
หาสังฆทาน จากนายนิคม 
ธรรมป๊อก 

12/03/2563 7 

 6,000.00 CNTR-0153/63 ค่า
จัดหาการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม จาก
นางสาวแสงหล้า เยตา 

12/03/2563 7 

 7,000.00 CNTR-0155/63 ค่าจา้ง
เหมาเช่เครื่องเสียง จาก
นายช านาญวิทย์ เชษฐธง 

13/03/2563 7 

1 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก 

 18,500.00 18,000.00 CNTR-0082/63 ค่าจา้ง
เหมาท าอาหารและ
เครื่องดื่ม จากนางแสง
มอญ วัฒนกุลสวุรรณ 

15/01/2563 7 

     500.00 CNTR-0083/63 ค่าปา้ย
ไวนิลโครงการ จากรา้น
ชนาชล การพิมพ ์

15/01/2563 7 

2 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการป้องกันและ
ควบคุมโรคอุบัติใหม่
อุบัติซ้ าต าบลศรีวิชัย 

 6,015.00 750.00 CNTR-0157/63 ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ในการอบรม จาก
ร้านคอนโดปริ้น 

18/03/2563 7 

 4,875.00 CNTR-0159/63 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม 
จากนางสร้อยระยา้   เตจ๊ะ
สังข์ 

18/03/2563 7 

 390.00 CNTR-0160/63 ค่าปา้ย
ไวนิลโครงการ จากรา้นสี่
ออการพิมพ ์

18/03/2563 7 

3 ยุทธศาสตร์
การพัฒนา
ด้าน
สาธารณสุข 

โครงการสัตว์ปลอด
โรคคนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้า 

 90,000.00 90,000.00 CNTR-0314/63 ค่า
จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า จาก หจก.ทีพีเคมี
คัล ซัพพลาย 

02/09/2563 7 
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รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2563 
เทศบาลต าบลศรีวิชัย อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 100% 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค 
 สาธารณูปการ 

11 7.63 11 5.06 3 0.57 1 0.17 3 0.57 

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต สังคมและ 
การรักษาความสงบเรียบร้อย 

26 19.85 7 3.22 1 0.19 1 0.171 1 0.19 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การเกษตร 
และการท่องเที่ยว 

5  3.82 1 0.46 1 0.19 1 0.17 1 0.19 

4.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4 3.05 2 0.92 1 0.19 1 0.17 10 0.19 

5.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 27 20.61 9 4.14 8 1.50 8 1.36 8 1.50 

6.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

10 7.63 10 4.46 2 0.38 2 0.34 2 0.38 

7.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข 23 17.56 4 1.84 3 0.57 3 0.51 3 0.57 

8.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร 31 23.66 2 0.92 0 0.00 0.0 0.00 0.0 0.00 

 
ช. ผลการด าเนินงาน 
       เทศบาลต าบลศรีวิชัย ได้ด าเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2563 ในเขตพ้ืนที่ 
โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นท่ีตลอดจน
โครงการต่างๆ ประสบผลส าเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง โดยมีผลการ
ด าเนินงานที่ส าคัญดังนี้ 
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1. โครงการจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในเขตเทศบาลต าบลศรีวิชัย 
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2. โครงการวิทยาลัยสูงวัย 
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3. โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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4.  โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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5. โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนสัมพันธ์เทศบาลต าบลศรีวิชัย 
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6. โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬากับหน่วยงานอ่ืน 
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7. โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในต าบลศรีวิชัย 
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8. โครงการวันเด็กแห่งชาติ 
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9. โครงการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม 
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10.  โครงการวันวิชาการและจัดนิทรรศการเด็กปฐมวัย 
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11.   โครงการเข้าค่ายล้างใจ ล้างพิษ พิชิตปัญหายาเสพติด 
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12.   โครงการอบรมทักษะชีวิตตามแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเด็กและเยาวชนต าบลศรีวิชัย 
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13.  โครงการงานประเพณีตักบาตรเทโว 
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14.   โครงการประเพณีสรงน้ าพระธาตุและอนุสาวรีย์ครูบาเจ้าศรีวิชัย 
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15.  โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 
 

 
 

 
 



35 
 

16.   โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการป้องกันและควบคุมโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ าต าบลศรีวิชัย 
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17.  โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
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ซ. คณะกรรมการ 
   1.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ E-mail 
นางสุรีรัตน์  
รุ่งเรือง 

ปลัดเทศบาลต าบล
ศรีวิชัย 

- 096-2948795 - 

นายประยุทธ    
เงาส่อง 

ผู้อ านวยการกอง
ช่าง 

- 081-3664657 - 

นางอรชร สมพงษ์ ผู้อ านวยการกอง
คลัง 

- 081-7469626 - 

นางสาวพริ้มเพรา  
วรรณภิละ 

หัวหน้าส านักปลัด - 084-7296330 - 

ว่าที่ร้อยตรีกมล 
อินแฝง 

หัวหน้าฝ่าย
อ านวยการ 

- 097-9184051 - 

นางสาวดุจเดือน  
อุดสาสาร 

หัวหน้าฝ่าย
ปกครอง 

- 0946366331 - 

นางสาวนุชพิชา  
ศรีไทย 

นักวิชาการศึกษา
ช านาญการ 

- 097-4193619 - 

นางศิริพร       
รังสิยารมณ์ 

นักวิชการ
สาธารณสุขช านาญ
การ 

- 094-9093575 - 

นายมานัส  เมธา ก านันต าบลศรีวิชัย - 089-9513558 - 
นายสุทัศน์  เรือน
อินทร์ 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 13 
บ้านบารมีศรีวิชัย 

- 080-8481735 - 

นายหนิ้ว  ปินตา ผู้แทนประชาคม - 084-9484869 - 
นางสาวรัชณีย์  
กองแก้ว 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ช านาญการ 

- 092-5624948 - 
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2.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

ชื่อ ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ E-mail 
นายสมยศ     
กันทะวัง 

นายกเทศมนตรี
ต าบลศรีวิชัย 

- 081-9510119 - 
 

นายประเวศน์  
พรมยืน 

รองนายกเทศมนตรี
ต าบลศรีวิชัย 

- 086-1922105 - 

นายเอกชัย       
ใจพรม 

รองนายกเทศมนตรี
ต าบลศรีวิชัย 

- 092-3255196 - 

นางบุญมี มณีขัตย์ สมาชิกสภา
เทศบาลต าบล    
ศรีวิชัย 

- 062-2499229 - 

นายนิชสัน    
เดชะอุป 

สมาชิกสภา
เทศบาลต าบล    
ศรีวิชัย 

- 082-6239099 - 

นายเมืองค า      
กาวิตา 

สมาชิกสภา
เทศบาลต าบล    
ศรีวิชัย 

- 089-2647755 - 

นายสมัย        
แก้วภูศรี 

ผู้ทรงคุณวุฒิ - 081-0346646 - 

นางไพรวัลย์     
ศรีไทย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ - 081-9507169 - 

นางกาบ แสนอุ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ - 081-2352281 - 
นายณัฐวุฒิ 
หลวงธิจา 

ผู้แทนภาคราชการ - 096-2716794 - 

นายศรีสมพร  จ าสี ผู้แทนภาคราชการ - 061-3476978 - 
นายด ารงค์      
พิงคะสัน 

ผู้แทนภาคราชการ - 096-7908246 - 

นายรินค า เตจ๊ละ ผู้แทนประชาคม - 089-9513858 - 
นายวิสันต์      
หล้าแก้ว 

ผู้แทนประชาคม - 084-4845609 - 

นายวรเทพ       
เทพวงค์ 

ผู้แทนประชาคม - 087-6566818 - 

นางสร้อยระย้า   
เตจ๊ะสังข์       

ผู้แทนกลุ่ม
หัตถกรรม 

- 091-8458016 - 

นายอนันต์     
แก้วสุข 

ผู้แทนกลุ่มเหมือง
ฝาย 

- 089-5522057 - 
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นายสงกรานต์   
ชัยยะ 

ผู้แทนกลุ่มเยาวชน - 062-1161552 - 

นางสาวพริ้มเรา  
วรรณภิละ 

หัวหน้าส านักปลัด - 084-7296330 - 

ว่าที่ร้อยตรี กมล 
อินแฝง 

หัวหน้าฝ่าย
อ านวยการ 

- 097-9184051 - 

นายวสันต์       
ทะกาวิน 

หัวหน้าฝ่ายโยธา - 089-5549422 - 

นางสุรีรัตน์  
รุ่งเรือง 

ปลัดเทศบาลต าบล
ศรีวิชัย 

- 096-9248795 - 

นางสาวรัชณีย์  
กองแก้ว 

นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ช านาญการ 

- 092-5624948 - 

 
3.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ E-mail 
นายสุรพล      
ดวงจิต 

สมาชิกสภา
เทศบาลต าบล    
ศรีวิชัย 

- 082-0309319 - 

นายสมนึก      
แสนเจริญใจ 

สมาชิกสภา
เทศบาลต าบล    
ศรีวิชัย 

- 0802289358 - 

นายนิรันดร์      
ยะเมฆ 

สมาชิกสภา
เทศบาลต าบล    
ศรีวิชัย 

- 096-2824015 - 

นายบุญส่ง     
เขื่อนควบ 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 10 
บ้านศรีวิชัย 

- 085-8667775 - 

นายพิศิษฐ์       
รัตนพรม 

ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 11 
บ้านใหม่สวรรค์ 

- 093-1348737 - 

นายรังษิโรจน์   
กันจา    

ผู้แทนภาคราชการ - 095-3090397 - 

นายสมบูรณ์     
ยาวิชัย 

ผู้แทนภาคราชการ - 086-4897040 - 

นายไพรรัตน์   
ธนันชัย 

หัวหน้าฝ่ายแบบ
แผนและก่อสร้าง 

 - 065-5972552 - 

นางปรานี  สิทธิยะ นักวิชาการเงินและ
บัญชีช านาญการ 

- 089-7576761 - 



40 
 

นายประเวศน์   
พรมยืน 

รองนายกเทศมนตรี
ต าบลศรีวิชัย 

- 086-1922105 - 

นายเอกชัย ใจพรม รองนายกเทศมนตรี
ต าบลศรีวิชัย 

- 092-3255196 - 

 
      ทั้งนี้ หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลต าบลศรีวิชัย ทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการ
วางแผนพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินการ ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป 

   จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 

                                            ประกาศ ณ วันที ่29 ธันวาคม  พ.ศ. 2563 
 
 
                                                                   
 
      (นายสมยศ      กันทะวัง)     
              นายกเทศมนตรีต าบลศรีวิชัย 
 
 
 


