
 
 
 

รายงานผลแสดงผลการปฏิบัติงาน 
ตามนโยบายที่ได้แถลงต่อ 
สภาเทศบาลต าบลห้วยซ้อ  

อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 
 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

โดย 
 

นายสุรินทร์  วงค์อิ่นแก้ว 
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยซ้อ 

 
 
 
 
 
 
 



ค าแถลงนโยบาย การบริหารงานของนายกเทศมนตรี ก่อนการเข้ารับหน้าที่ 
ของนายสุรินทร์  วงค์อิ่นแก้ว นายกเทศมนตรีต าบลห้วยซ้อ 

วันที่  ๑๔  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลห้วยซ้อ 
................................................................ 

เรียน ท่านประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติทุกท่าน 

  ตามที่ได้รับการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลต าบล  ห้วยซ้อ เมื่อวันที่  
๒๘  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งผลการเลือกตั้งโดยฉันทานุมัติจากประชาชน และคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว  ให้กระผม นายสุรินทร์  วงค์ อ่ินแก้ว ด ารงต าแหน่ง
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยซ้อ 
  ท่านประธานที่เคารพ ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 
14 ) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ           ก่อนหน้านายกเทศมนตรีเข้ารับต าแหน่งหน้าที่ ให้ประธานสภา
เทศบาล เรียกประชุมสภาเทศบาลเพ่ือให้นายกเทศมนตรีแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาล โดยไม่มีการลงมติ 
ทั้งนี้ ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง 
  บัดนี้ ท่านประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยซ้อ ได้ก าหนดนัดประชุมเพ่ือให้นายกเทศมนตรี
แถลงนโยบายในวันนี้ ซึ่งกระผมได้ก าหนดนโยบายการบริหารงานเทศบาลต าบลห้วยซ้อ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
จึงขอน าเรียนท่านประธานสภาเทศบาล และท่านสมาชิกสภาเทศบาลผู้ทรงเกียรติ ทราบดังนี้ 

ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ๑.ผลักดันงบประมาณ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อในการพัฒนาแหล่งน้ า     ที่กักเก็บน้ าขนาด
ใหญ่  วางท่อระบายน้ า ท าคลองส่งน้ าให้เข้าสู่พ้ืนที่การเกษตรให้ทั่วถึง ตลอดถึงการดูแล และซ่อมแซมระบบ
ประปาของหมู่บ้านที่ช ารุด เสียหายให้กลับมาใช้งานได้ 

๒.ประสานหน่วยงานการไฟฟ้าเพ่ือขอขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่พ้ืนที่ท าการเกษตรและที่อยู่อาศัยให้ทั่วถึง 
 ๓.ผลักดันงบประมาณในการปรับปรุง  ซ่อมแซม ถนน ซอย  ตรอก เข้าสู่พ้ืนที่ที่อยู่อาศัย และเข้าสู่
พ้ืนที่ท าการเกษตร อย่างทั่วถึง 
    
ด้านสังคม 
 ๑.ส่งเสริมและให้การสนับสนุนงบประมาณ การจัดกิจกรรมในชุมชน เช่น บ้าน วัด โรงเรียน  กลุ่ม
พัฒนาสตรี  กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม อสม. อปพร.  กลุ่มสภาเด็กและเยาวชนให้มีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.ผลักดันงบประมาณ สนับสนุน ให้ที่สาธารณะ เป็นแหล่งท่องเที่ยว เช่น      หนองคาแฝก และ 
โป่งมุ้น พัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เป็นศูนย์กลางการออกก าลังกายของชุมชน 
 ๓.สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรม งานด้านการปกครองและความมั่นคงภายในชุมชนให้มีความพร้อมและ
ความปลอดภัยในการท างานของเจ้าหน้าที่ 

 

 

ด้านการศึกษา 



 ๑.ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณ  ด้านการบริหารการศึกษาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึงชั้นมัธยมศึกษา  
ให้มีการพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้าน อาชีพ และภาษา อย่างมีคุณภาพ 

๒.ส่งแสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  กลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุต าบลห้วยซ้อ  ส่งเสริมและสนับสนุน
กิจกรรมทางศาสนา  การอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีอันงดงามของหมู่บ้าน และชุมชน  

ด้านสาธารณสุข 
 ๑.ผลักดันงบประมาณให้การสนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองสาธารณสุข  และสถานพยาบาลในชุมชน ให้
มีความพร้อมด้านการดูแล กลุ่มเสี่ยง ผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ ให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว  ตลอดถึง
ส่งเสริมด้านการกีฬาเพ่ือสุขภาพของประชาชน และเยาวชน 
 ๒.ผลักดันงบประมาณ เพ่ือการจัดการขยะแบบเป็นรูปธรรม ไม่ให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสังคม และ
สิ่งแวดล้อม  
  
ด้านการเกษตร 
  ๑.ผลักดันสนับสนุนงบประมาณ กลุ่มนาแปลงใหญ่  กลุ่มยางพาราแปลงใหญ่  กลุ่มล าไย แปลงใหญ่ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชน ให้มีความเข็มแข็ง  
 ๒.ส่งเสริมและสนับสนุน กลุ่มอาชีพให้มีรายได้เพ่ิม  จัดกิจกรรมงานส่งเสริม ตลาดนัดพืชผลทางการ
เกษตร ระดับต าบล เพ่ือส่งเสริมการตลาดและการท่องเที่ยว     ของต าบลห้วยซ้อ  
 บัดนี้ กระผมและคณะผู้บริหาร ได้บริหารราชการของเทศบาลต าบลห้วยซ้อครบรอบหนึ่งปีแล้ว ซึ่ง
ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 48 ทศ วรรค 5 
ก าหนดให้นายกเทศมนตรีจัดท ารายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ ต่อสภาเทศบาลเป็น
ประจ าทุกปี วรรค 6 ค าแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรี และรายงานผลการปฏิบัติงานให้ประกาศไว้โดย
เปิดเผยที่ส านักงานเทศบาลด้วย กระผม และคณะผู้บริหาร จึงได้รวบรวมผลการด าเนินงานในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ผ่านมา และได้จัดท าเป็นรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายเสร็จ
เรียบร้อยแล้ว และขอสรุปผลการปฏิบัติงานตามนโยบายในรอบปีที่ผ่านมาให้ท่านทราบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



งบแสดงผลการด าเนินงานทางการเงิน 
เทศบาลต าบลห้วยซ้อ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 
 

   (หน่วย:บาท) 
รายได้    

 รายได้จัดเก็บเอง  1,152,543.14 
 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้  29,568,876.69 
 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้  49,614,953.92 
 รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด  3,102.62 

รวมรายได้   80,339,476.37 
ค่าใช้จ่าย    

 ค่าใช้จ่ายบุคลากร  17,855,438.90 
 ค่าบ าเหน็จบ านาญ  268,428.00 
 ค่าตอบแทน  935,397.50 
 ค่าใช้สอย  9,757,334.04 
 ค่าวัสดุ  958,315.44 
 ค่าสาธารณูปโภค  2,115,104.73 
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่าย  9,998,153.70 
 ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอ่ืนและบริจาค  28,147,780.49 
 ค่าใช้จ่ายอื่น  2,299,573.69 

รวมค่าใช้จ่าย   72,335,526.49 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ผลการด าเนนิโครงการในรอบปีงบประมาณ  

พ.ศ.2564 
 
 

เทศบาลต าบลห้วยซ้อ  
อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ ำนวนโครงกำรทีต่ั้งไว้ใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564

ด ำเนินกำรไดจ้ริง
(โครงกำร)

งบประมำณทีต่ั้งไว้
(บำท)

งบประมำณทีใ่ชจ้ริง 
(บำท)

งบประมำณคงเหลือ
(บำท)

160 100 41,469,858 23,838,689 17,631,169

ร้อยละของโครงการทีด่ าเนินการได้จริง เมื่อเทียบกับจ านวนโครงการทีต้ั่งงบประมาณไว้ เท่ากับร้อยละ 62.50

ร้อยละของงบประมาณทีใ่ช้จริง เทียบกับงบประมาณทีต้ั่งไว้ เท่ากับร้อยละ 57.48

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

1 โครงการวางท่อระบายน้ า
คอนกรีต สายห้วยป่าเมี้ยง 
บ้านเกี๋ยงเหนือ หมู่ที ่4

46,000         46,000 หนังสือไปหา
ทรัพยากร เสนอต่อ
พวจ.

พืน้ทีด่ าเนินการอยู่
ในเขตทับซ้อนกับ
เขตป่าสงวนแห่งชาติ

ด าเนินการขอ
อนุญาตใช้พืน้ที่
กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

กองช่าง

2 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
หินผุพร้อมปรับเกล่ีย สายห้วย
ป่าปู บ้านเกี๋ยงเหนือ หมู่ที ่4

140,000          140,000               -   ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ประชาชนได้ใช้ถนน
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

- - กองช่าง

3 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
หินผุพร้อมปรับเกล่ีย สายร่อง
มะเค็ด บ้านเกี๋ยงเหนือ หมู่ที ่4

80,000           80,000               -   ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ประชาชนได้ใช้ถนน
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

- - กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเกี๋ยงใต้ หมู่ที ่
6 เชื่อม บ้านภูเวียง หมู่ที ่15

300,000          299,000           1,000 ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ประชาชนได้ใช้ถนน
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

- - กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายวัดศรีวิไล บ้าน
ศรีวิไล หมู่ที ่7

380,000          372,000           8,000 ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ประชาชนได้ใช้ถนน
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

- - กองช่าง

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564
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ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 11 จุดที ่2 
บ้านใหม่ดอนแก้ว หมู่ที ่9

300,000          295,500           4,500 ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ประชาชนได้ใช้ถนน
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

- - กองช่าง

7 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
หินผุพร้อมปรับเกล่ีย ซอย 5 
บ้านเวียงทอง หมู่ที ่11

26,000           26,000               -   ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ประชาชนได้ใช้ถนน
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

- - กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหอประชุม จุด
ที ่3 บ้านเวียงทอง หมู่ที ่11

150,000          148,500           1,500 ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ประชาชนได้ใช้ถนน
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

- - กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา
ปิด ซอย 3 จุดที ่3 บ้านภูเวียง
 หมู่ที ่15

300,000          299,000           1,000 ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ไม่มีน้ าท่วมขังในพืน้ที่ - - กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างท่อลอด
เหล่ียมดงป่าม่วง บ้านเกี๋ยง 
หมู่ที ่17

213,000        213,000 สอบถามหนังสือขอ
อนุญาตก่อสร้าง

- - กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายระบบประปา 
 บ้านใหม่ศรีร่มเย็น หมู่ที ่21

217,000          212,500           4,500 ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ประชาชนได้ใช้ถนน
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

- - กองช่าง

3



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา
ปิด ซอย 2 บ้านเวียงค า หมู่ที ่
22

350,000          349,000           1,000 ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ไม่มีน้ าท่วมขังในพืน้ที่ - - กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
แบบมีฝาปิด ซอย 6 บ้านเกี๋ยง
เหนือ หมู่ที ่4

250,000          247,000           3,000 ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ไม่มีน้ าท่วมขังในพืน้ที่ - - กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กซอยข้างวัดเวียงทอง
 หมู่ที ่11

136,000          133,500           2,500 ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ประชาชนได้ใช้ถนน
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

- - กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 13 บ้านเวียง
หมอก หมู่ที ่10

190,000          186,900           3,100 ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ประชาชนได้ใช้ถนน
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

- - กองช่าง

16 โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง
หินผุพร้อมปรับเกล่ีย ซอย 3/1
 บ้านห้วยซ้อเหนือ หมู่ที ่1

10,000           10,000               -   ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ประชาชนได้ใช้ถนน
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

- - กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
แบบมีฝาปิด สายบ้านโต้ง 
บ้านพัฒนารุ่งเรือง หมู่ที ่18

430,000        430,000 กันเงินข้าม
ปีงบประมาณ

ไม่มีน้ าท่วมขังในพืน้ที่ - - กองช่าง

4



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

18 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
แบบมีฝาปิด สายกลางหมู่บ้าน
 บ้านร้องหัวฝาย หมู่ที ่12

250,000          249,000           1,000 ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ไม่มีน้ าท่วมขังในพืน้ที่ - - กองช่าง

19 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
แบบมีฝาปิด ซอย 7 บ้านห้วย
ซ้อใต้ หมู่ที ่2

180,000        180,000 กันเงินข้าม
ปีงบประมาณ

ไม่มีน้ าท่วมขังในพืน้ที่ - - กองช่าง

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
แบบมีฝาปิด ซอย 4 บ้านชัย
พัฒนา หมู่ที ่16

360,000          359,500             500 ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ไม่มีน้ าท่วมขังในพืน้ที่ - - กองช่าง

21 โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก
พร้อมปรับเกล่ีย สายจ าปูดิน 
บ้านแก่นนคร หมู่ที ่13

273,000        273,000 กันเงินข้าม
ปีงบประมาณ

ประชาชนได้ใช้ถนน
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

- - กองช่าง

22 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายหนองปลาขาว
 บ้านเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที ่19

215,000        215,000 กันเงินข้าม
ปีงบประมาณ

ประชาชนได้ใช้ถนน
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

- - กองช่าง

23 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตรอกทรัพย์บุญส่ง
 บ้านแก่นใต้ หมู่ที ่5

48,000           48,000               -   ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ประชาชนได้ใช้ถนน
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

- - กองช่าง

5



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

24 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตรอก 1 บ้านแก่น
สะลองค า หมู่ที ่23

31,000           31,000               -   ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ประชาชนได้ใช้ถนน
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

- - กองช่าง

25 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 7/1 บ้านแก่น
ใต้ หมู่ที ่5

26,000           26,000               -   ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ประชาชนได้ใช้ถนน
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

- - กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 7 บ้านแก่น
สะลองค า หมู่ที ่23

79,000           78,800             200 ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ประชาชนได้ใช้ถนน
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

- - กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 5/1 บ้านแก่น
ใต้ หมู่ที ่5

37,000           37,000               -   ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ประชาชนได้ใช้ถนน
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

- - กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 3/2 บ้านห้วย
ซ้อเหนือ หมู่ที ่1

79,000           79,000               -   กันเงินข้าม
ปีงบประมาณ

ประชาชนได้ใช้ถนน
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

- - กองช่าง

29 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
แบบมีฝาปิด ซอย 3 บ้านแก่น
เจริญ  หมู่ที ่20

500,000          499,000           1,000 ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ไม่มีน้ าท่วมขังในพืน้ที่ - - กองช่าง

6



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

30 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ตรอกทรัพย์ทวี 
บ้านแก่นเหนือ หมู่ที ่3

75,000           75,000               -   ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ประชาชนได้ใช้ถนน
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

- - กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ
เทศบาลต าบลห้วยซ้อ

110,000        110,000 กันเงินข้าม
ปีงบประมาณ

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ

เร่งรัดด าเนินการ
เมื่อมีงบประมาณ

กองช่าง

32 โครงการปรับปรุงหอประชุม
เทศบาลต าบลห้วยซ้อ

390,000        390,000 กันเงินข้าม
ปีงบประมาณ

ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันใน
ปีงบประมาณ

เร่งรัดด าเนินการ
เมื่อมีงบประมาณ

กองช่าง

33 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก บ้านห้วยซ้อ

1,200,000     1,200,000 ไม่ได้ด าเนินการ พืน้ทีด่ าเนินการอยู่
ในขั้นตอนการส่งมอง

ต้ังงบประมาณไว้
ในปี พ.ศ.2565

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 1 บ้านแก่นใต้
 หมู่ที ่5

144,000          142,900           1,100 ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ประชาชนได้ใช้ถนน
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก ซอย 4/1 บ้านแก่น
 หมู่ที ่14

45,000           44,900             100 ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ประชาชนได้ใช้ถนน
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

7



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

36 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ า
แบบมีฝาปิด ซอย 2 จุดที ่2 
บ้านแก่นสะลองค า หมู่ที ่23

290,000          289,000           1,000 ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

ไม่มีน้ าท่วมขังในพืน้ที่ กองช่าง

37 โครงการขยายเขตไฟฟ้า
ประปาบ้านแก่นเหนือ   หมู่ที ่3

404,568 404,568               -   เบิกจ่ายใช้ไฟฟ้าไปแล้ว มีไฟฟ้าเข้าถึงพืน้ทีแ่พ
สูบน้ า

กองช่าง

38 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก สายโป่งมุ่น หมู่ที ่
16 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจ าปีงบประมาณ 2564)

5,737,000       5,060,000        677,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง

ประชาชนได้ใช้ถนน
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

39 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บ้านเวียงหมอก 
หมู่ที ่10 - บ้านเวียงทอง หมู่ที่
 11 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจ าปีงบประมาณ 2564)

6,906,000     6,906,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง

ประชาชนได้ใช้ถนน
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

8



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

40 โครงการปรับปรุงถนนคนเดิน
กาดกองแก่น ถนนแห่งโอกาส
และการแบ่งปัน หมู่ที ่3 (เงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี
งบประมาณ 2564)

5,720,000       3,340,000     2,380,000 อยู่ระหว่างด าเนินการ
ก่อสร้าง

ประชาชนได้ใช้ถนน
ได้อย่างสะดวก
ปลอดภัย

กองช่าง

41 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม 
สถานีสูบน้ าด้วยไฟฟ้า บ้าน
หลวง หมู่ที ่7 บ้านศรีวิไล 
(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจ าปี
งบประมาณ 2564)

1,190,000     1,190,000 ไม่ได้ด าเนินการ ไม่สามารถหา
ผู้รับเหมาได้

จัดท ารูปแบบ
โครงการใหม่ 
และเสนอ
งบประมาณเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจ

กองช่าง

42 โครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ า
ห้วยแยกซ้าย หมู่ที ่8 บ้านเนิน
สมบูรณ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจประจ าปีงบประมาณ 2564)

1,120,000          444,000        676,000 ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

มีพืน้ทีก่ักเก็บน้ า
เพิม่ขึ้น

กองช่าง

43 โครงการขุดลอกหนองอ้อ หมู่ที่
 13 บ้านแก่นนคร (เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจประจ าปีงบประมาณ
 2564)

6,300,000   5,544,857.70        755,142 ด าเนินการส าเร็จตาม
แบบ

มีพืน้ทีก่ักเก็บน้ า
เพิม่ขึ้น

กองช่าง

9



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

44 โครงการจัดขบวนเพือ่ร่วม
กิจกรรมสงกรานต์อ าเภอเชียง
ของ

20,000           10,000         10,000 จัดกิจกรรมจ านวน 1
 คร้ัง

ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีได้รับการสืบสาน

กอง
การศึกษา

45 โครงการจัดขึ้นทะเบียน
ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

10,000                 -           10,000 ไม่ได้ด าเนินการ การจัดกิจกรรมอยู่
ในช่วงสถานการณ์
โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

46 โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข
 : พัฒนาตามแนวทาง 5 ส

20,000                 -           20,000 ไม่ได้ด าเนินการ การจัดกิจกรรมอยู่
ในช่วงสถานการณ์
โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

47 โครงการส่งเสริมตลาดประชา
รัฐกาดกองแก่น

30,000                 -           30,000 ไม่ได้ด าเนินการ การจัดกิจกรรมอยู่
ในช่วงสถานการณ์
โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด

10



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

48 โครงการส่งเสริมหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง

20,000         20,000 ไม่ได้ด าเนินการ การจัดกิจกรรมอยู่
ในช่วงสถานการณ์
โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด

49 โครงการสืบสานประเพณีสรง
น้ าพระธาตุ 3 แห่งในชุมชน

25,000                 -           25,000 ไม่ได้ด าเนินการ การจัดกิจกรรมอยู่
ในช่วงสถานการณ์
โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

50 โครงการสืบสานอนุรักษ์
ประเพณีพืน้บ้านและวิถีชีวิต
ชุมชน

50,000           15,480         34,520 จัดกิจกรรมฯ  จ านวน
 1 วัน

ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีได้รับการสืบสาน

การจัดกิจกรรมอยู่
ในช่วงสถานการณ์
โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

11



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

51 โครงการอบรมปฏิบัติธรรมน า
สุขวันธรรมสวนะ 4 โซนในพืน้ที่

40,000             6,100         33,900 จัดกิจกรรมฯ  จ านวน
 1 วัน

ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีได้รับการสืบสาน

การจัดกิจกรรมอยู่
ในช่วงสถานการณ์
โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

52 โครงการอบรมส่งเสริมเยาวชน
ศึกษาธรรมะภาคฤดูร้อน

37,600                 -           37,600 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

53 โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์
ศิลปะ วัฒนธรรม อนุรักษ์
ศิลปะการแสดงชนเผ่า

20,000                 -           20,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

12



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

54 โครงการลานวัฒนธรรม 50,000                 -           50,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

55 โครงการอบรมให้ความรู้ 
ขั้นตอนทางศาสนพิธีและรัฐ
พิธีแก่ประชาชน

10,000                 -           10,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

56 โครงการสืบสานวัฒนธรรม
และประเพณีสงกรานต์จังหวัด
เชียงราย

2,000             2,000               -   อุดหนุนทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอเชียง
ของ

ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีได้รับการสืบสาน

การจัดกิจกรรมอยู่
ในช่วงสถานการณ์
โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

13



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

57 โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม

50,000           37,700         12,300 จัดกิจกรรมจ านวน 1
 คร้ัง

ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีได้รับการสืบสาน

การจัดกิจกรรมอยู่
ในช่วงสถานการณ์
โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

58 โครงการอบรมความรู้เชิง
ปฏิบัติการเพือ่พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตให้เกษตรกรผู้ปลูกยางพารา

50,000         50,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด

59 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การท าปุย๋อินทรีย์เพือ่ลดการ
เผาเศษพืช (กองปุย๋สาธิต)

20,000         20,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด
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ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

60 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
กลุ่มเกษตรกรต้นแบบต าบล
ห้วยซ้อ

20,000         20,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด

61 โครงการอบรมให้ความรู้
วิธีการก าจัดศัตรูพืชโดยไม่ใช้
สารเคมี

20,000         20,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด

62 โครงการส่งเสริมอาชีพ
เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ 
ต้านภัยโควิด 2019

100,000        100,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด
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ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

63 โครงการใส่ใจ ใส่หมอนหลอด
กาแฟ เพือ่ผู้ป่วยติดเตียง

10,000             9,990               10 จัดกิจกรรมฯ  จ านวน
 1 คร้ัง

ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีได้รับการสืบสาน

การจัดกิจกรรมอยู่
ในช่วงสถานการณ์
โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด

64 โครงการส่งเสริมการท่องเทีย่ว
เชิงเกษตร

25,000         25,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด

65 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
วางแผนธุรกิจและการ
ท่องเทีย่วส าหรับผลิตภัณฑ์
ของชุมชน

20,000         20,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด
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ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

66 โครงการอบรมให้ความรู้
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย

20,000         20,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด

67 โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจ
พอเพียงแบบยั่งยืน

25,000                 -           25,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

68 โครงการจัดงานสงกรานต์
อ าเภอเชียงของ ประจ าปี 2564

12,000           12,000               -   อุดหนุนทีท่ าการ
ปกครองอ าเภอเชียง
ของ

ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีได้รับการสืบสาน

การจัดกิจกรรมอยู่
ในช่วงสถานการณ์
โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา
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ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

69 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง

25,000                 -           25,000 อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

70 โครงการฝึกอบรมท าสเปย์ไล่ยุง 31,190 0         31,190 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

71 โครงการพัฒนาศักยภาพคณะ
กรรมการบริหารศูนย์บริการ
และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตร

20,000         20,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด
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ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

72 โครงการค่ายเด็ก และเยาวชน 20,000                 -           20,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

73 โครงการจัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้ปกครองเด็กและผู้ทีเ่กี่ยวข้อง
 เพือ่การส่งเสริมพัฒนาการ
ด้านสติปัญญาและส่งเสริม
พัฒนาการด้านอีคิวของเด็ก

5,000                 -             5,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

74 โครงการติดตามนิเทศศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กและประกวด
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

4,800             4,500             300 ติดตามนิเทศ ศพด.
แบ่งเป็น 3 วัน/ละ 1 
แห่ง

การเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพเพิม่ขึ้น

กอง
การศึกษา

75 โครงการส่งเสริมการเรียนรู้
ค่ายวิชาการ ศพด.

20,000                 -           20,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

19



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

76 โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด

20,000                 -           20,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

77 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา (ค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว))
 และ (เงินอุดหนุนส าหรับ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาส าหรับศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก)

283,000          207,230         75,770 ผลักเงินให้ ศพด. ดังนี้
 1.ศพด.เทศบาล
ต าบลห้วยซ้อ 59,500
 บาท   2. ศพด.เวียง
หมอก 66,300 บาท  
3. ศพด.บ้านห้วยซ้อ 
23,800 บาท

เด็กเล็กได้รับ
สารอาหารครบห้าหมู่

กอง
การศึกษา

78 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย
การบริหารสถานศึกษา(อาหาร
กลางวัน ศพด.)

490,000          452,980         37,020 ผลักเงินอุดหนุนให้ 
ศพด. ครบ 4 ไตรมาส

เด็กนักเรียนได้รับการ
จัดการเรียนการสอน
ได้มาตรฐาน

กอง
การศึกษา

20



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

79 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี

12,000           12,000               -   จัดกิจกรรมจ านวน 1
 คร้ัง

ปัญหาการระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้าลดลง

ส านักปลัด

80 โครงการอบรมความรู้
ผู้ประกอบการด้านสุขาภิบาล
และส่ิงแวดล้อมและป้องกัน
เหตุร าคาญ

20,000           10,840           9,160 จัดกิจกรรมจ านวน 1
 คร้ัง

ผู้ประกอบการมี
ความรู้ด้านสุขาภิบาล
เพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

81 โครงการดนตรีจากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

15,000                 -           15,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

21



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

82 โครงการเปิดบ้านวิชาการ 25,000                 -           25,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

83 โครงการเปิดบ้านวิชาการ 
(open house)

30,000           30,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับโรงเรียน

นักเรียนได้เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการ
ให้กับคนในชุมชน

กอง
การศึกษา

84 เงินอุดหนุนส าหรับสนับสนุน
อาหารกลางวันเด็กนักเรียนใน
พืน้ทีต่ าบลห้วยซ้อ สังกัด สพฐ.

2,188,000       2,338,620 -      150,620 ผลักเงินอุดหนุนให้ 
รร. ครบ 4 ไตรมาส

นักเรียนได้รับ
สารอาหารครบห้าหมู่

เนื่องจากกระทรวง
ส่ังการให้อุดหนุน
เพียง 19 วันท าการ

โอนเพิม่ คร้ังที ่
20 ลงวันที ่30 
กันยายน 2564

กอง
การศึกษา

85 โครงการป้องกันและควบคุม
โรคไข้เลือดออก

60,000           96,156 -       36,156 จัดกิจกรรมป้องกัน
และควบคุม
ไข้เลือดออก

ปัญหาโรค
ไข้เลือดออกลดลง

ส านักปลัด

86 โครงการรณรงค์ป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า

13,000           12,950               50 ฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัชบ้า

ปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า
ลดลง

ส านักปลัด

87 โครงการ To Be Number 
One เทศบาลต าบลห้วยซ้อ

30,000           30,000               -   จัดกิจกรรมจ านวน 1
 คร้ัง

ปัญหายาเสพติดลดลง ส านักปลัด
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ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

88 โครงการอบรมความรู้ผู้น า
ชุมชน/อสม.หมู่บ้าน ในการ
จัดท าโครงการด้านสาธารณสุข
ในชุมชน

20,000                 -           20,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด

89 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที ่1

6,667             6,667               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

90 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการ และสุขภาพเด็ก 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที ่1

6,666             6,666               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด
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ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

91 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่
ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
หมู่ที ่1

6,667             6,667               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

92 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่
ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
หมู่ที ่2

20,000           20,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

93 โครงการรณรงค์ การแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To Be 
Number One (ศูนย์เพือ่นใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี หมู่ที ่3

20,000           20,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด
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ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

94 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่
ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
หมู่ที ่4

20,000           20,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

95 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่
ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
หมู่ที ่5

10,000           10,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

96 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
 กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี หมู่ที ่5

10,000           10,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด
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ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

97 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
    กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี หมู่ที ่6

10,000           10,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

98 โครงการรณรงค์ และแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To Be 
Number One (ศูนย์เพือ่นใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี หมู่ที ่6

10,000           10,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

26



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

99 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่
ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
 หมู่ที ่7

11,200           11,200               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

100 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการ และสุขภาพเด็ก  
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที ่7

8,800             8,800               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

101 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่าต้านภัย 
มะเร็งเต้านม หมู่ที ่8

20,000           20,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

102 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที ่9

10,000           10,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

27



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

103 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที ่9

10,000           10,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

104 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที ่10

10,000           10,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

105 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที ่10

10,000           10,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

106 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที ่11

10,000           10,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

28



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

107 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที ่11

10,000           10,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

108 โครงการรณรงค์ การแก้ไข
ปัญหายาเสพติด To Be 
Number One (ศูนย์เพือ่นใจ
วัยรุ่นในชุมชน/หมู่บ้าน) 
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัต
นราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณ
วดี หมู่ที ่12

20,000           20,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

109 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ สมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที ่13

10,000           10,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

29



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

110 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการ และสุขภาพเด็ก 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที ่13

10,000           10,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

111 โครงการควบคุมโรคมาลาเรีย 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที ่14

20,000           20,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

112 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน 
 พระราชประสงค์ หมู่ที ่15

10,000           10,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

113 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที ่15

10,000           10,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

30



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

114 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที ่16

10,000           10,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

115 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที ่16

10,000           10,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

116 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานสมเด็จพระ
เจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
    กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี หมู่ที ่17

10,000           10,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

31



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

117 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการ และสุขภาพเด็ก 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที ่17

10,000           10,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

118 โครงการควบคุมโรค
หนอนพยาธิ ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที ่18

6,600             6,600               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

119 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการ และสุขภาพเด็ก 
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที ่18

6,700             6,700               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

32



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

120 โครงการสืบสานพระราช
ปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัย
มะเร็งเต้านม หมู่ที ่18

6,700             6,700               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

121 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่
ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
หมู่ที ่19

20,000           20,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

122 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที ่20

20,000           20,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

33



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

123 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่
ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
หมู่ที ่21

10,000           10,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

124 โครงการปรับปรุงภาวะ
โภชนาการ และสุขภาพเด็ก  
ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี หมู่ที ่21

10,000           10,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

125 โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน
พระราชประสงค์ หมู่ที ่22

10,000           10,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

34



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

126 โครงการควบคุมโรคขาดสาร
ไอโอดีน ของสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี หมู่ที ่22

10,000           10,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

127 โครงการตรวจสุขภาพเคล่ือนที่
ของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 
หมู่ที ่23

20,000           20,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับคณะกรรมการ
หมู่บ้าน

ประชาชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

ส านักปลัด

128 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่า และหมอกควัน

50,000           49,930               70 จัดกิจกรรมจ านวน 1
 คร้ัง

ปัญหาไฟป่าและ
หมอกควันลดลง

ส านักปลัด

129 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด

20,000         20,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด

35



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

130 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุ

15,000           15,000               -   จัดกิจกรรมจ านวน 1
 คร้ัง

อุบัติเหตุในพืน้ทีล่ดลง ส านักปลัด

131 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันภัย 10,000                 -           10,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด

132 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพ
อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) เทศบาลต าบล
ห้วยซ้อ

270,000        270,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด

133 โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ประจ าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

50,000         50,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด

36



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

134 โครงการอบรมให้ความรู้
กฎหมายเลือกต้ัง และ
กฎหมายทัว่ไปแก่ประชาชน 
และบุคลากรของเทศบาล
ต าบลห้วยซ้อ

55,000         55,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด

135

โครงการการอบรมสมาชิกสภา
วัฒนธรรมต าบลห้วยซ้อ

10,000                 -           10,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

136

โครงการเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาเชียงของคัพ

5,000                 -             5,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

37



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

137 โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
เยาวชนต้านยาเสพติด

34,600           33,400           1,200 จัดการแข่งขัน จ านวน
 2 วัน

เยาวชนมีสุขภาพที่
แข็งแรง

การจัดการแข่งขัน
อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. จ ากัดจ านวนผู้
รับชมการแข่งขัน
และผู้ติดตาม  2.
 ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID 19

กอง
การศึกษา

138

โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
ต้านยาเสพติด ศูนย์เครือข่าย
การศึกษาต าบลห้วยซ้อ

100,000                 -          100,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

139 โครงการธนาคารน้ าใต้ดิน 20,000           20,000               -   จัดกิจกรรมจ านวน 1
 คร้ัง

ทรัพยากรน้ าได้รับ
การอนุรักษ์

ส านักปลัด

140 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 30,000                 -           30,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด

38



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

141 โครงการลดรับ ลดให้ ลดใช้ 
ถุงพลาสติก ร่วมใจใช้ถุงผ้า

25,000                 -           25,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด

142 โครงการธนาคารขยะ (อุดหนุน
โรงเรียนบ้านเกี๋ยง)

10,000                 -           10,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

143 โครงการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
ธนาคารขยะรีไซเคิล (อุดหนุน
โรงเรียนบ้านเวียงหมอก)

5,000                 -             5,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

39



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

144 โครงการธนาคารขยะ (อุดหนุน
โรงเรียนบ้านห้วยซ้อ)

25,000                 -           25,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

145 โครงการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร

60,000           15,120         44,880 จัดกิจกรรมจ านวน 1
 คร้ัง

บุคลากรของทต.ห้วย
ซ้อมีศักยภาพเพิม่ขึ้น

ส านักปลัด

146 โครงการส่งเสริมการจัด
ประชุมประชาคม ระดับ
หมู่บ้าน และระดับต าบลเพือ่
จัดท า และ/หรือ ทบทวน
แผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาล
ต าบลห้วยซ้อ

7,000                 -             7,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด

147 โครงการส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม และความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงานราชการ

60,000                 -           60,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด

40



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

148 จัดการเลือกต้ัง 782,100      781,335.50             765 จัดการเลือกต้ัง 
จ านวน 1 คร้ัง

มีผู้บริหารและสภา
เทศบาล เข้ามาบริหาร

ส านักปลัด

149 โครงการรู้รักษ์ สามัคคี 
พลเมืองดี ตามวิถีประชาธิปไตย

15,000         15,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด

150 โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย
ในโรงเรียน

10,000         10,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

กอง
การศึกษา

151 โครงการจัดงานเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 28 
กรกฎาคม 2564

10,000           10,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับปกครองอ าเภอ
เชียงของ

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ส านักปลัด
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ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

152 โครงการจัดงานเนื่องในวัน
ส าคัญของชาติไทย ประจ าปี 
2563

10,000         10,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด

153 โครงการจัดงานพ่อขุนเม็งราย
มหาราชและงานกาชาดจังหวัด
เชียงราย

20,000         20,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด

154 โครงการจัดงานพิธีถวายบังคม
 และวางพวงมาลาเนื่องในวัน
ปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2563

3,000             1,500           1,500 อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับปกครองอ าเภอ
เชียงของ

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ส านักปลัด

155 โครงการจัดงานวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร

5,000                 -             5,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด
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ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

156 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

5,000                 -             5,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด

157 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี

5,000                 -             5,000 ไม่ได้ด าเนินการ อยู่ในช่วง
สถานการณ์โควิด 19

1. ลดจ านวน
กลุ่มเป้าหมายลง 
 2. ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน
 COVID

ส านักปลัด

158 โครงการจัดงานพิธีวัน
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่
ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2564

3,000             3,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับปกครองอ าเภอ
เชียงของ

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ส านักปลัด

159 โครงการจัดเคร่ืองราชสักการะ
ถวาย เนื่องในวันครบรอบวัน
สวรรคตและวันพระราชสมภพ
ของสมเด็จย่า

4,000             4,000               -   อุดหนุนงบประมาณ
ให้กับปกครองอ าเภอ
เชียงของ

ประชาชนมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ส านักปลัด

43



ที่ โครงกำร
งบประมำณใน

โครงกำร
 งบประมำณที่

ใชจ้ริง
 คงเหลือ ผลกำรด ำเนินงำน ผลส ำเร็จ ปัญหำและอุปสรรค แนวทำงกำรแก้ไข หน่วยงำน

รำยงำนผลกำรปฏิบัตงิำน ของเทศบำลต ำบลห้วยซ้อ
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564

160 โครงการสืบสานประเพณี
นมัสการและสรงน้ าพระธาตุ
ดอยตุง (โอนเพิม่คร้ังที ่2)

10,000           10,000               -   อุดหนุนส านักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงราย

ประเพณีวัฒนธรรม
อันดีได้รับการสืบสาน

กอง
การศึกษา

41,469,858 24,243,257 17,226,601รวม
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ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
 

ปัญหาและอุปสรรค 
 1. เกิดการพัฒนาที่ล่าช้า เพราะการด าเนินงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการ
หลายขั้นตอน สลับซับซ้อน 
 2. ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น และอาจเกิดความเบื่อหน่ายกับ
กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นท่ีมีความยุ่งยากซับซ้อนมากข้ึน 
 3.  ปัญหาความต้องการของชุมชนอาจไม่ได้รับการแก้ไขอย่างตรงจุดเพราะข้อจ ากัดของระเบียบกฎหมาย
และงบประมาณที่มีจ ากัดและบางเรื่องอาจท าไม่ได ้
 4.  เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ท าให้โครงการหลาย ๆ 
โครงการไม่สามารถด าเนินการได้   

ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ  
 1.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นควรพิจารณางบประมาณและค านึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณา
โครงการ/กิจกรรม ที่จะบรรจุในแผนพัฒนาถิ่นสี่ปี  
 2.  ควรเร่งรัดให้มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถด าเนินการ
ได้ในปีงบประมาณนั้น   
    3.  เทศบาลต าบลห้วยซ้อควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้อง
ด าเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด  โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ 
 4.  การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องบูรณาการร่วมกันทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ซึ่งมีส่วนส าคัญ
อย่างยิ่งในการก าหนดทิศทางการพัฒนา เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการได้อย่างตรงจุด 
 5.  ควรส่งเสริมให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้รับการอบรม เพ่ือให้เกิดความรู้ ความ
เข้าใจ และสามารถน าความรู้ที่ได้รับมาใช้ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
    6. ควรมีมาตรการรองรับการด าเนินโครงการภายใต้สถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 
2019 หรือ COVID-19  
 7. โครงการที่ตั้งงบประมาณไว้ หากไม่ได้ด าเนินการติดต่อกันหลายปี ควรพิจารณาทบทวน ถึงปัญหาในการ
ด าเนินโครงการดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 


