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พระบาทสมเด็จพระประเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมพิลราชวรางกูร

กติิสิรสิมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธเิบศรราชวโรดม 
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ทรงพระเจริญ

“เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม
เพื่อประโยชน์สุขแหง่อาณาราษฎรตลอดไป”

พระปฐมบรมราชโองการ
ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562





สารจากเทศบาลต าบลห้วยลาน

เทศบาลต าบลห้วยลาน ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ได้ให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการงบประมาณภายใต้กรอบ

ภารกิจท่ีครอบคลุมท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา การอาชีพ 

สาธารณสุข และสาธารณูปโภค โดยมีเป้าหมายเพ่ือประโยชน์ของ

ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีเทศบาลอย่างท่ัวถึง

ดังนั้นในปีงบประมาณ 2564 เทศบาลต าบลห้วยลานจึงมุ่งเน้น

การจัดท าโครงการไปท่ีการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ตลอดจนมีการพัฒนาสาธารณูปโภค ถนน ไฟฟ้า และ

อ่ืน ๆ ให้ครบถ้วนและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญกับ

การสนับสนุนการศึกษา แก้ไขปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน ตลอดจนการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยลาน จึงคาดหวัง

เป็นอย่างยิ่งว่าการบริหารจัดการงบประมาณตามโครงการในรอบ

ปีงบประมาณ 2564 และท่ีผ่านมา จะสามารถสนองความต้องการ

และให้ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนต าบลห้วยลานได้เป็นอย่างดี

เทศบาลต าบลห้วยลาน

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



เทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา



พันธกิจ Mission

วิ สัยทัศน์  Vision

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

“บริหารโปร่งใส มุ่งเน้นมาตรฐานและผลงาน

สร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืนและพอเพียง”

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบอาชีพให้เกิดรายได้ที่เพียงพอต่อการยังชีพ

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเสรมิสุขภาพอนามัย แก้ไขปัญหาทางสังคม

4. จัดให้มีการคมมาคมที่สะดวกสบาย มีแหล่งน ้ากินน ้าใช้และน ้าเพ่ือการเกษตร

5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม รวมทั้งภูมิปัญญา

ท้องถ่ินของต าบลห้วยลาน

6. ส่งเสริมให้ประชาชนด าเนินการชีวิตตามปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง



เทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา

กราบสวัสดี พ่อแม่พ่ีน้องประชาชนต าบลห้วยลานที่เคารพทุกท่าน   

ผม นายสนั่น  ไชยเจริญ ในฐานะนายกเทศมนตรีต าบลห้วยลาน รู้สึกยินดี

และเปน็เกียรติอย่างยิ่งท่ีได้รับความไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนให้เข้ามาท า

หน้าที่บริหาร เพ่ือพัฒนาโดยค านึงถึงประโยชน์สุขของประชาชนเป็นส าคัญ 

กระผมพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลทุกคนล้วน 

มีความทุ่มเทแรงกายแรงใจและสติปัญญาเพ่ือจะพัฒนาต าบลห้วยลาน

พร้อมท้ังบูรณาการทุกภาคส่วน สร้างการมีส่วนร่วม ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง

เป็นรูปธรรม และให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของนโยบายที่ได้ให้ไว้กับพ่ีน้อง

ประชาชน

ท้ายนี้ กระผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ในอนาคตต่อไปภายหน้าการพัฒนา

ต าบลห้วยลาน จะมีความเจริญอย่างมั่นคงและมีศักยภาพ ประชาชนของเรา

มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ท าให้เกิดการสร้างชุมชนเข้มแข็งได้อย่างยั่งยืนต่อไป

ในอนาคต ขออัญเชิญอ านาจคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธิ์ท้ังหลาย 

บันดาลให้ทุก ๆ ท่านพบแต่ความสุข ความเจริญ คิดส่ิงใดสมปรารถนา      

ทุกประการ และทุกด้านตลอดไป

สารจากนายกเทศมนตรี

นายสนั่น  ไชยเจริญ
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยลาน



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

นายณัฐธีรวัชช์ อิสระบุตร
ประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยลาน

นายบรรจง กระจ่างโพธิ์
รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้วยลาน

นายสมยศ  บุญภา นายแดง  วงค์ตะมา นายสาธิต  ศรีนาค นายสุชาติ  สนั่นนอก นายอภิชัย  ชัยวร

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหว้ยลาน เขต 1

นายธนภัทร  เกิดผล นายบุญสิษฐ์ ใสสม นายจีรพงษ์ มหาวรรณศรี นางวันเพ็ญ  ใสสม นายแก้วมูล  ใสสม

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหว้ยลาน เขต 2

สมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้วยลาน



คณะผู้บริหารเทศบาลต าบลห้วยลาน

เทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา

นายสนั่น  ไชยเจริญ
นายกเทศมนตรีต าบลห้วยลาน

นายรังสรรค์  พันธุ์พืช
รองนายกเทศมนตรีต าบลห้วยลาน

นายโชติกานต์  วงค์กาศ
รองนายกเทศมนตรีต าบลห้วยลาน

นางสุชาดา  ไชยเมือง
ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้วยลาน

นางสาวฉัตรนภา  อินสุวรรณ
เลนุการนายกเทศมนตรีต าบลห้วยลาน

นายสมพงษ์  วงค์แก้ว
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลต าบลห้วยลาน



ค าแถลงงบประมาณรายจ่าย

รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตามเทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

รายการ
รายรบัจรงิ
ปี 2562

ประมาณการ
ปี 2563

ประมาณการ
ปี 2564

รายไดจ้ดัเกบ็เอง

• หมวดภาษีอากร 366,720.25 796,800.00 797,700.00

• หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ 
ใบอนุญาต

549,800.55 318,100.00 317,100.00

• หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 504,171.25 350,000.00 400,000.00

• หมวดรายได้เบ็ดเตลด็ 60,180.00 6,200.00 10,200.00

• หมวดรายได้จากทุน 0.00 100.00 0.00

รวมรายไดจ้ดัเกบ็เอง 1,480,800.05 1,471,200.00 1,525,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลเกบ็แลว้จดัสรรใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

• หมวดภาษีจัดสรร 24,560,188.89 23,264,100.00 23,575,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลเกบ็แลว้จดัสรร
ให้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

24,560,188.89 23,264,100.00 23,575,000.00

รายไดท้ีร่ัฐบาลอดุหนนุใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

• หมวดเงินอุดหนนุท่ัวไป 36,315,736.24 33,300,000.00 36,900,000.00

รวมรายไดท้ีร่ัฐบาลอดุหนนุให้
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่

36,315,736.24 33,300,000.00 36,900,000.00

รวม 62,356,725.18 58,035,300.00 62,000,000.00



เทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การด าเนินงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาดา้นเศรษฐกจิ
- แผนงานเคหะและชุมชน 
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาสังคม การศึกษา และวฒันธรรม
- แผนงานการศึกษา
- แผนงานสาธารณสุข
- แผนงานสังคมสงเคราะห์
- แผนงานศาสนาวฒันธรรมและนนัทนาการ
- งบกลาง

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม

- แผนงานเคหะและชุมชน
- แผนงานรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตรท์ี ่4 ความมัน่คงและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
- แผนงานรักษาความสงบภายใน
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตรท์ี ่5 ส่งเสรมิการบรหิารจดัการใหม้ปีระสิทธภิาพ
- แผนงานบริหารงานทัว่ไป
- แผนงานเคหะและชุมชน



เทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 การพัฒนาด้านเศรษฐกจิ

โครงการกอ่สรา้งถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดไม่มไีหล่ทาง ต าบลห้วยลาน
จ านวน 12 โครงการ บริเวณหมูท่ี่  2 3 5 6 8 9 10 11 และ 15



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการปรับปรงุถนนเส้นทางเพ่ือการเกษตรโซนหนองถุ บ้านใหมแ่ท่นค า ต าบลห้วยลาน 

โครงการกอ่สรา้งป้อมยามหนา้ส านกังานเทศบาลต าบลหว้ยลาน

โครงการกอ่สรา้งลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 ต าบลห้วยลาน (2 ช่วง)

ด าเนินการเปลี่ยนทอ่ระบายน ้าในพ้ืนที่ ม.1 ต าบลห้วยลาน เพ่ือบรรเทาปัญหาน ้าท่วมล้นถนน



เทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา

โครงการปรับปรงุเส้นทางการเกษตรพ้ืนที่เขต 2 ต าบลห้วยลาน จ านวน 8 หมู่บ้าน

ส ารวจและด าเนนิการแกไ้ขสถานการณบ์ริเวณหนา้ตลาดน ้าจ า ม.9 ต าบลห้วยลาน

ซ่อมแซมถนนที่ช ารดุ เนื่องจากฝนตกหนกั บริเวณหมูบ่้านป่ากลว้ยแข้และบ้านใหมแ่ท่นค า

ส ารวจพ้ืนที่เพ่ือจดัท าโครงการและบรรจใุนร่างเทศบัญญัตงิบประมาณรายจา่ย 2565
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ยุทธศาสตรท์ี่ 2
การพัฒนาสังคม การศึกษา และวฒันธรรม

โครงการหนนูอ้ยเรยีนรู้อยา่งพอเพียง (กิจกรรมเพาะเห็ดนางฟ้า)

การมอบกลอ่งของขวญัครอบครวัยิม้ จากส านกังานกองทุนสนบัสนนุการสร้างเสรมิสุขภาพ

โครงการสนบัสนนุคา่ใชจ้า่ยการบรหิารสถานศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 2564



เทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา

โครงการสัตวป์ลอดโรค คนปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับ้า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการฝึกอบรมเจา้หนา้ที่ผู้ให้บรกิารฉดีวคัซนีปอ้งกนัโรคพิษสุนขับ้า ประจ าปีพ.ศ. 2564

การพ่นยาฆา่เชื้อปอ้งกนัการแพร่ระบาดของโรคลมัปีสกินในโคและกระบอื ในพ้ืนที่เขต 1

การพ่นหมอกควนัก าจดัยงุลายเพ่ือป้องกนัการระบาดและควบคมุโรคไข้เลือดออก
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โครงการสนบัสนนุการพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษาโดยเครือขา่ยเชงิพ้ืนที่ภาคเหนอื

ลงพ้ืนที่ส ารวจเพ่ือซอ่มแซมบ้านผู้พิการและผู้สูงอายใุนพ้ืนที่ พร้อมมอบถงุยงัชพี

โครงการปรับปรงุทีอ่ยูอ่าศัยให้กบัคนพิการ ผู้สูงอายแุละผู้ที่อยูใ่นระยะที่จ าเป็น
ต้องได้รับการฟื้ นฟูสมรรถภาพ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โดยได้การรับสนบัสนนุงบประมาณจากกองทุนฟื้ นฟูสมรรถภาพจงัหวดัพะเยา

โครงการเครอืข่ายและพัฒนาภาวะผู้น าของสภาเด็กและเยาวชนต าบลหว้ยลาน



เทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา

การประชุมคณะกรรมการศูนยป์ฏบิัตกิารควบคมุโรคตดิตอ่ไวรัสโคโรนา 2019 เพ่ือร่วมหารอื
ในการจดัเตรยีมความพรอ้มสถานทีก่กักนัโรคแห่งรฐั ระดับพ้ืนที่ต าบล (Local Quarantine)

การมอบกากอนามยัและชุดป้องกนัความปลอดภยั (PPE) ให้รพ.สต.และโรงเรียนในเขตพ้ืนที่
เพ่ือใช้ในการป้องกนัและปฏบิตัิงานในสถานการณ์โรคตดิเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ปรับปรุง ซ่อมแซม บ้านพักของโรงสีข้าวพะเยารุง่เรอืง
ตามโครงการพ้ืนทีก่กักนัโรคแห่งรฐัระดับพ้ืนที่ต าบลหว้ยลาน (Local Quarantine)



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กิจกรรมพัฒนาหมูบ่้านให้นา่อยูน่า่มองต าบลห้วยลาน

ท าแนวกนัไฟด้านหลงัวดับ้านเนนิสมบรูณ ์เพ่ือป้องกนัการเกดิไฟป่าลุกลามเข้าหมูบ่้าน

กิจกรรมปลูกป่ารว่มกบักรมป่าไมแ้ละฝ่ายปกครอง ณ วัดถ ้าเทพนมิติร

ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การบรหิารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดล้อม



เทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา

ยุทธศาสตรท์ี่ 4
ความมัน่คงและการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

ท าบันทึกขอ้ตกลงวา่ด้วย ความรว่มมอืในการรักษาความสงบเรียบรอ้ยการรกัษาความ
ปลอดภัยของประชาชนในท้องถิน่และชุมชน ร่วมกบัสถานตี ารวจภธูรดอกค าใต้

ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด CCTV ในพ้ืนที่ต าบลหว้ยลานรกัษาความปลอดภยัในการใช้รถบนถนน



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การให้บริการตดักิง่ไม ้– ต้นไม ้ในเขตพ้ืนที่ต าบลหว้ยลาน

การให้บริการแจกจา่ยน ้าอปุโภค เพ่ือบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน ้าในเขตเทศบาล

การท าความสะอาด เครื่องเลน่ของเลน่เด็ก และพ้ืนทีอ่าคารภายนอกโรงเรยีนในเขตพ้ืนที่
ต าบลห้วยลาน เพ่ือฆ่าเชือ้โรคและเป็นการป้องกนั และการล้างท าความสะอาด

พ่นน ้ายาฆา่เชือ้ให้กบัตลาด ในเขตเทศบาลต าบลห้วยลาน



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

โครงการ เตรี ยมการ เลื อก ต้ั งสมา ชิกสภา เทศบาล
และนายก เทศมนตรี ต า บลห้ วยลาน  2564
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กิ จกรรมยกระดับ เศรษฐกิ จและ สังคมรายต าบล
แบบบู รณาการ  ต าบลห้ วยลาน



รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) ได้ระบาดอย่างแพร่หลาย ในหลายจังหวัดของประเทศ

ไทยและแนวโน้มมีความรุนแรงมากขึ้น จึงมีความจ าเป็นต้องเฝ้าระวัง  

ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

เพ่ือไม่ให้มีการแพร่ระบาดในพ้ืนท่ีต าบลห้วยลาน และเพ่ือความปลอดภัย

ของประชาชนเป็นไปตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชก าหนดการ

บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม

ถึงปัจจุบัน ประกอบกับประกาศจังหวัดพะเยา เทศบาลต าบลห้วยลาน 

จึงได้งดจัดกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เช่น

1. การจัดโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพแก่กลุ่มอาชีพในต าบล

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพองค์กรสตรี

3. การแข่งขันฟุตบอลต้านยาเสพติด “ห้วยลานคัพ” ครั้งท่ี 8

4. โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจ าปี 2564

5. โครงการจัดงานเข้าพรรษา

6. โครงการจัดงานสรงน ้าพระธาตุจอมไคร้

ข้อเสนอแนะ

-



มาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดโควิด 19

เทศบาลต าบลห้วยลาน อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา
054 896 706 เทศบาลต าบลห้วยลาน        @347chskb

ยึดหลัก D – M - H – T – T - A

ปลอดภัย อุ่นใจแน่นอน


