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จดหมายข่าวเทศบาลเมืองพะเยา

ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2560
โครงการป้องกันและลดอุบัติภัยทางถนนช่วงเทศกาล
( 7 วันอันตราย )

ฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ร่วมกับ เทศบาลตาบลบ้านสาง
อบต.แม่ใส ,อบต.แม่นาเรือ ,และ อบต.บ้านตุ่น

ซ้อมแผนป้องกันอุบัติภัยทางถนน โดยสมมุติเหตุการณ์
รถยนต์ติดแก๊ส LPG ระเบิดและเกิดเพลิงไหม้

ศูนย์บริการข้อมูลนักท่องเที่ยว
ศูนย์บริการข้อมูลหนังท่องเที่ยวเทศบาลเมืองพะเยา ตั้งอยู่บริเวณลาน
อเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา ให้บริการข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลเมืองพะเยา และหนังสือนาเที่ยว ตลอดจนให้บริการรถไฟฟ้า
นาเที่ยวตามเส้นทางแอ่วพะเยา ม่วนใจ๋ ของเทศบาลเมืองพะเยา
เปิดบริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 -16.30 น.
ติดต่อสอบถาม 054-483-908

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองพะเยา

ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2560

โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต
โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรถนนราชสัมพันธ์ /ตรอกราชสัมพันธ์ (เชื่อมถนนรอบเวียง
ประตูกลอง) /ถนนเทศสัมพันธ์ (หลังที่ว่าการอาเภอเก่า) /ถนนประเทศอุดรทิศ /
ถนนราชวงศ์ /ถนนราชบุตร /ถนนร่วมมิตร
ใช้ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่เดือน กันยายน - พฤศจิกายน พ.ศ 2559
โดยใช้งบประมาณทั้งหมด 5,600,000 บาท

โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.

รงการก่
อสร้างทางระบายน
า
โครงการก่
อสร้างทางระบายน
้า
โครงการก่อสร้างทางระบายน้าและปรับปรุงพื้นทางเดินรอบ
เมรุเผาศพสุสานประตูเหล็ก / ปรับปรุงระบบระบายน้า ซอย
ข้างวัดหัวข่วงแก้ว หัวข่วงแก้ว
ใช้ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ 2559 มกราคม พ.ศ 2560
โดยใช้งบประมาณทั้งหมด 1,696,000 บาท

โครงการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. อาทิ ถนนพหลโยธิน ซอย
2 /ถนนพหลโยธิน ซอย 6 / ถนนพหลโยธิน ซอย 5 /
ถนนภูมินทร์ ซอย 3 /ถนนอินทร์ฐาน ซอย 1 /ถนนแม่ตา
สายใน /ซอยหมอศรี /ถนนฟากน้า/ถนนแม่ตาสาย
กลาง /ถนนเมืองชุม /ถนนศรีจอมเรือง/ขยายผิวจราจร
และก่อสร้างทางระบายน้าถนนพหลโยธิน/ ปรับปรุง
ไหล่ทางก่อสร้างทางระบายน้า ซอยเศรษฐี /ก่อ สร้าง
ปรับ ปรุงลาเหมืองและถนน ค.ส.ล. ถนนพหลโยธิน.
ใช้ระยะเวลาดาเนินการ ตั้งแต่เดือน กันยายน พ.ศ2559
- มกราคม พ.ศ 2560
โดยใช้งบประมาณทั้งหมด 14,055,850 บาท

โครงการก่อสร้างอื่น ๆ
โครงการก่อสร้างลานกิจกรรม ชุมชนวัด
ภูมินทร์ / ก่อสร้างห้องน้าสาธารณะ
หนองระบู
ใช้งบประมาณทั้งหมด 1,901,500 บาท

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองพะเยา

ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2560
งานพัฒนาชุมชนร่วมกับโรงเรียนเสริมสวย
นิรันดร์รัตน์ สาขาเชียงราย จัดกิจกรรมแนะแนว
ทักษะอาชีพ หลักสูตรตัดเสื้อ/แต่งหน้า/การตัด
ผม เมื่อวันที่ 15 ตุ.ค 2559 เวลา 13.00น.
เพื่อเพิ่มทักษะวิชา ชีพให้ แก่ประชาชน
สตรี ปละผู้สนใจทั่วไปในเขตเทศบาลเมือง
พะเยา

งานส่งเสริมด้านอาชีพ
เทศบาลเมืองพะเยาร่วมกับศูนย์เรียนรู้การ
พัฒนาสตรีและครอบครัว จังหวัดเชียงราย จัด
กิจกรรมฝึกอบรมอาชีพ สากรับกลุ่มเย็บผ้าด้น
มือ ชุมชนวัดเมืองชุม ระหว่างวันที่ 6 ธ.ค 2559
- 6 มี.ค 2560 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดเมือง
ชุม

งานส่งเสริมด้านการมีส่วนร่วมของชุมชน

โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่ม
แกนนาชุมชนในเขตเทศบาล
เมืองพะเยาเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มแกนนาชุมชน เพิ่ม
ประ- สบการณ์ และวิสัยทัศน์การทางาน ระหว่างวันที่ 4-7
ก.พ. 2560 ณ กรุงเทพมหานครโครงการชั่งหัวมัน
จ.เพชรบุรี โครงการสวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราช
ชนนี (มูลนิธิชัยพัฒนา) จ.เพชรบุรี

วันสตรีสากล
โครงการส่งเสริมวันสตรีสากล ประจาปี 2560 ในวันที่ 8
มีนาคม ที่อาคารสโมสรพนักงาน เทศบาลเมืองพะเยา ซึ่ง
มีการอบรมในหัวข้อ "การพัฒนาสตรีตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง" โดยท่านเจ้าคุณพระรัตนมุณี
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงรายและการมอบโล่ประกาศ
เกียรติคุณ “สตรีดีเด่น” ประจาปี 2560 ทั้ง 14 ชุมชน
โดยนางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมือง

เทศบาลเมืองพะเยาร่วมกับวิทยาลัยเทคนิค
พะเยา จัดกิจกรรมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อ
ชุมชน เมื่อวันที่ 26 ต.ค. 2559 ณ ลานช่วงวัฒนธรรม เพื่อให้บริการซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า
ซ่อมจักรยานยนต์ สอนเทคนิคการย้อมผ้า
และทาโบว์ไว้ทุกข์แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็น
กิจกรรม”ทาดีเพื่อพ่อ”
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันที่ 5 ธ.ค
2559 เพื่อแสดงซึ่งความจงรักภักดี
และสานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และมอบโล่เชิดชูเกียรติพ่อ
ดีเด่น ที่เป็นตัวอย่างที่ดีต่อครอบ- ครัวและสังคม ทั้ง
14 ชุมชน

เทศบาลเมืองพะเยาร่วมกับสานักงานพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ มอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทาง
สังคมฉุกเฉิน จานวน 9 ราย

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองพะเยา

ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2560
เทศกาลลอยกระทง ประจาปี 2559
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

กิจกรรม “กว๊านพะเยา สายนาแห่งชีวติ
ตานข้าวทิพย์พระเจ้าตนหลวง
กิจกรรม “กว๊านพะเยา สายน้าแห่งชีวิต ตานข้าวทิพย์
ประจาปี 2560”
พระเจ้าตนหลวง ประจาปี 2560” ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา
ร่วมกับ เทศบาลเมืองพะเยา สานักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดพะเยา สภาวัฒนธรรมจังหวัดพะเยา สานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดพะเยา วัดศรีโคมคา และสานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
พะเยา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์
2560
กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการระดับประถมศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ประจาปีการศึกษา 2559
ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2560

พิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่สาเร็จการศึกษา
โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา ประจาปีการศึกษา 2559
และนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ นักเรียนเรียนดี
และนักเรียนสอบได้คะแนน GAT 100 %
ในวันศุกร์ท่ี 31 มีนาคม 2560

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองพะเยา

ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2560

โรงเรียนเทศบาล 1
พะเยาประชานุกูล
- คณะครู นักเรียน ลงนามถวายความอาลัย
พระบารสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- คณะครู ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3
ร่วมโครงการร่วมใจป้องกันภัยโรคติดต่ออุบัติใหม่
- โครงการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
- โครงการแบรมเยาวชนป้องกันเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร

โรงเรียนเทศบาล 2
แม่ตาดรุณเวทย์
รวมแสดงความยินดีกับนักเรียนสอบ Gat -Pat ภาษาไทย
100% ในปี 2559 ซึ่งมีนักเรียนสอบได้คะแนน Gat-Pat 100%
จานวน 7 คน ได้แก่
1) นางสาวธนัญญา เงินเย็น 2) นางสาวอรพิน อุดมศักดิ์
3) นางสาวยุพิน อุดมศักดิ์ 4) นางสาวหนึ่งอรทัย สุขยิ่ง
5) นางสาวปฐมพร เต็งศิริกุล 6) นางสาววรรณิกา ชุ่มวงศ์
7) นายธนากร ศิริญาติ
โดยมี นางอัจฉราพร ฟูเขียว และ นางสาววราภรณ์ มณีสีแก้ว
เป็นครูผู้สอน อานวยการสอนโดย ผอ.กิตติพงศ์ คาดี

โรงเรียนเทศบาล 3
หล่ายอิงราษฎร์บารุง

-ลูกเสือสามัญทากิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

-โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บารุง) เป็นสถานที่
แข่งกีฬาเยาวนระดับภาคเหนือ กีฬาฟุตซอลทั้ง ชายหญิง (กว๊านพะเยาเกมส์) ประจาปี พ.ศ 2559

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองพะเยา

ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2560

โรงเรียนเทศบาล 4
ภูมินทร์ราษฎร์นกุ ูล
เด็กชายเทพพิทักษ์ ปัญญาดี นักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด
วาดภาพระบายสีโครงการ “My Bright Smiles”
Global Art Contest ประจาปี 2559 ชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในหัวข้อ
การประกวด “ฟ ฟันสวย ยิ้มใส”

โรงเรียนเทศบาล 5
แก้วปัญญาอุปถัมภ์
-โรงเรียน ท.5 เป็นเจ้าภาพกิจกรรมเข้าค่ายพัหแรมและเดินทางไกลลูกเสือสามัญและ
ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยา
-นักเรียนชั้น ป.5 นาโดย ครูธรรศ ชัยศร เข้าร่วมอบรมโครงการเยาวชนพะเยาร่วมใจ
ป้องกันการค้ามนุษย์ วันที่ 21 มกราคม 2560
-ว่าที่ร้อยตรีวรพล ใจคา ผู้อานวยการสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่
ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะเนื่องในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ปี 2559
-กิจกรรมน้อมราลึกพระมหากรุณาธิคุณ ธ สถิตย์ในดวงใจไทยนิรันด์

โรงเรียนเทศบาล 6

บทความ “ปณิธานเด็กดี” ของ เด็กหญิง กัญญาณัฐ
ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ เชื้ออยู่นาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ได้รับคัด
เลือกเป็น 1 ใน 10 บทความจากเยาวชนทั่วประเทศที่ได้
ตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 โดยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริม
วิทยบริการ สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองพะเยา

ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2560

โครงการแอ่วพะเยาม่วนใจ๋เมืองปั่นได้เมืองปัน่ ดี
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองพะเยา เปิดโครงการส่งเสริม
การใช้จักรยานในชีวิตประจาวัน (แอ่วพะเยาม่วนใจ๋ เมืองปั่นได้เมืองปั่นดี) โดยมี
นายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการ
และ นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรีเมืองพะเยาเป็นผู้กล่าว เมื่อวันที่
17 พ.ย. 2559 เวลา 16.00 น. ที่บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พญางาเมือง โดยมีผู้เข้า
ร่วมกิจกรรม จานวน 800 คน

อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเทศบาลเมืองพะเยาปลอดบุหรี่
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ
เทศบาลเมืองพะเยาปลอดบุหรี่ โดยมี
นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายก
เทศมนตรีเมืองพะเยาเป็นประธาน
เปิดใน วันที่ 24 ม.ค. 2560 เวลา 09.00น.
ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมือง
พะเยา

เทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา ประจาปี 2560
"กินปลาสุขใจ ใต้ร่มพระบารมี" วันที่ 17– 19 ก.พ.
ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา

โครงการพัฒนาอาหารปลอดภัย
วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 10.30 น. ที่
อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลเมืองพะเยา
นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า นายกเทศมนตรี
เมืองพะเยา พบปะผู้ประกอบการร้านค้า
ตลาดโต้รุ่งหน้าโรงเรียนอนุบาลพะเยา และซอยสองพี่น้อง เพื่อหารือ
เตรียมการย้ายตลาดดังกล่าว และ
เตรียมการจัดงานเปิดตลาดโต้รุ่ง
เทศบาลเมืองพะเยาแห่งใหม่ (บริเวณลาน
ม่วนใจ๋ โดยได้ทาการย้ายตลาด
เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองพะเยา

ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2560

สรุปรายรับ - รายจ่าย ประจางบประมาณประจาปี 2560 ตังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560

รายรับ

รายจ่าย

1.เงินรายได้

1.งบกลาง

หมวดภาษีอากร

29,447,451.74

10,112,734.93 2.งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน ค่าจ้าง64,745,863.58
66,316,330.73 ประจาและค่าจ้างชั่วคราว)

หมวดภาษีจัดสรร
ค่าธรรมเนียม,ค่าปรับ,ค่าใบอนุญาต
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
หมวดรายได้เบ็ดเตร็ด
2.หมวดเงินอุดหนุน
1) เงินอุดหนุนทั่วไป สาหรับดาเนินการ
ตามอานาจหน้าที่
2) เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถ่ายโอน
3) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาประเทศ

2,661,746.10 3.งบดาเนินงาน (หมวดค่าใช้สอยและ
วัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค)
38,858,007.60
1,336,498.50
4.งบเงินอุดหนุน
6,776,000
283,141.52
5.เงินงบประมาณ
75,706
6.เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ
14,251,201
97,059,878

7.เงินสะสม

359,000
25,520,360

12,128,308.58

ขอเชิญร่วมชาระภาษี
ประกาศกาหนดระยะเวลาดาเนินการชาระภาษี ประจาปี 2560
1.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน กาหนดยื่นแบบแสดงรายการ ตั้งแต่ มกราคม-กุมภาพันธ์
2.ภาษีป้าย กาหนดยื่นแบบแสดงรายการ ตั้งแต่ มกราคม - มีนาคม

3.ภาษีบารุงท้องที่ กาหนดยื่นแบบแสดงรายการ ตั้งแต่ มกราคม - เมษายน
จัดให้มีโครงการให้บริการรับชาระภาษีในช่วงพักเที่ยง ตั้งแต่เวลา 12.00 น 13.00 น ของวันทาการ ติดต่อสอบถาม ฝ่ายพัฒนารายได้ โทร 054-484311

จดหมายข่าวเทศบาลเมืองพะเยา

ฉบับที่ 1 ประจาปีงบประมาณ 2560

โครงการฝึกอบรมเพื่มศักยภาพ
ในการจัดทาแผนฯ ปี 2560

วันที่ 30 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. ที่ห้อง
ประชุมอาคารพนมเทพ วัดราชคฤห์ นางสาวจุฬาสินี พรหมเผ่า
นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม
เพิ่มศักยภาพในการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา
ประจาปี 2560 ซึ่งภายในโครงการดังกล่าว ได้มีการจัดไปศึกษาดู
งานด้านการจัดทาแผนพัฒนาเทศบาล ระหว่างวันที่ 30 มกราคม
- 3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา
ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา
-ให้คาปรึกษากฎหมายเบื้องต้น
-รับเรื่องการร้องเรียนร้องทุกข์ด้านกระบวนการยุติธรรม
-ไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทและความขัดแย้งในชุมชน
-เยียวยาผู้เสียหายและให้ความช่วยเหลือด้านกระบวนการ
ยุติธรรม สนับสนุนเงินกองทุนยุติธรรม
ขอรับบริการได้ ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา
สานักงานเทศบาลเมืองพะเยา
โทร.0 5448 0986
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