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สาร

จากนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
สวั ส ดี ค  ะ พี่ น  อ งประชาชนทุ ก ท า น ดิ ฉั น นางสาวจุ ฬ าสิ นี โรจนคุ ณ กํ า จร
นายกเทศมนตรีเมืองพะเยาและคณะผูบ ริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยามีความ
ยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสเขามารับใชพอแมพี่นองในเขตเทศบาลเมืองพะเยา
ตลอดระยะเวลานับตั้งแตดิฉันพรอมดวยคณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ไดรับ
ความไววางใจจากประชาชน เขตเทศบาลเมืองพะเยา ใหเขามาเปนตัวแทนในการ
ทําหนาที่บริหารงานเทศบาลเมืองพะเยา ดิฉันและคณะผูบริหารทุกทานพยายาม
ทุม เทการทํางาน ใหบงั เกิดผลสําเร็จ โดยยึดหลักการใหบริการประชาชนเปนสําคัญ
พรอมๆ กับการพัฒนาใหเกิดความเจริญกาวหนาในทุกๆดาน โดยเริ่มที่การสราง
คุณภาพชีวติ ทีด่ ใี หกบั ประชาชน ทัง้ ในเรือ่ งการศึกษา ดานสาธารณูปโภค โครงการ
ปรับปรุงพัฒนาสิ่งสาธารณประโยชนตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการดํารง
ชีวิต ตลอดจนการสงเสริมงานประเพณีวัฒนธรรมตางๆ นอกจากนี้
ดิฉันและคณะผูบริหาร ยังไดมีนโยบายริเริ่มการจัดทําโครงการใหมๆ
โดยวางยุทธศาสตรใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
แผนพัฒนาจังหวัด และปฏิบัติตามนโยบายในการพัฒนาทองถิ่น ที่ไดแถลง
ไวตอสภาอยางเครงครัด สําหรับในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ดิฉันไดพยายาม
ประสานความรวมมือไปยังภาคสวนที่เกี่ยวของ ในการพัฒนาพื้นที่โดย
ใชงบประมาณของกลุมจังหวัด อาทิ โครงการปรับปรุงระบบไฟฟาเปน
ระบบเคเบิลใตดิน โครงการกอสรางเขื่อนกันตลิ่งลํานํ้าแมตํ๋า ปรับปรุงทาง
จักรยาน ปรับปรุงสวนสมเด็จยา ๙๐ เปนตน ทั้งนี้ ผลสําเร็จของโครงการ
กิจกรรมตางๆ ที่ทางเทศบาลฯ จัดขึ้น เกิดจากความรวมมือรวมใจจาก
ประชาชน ชาวเทศบาลเมืองพะเยาเปนสําคัญ ที่ไดชวยกันผลักดันและ
ฟนฝาปญหาอุปสรรคตางๆ และขับเคลือ่ นการพัฒนาทีเ่ ปนระบบถูกตอง
โปรงใส
ดิ ฉั น พร อ มด ว ยคณะผู  บ ริ ห าร สมาชิ ก สภาเทศบาล และ
พนักงาน เจาหนาที่ขอขอบพระคุณ ประชาชนทุกทานที่ไดรวมมือ
รวมใจกัน ขับเคลื่อนนโยบายในการพัฒนา รวมกับทางเทศบาล
เมื อ งพะเยาด ว ยดี เ สมอมา อั น เป น หลั ก การพั ฒ นา ที่ เ น น การ
มีสว นรวมจากประชาชนในพืน้ ที่ ซึง่ เปนรากฐานสําคัญสูก ารพัฒนา
ที่ยังยืนสืบตอไป

(นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกําจร )
นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
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รายงานผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองพะเยา ประจําปี ๒๕๖๐

สาร

จากปลัดเทศบาลเมืองพะเยา
สวั ส ดี ค รั บ ท า นผู  อ  า นทุ ก ท า น จากการดํ า เนิ น งานโครงการและ
กิจกรรมของเทศบาลเมืองพะเยา ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ผานมา เทศบาล
เมืองพะเยามีความยินดีทจี่ ะเผยแพรขอ มูลการดําเนินงานใหแกพนี่ อ งประชาชน
ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา รวมทัง้ หนวยงานตาง ๆ ไดรบั ทราบ รวมถึงตองการ
แนะนําบุคลากรของเทศบาลเมืองพะเยา เพือ่ ทีจ่ ะไดเปนทางหนึง่ ใหชาวเทศบาล
ไดปรึกษา ติชมหรือใหคําแนะนํา ตลอดจนเสนอแนวทางการทํางานการพัฒนา
ชุมชน เทศบาลเมืองพะเยาจึงไดจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้ขึ้น
กระผมในนามปลัดเทศบาลเมืองพะเยา ในฐานะผูบังคับบัญชาฝาย
ขาราชการประจําตองขอขอบพระคุณพี่นองประชาชนชาวเทศบาลเมืองพะเยา
สวนราชการ ตลอดจนผูมีสวนเกี่ยวของที่ใหความรวมมือในการขับเคลื่อน
นโยบายกับเทศบาลเมืองพะเยาเสมอมา อันเปนหลักการพัฒนาที่เนนการมี
สวนรวมของประชาชน เปนรากฐานสําคัญสูการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
รายงานผลการปฏิบัติงานฉบับนี้จึงเปนอีกทางหนึ่งที่จะนําเสนอให
เห็นถึงความหลากหลายของโครงการ กิจกรรม ที่เทศบาลเมืองพะเยาไดจัดทํา
ขึน้ ตามยุทธศาสตรการพัฒนาดวยความมุง มัน่ ตัง้ ใจมุง หมายใหพนี่ อ งประชาชน
ไดรับประโยชนอยางแทจริง โดยมุงหวังที่จะรวมพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยาให
เปนเมืองที่นาอยู เปนเทศบาลยุคใหมที่เนนความรวมแรงรวมใจในการพัฒนา
เพื่อใหเศรษฐกิจมีความกาวหนาในประชาคมอาเซียน
สุ ด ท า ยนี้ กระผมต อ งขอขอบคุ ณ พี่ น  อ งประชาชนชาวเทศบาล
เมืองพะเยาทุกทานไว ณ โอกาสนี้ ที่ไดใหความรวมมือรวมใจตลอดจนการ
มีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยาของเรามาโดยตลอด กระผมหวัง
เปนอยางยิ่งวา รายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอพี่นองประชาชนที่จะได
สรางความเขาใจรวมกันตอการดําเนินงานของเทศบาลเมืองพะเยา และจะเปน
ประโยชนในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร แกพี่นองประชาชนตอไป

วาที่ พ.ต.

(มนู ครุฑกลอม)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา
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ข้อมูลทัว
่ ไป

เทศบาลเมืองพะเยา

ประวัติความเป็นมา
ตามพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองพะเยา จังหวัดเชียงราย พ. ศ.
๒๔๘๐ ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจาอยูหัวอนันทมหิดล คณะผูสําเร็จราชการ
แทนพระองค (ตามประกาศประธานสภาผูแทนราษฎร) ลงวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๔๘๐
อาทิตยทิพอาภา พล.อ.เจาพระยาพิชเยนทรโยธิน ตราไว ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ.
๒๔๘๐ โดยทีเ่ ห็นสมควรจัดเขตชุมนุมชนในบางสวนของตําบลเวียง และตําบลแมตาํ๋
อําเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย ใหมีฐานะเปนเทศบาลเมือง
จนกระทั่ง ป พ.ศ.๒๕๒๐ ไดมีการตราราชบัญญัติจัดตั้งจังหวัดพะเยา
โดยประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ ๙๔ ตอน ๖๗ ลงวันที่ ๒๘ กรกฎาคม
๒๕๒๐ และมีผลใชบังคับจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีกําหนด ๑ เดือน
อําเภอพะเยา จังหวัดเชียงราย จึงไดรับแตงตั้งขึ้นเปนจังหวัดพะเยา เทศบาลเมือง
พะเยา จึงขึ้นกับจังหวัดพะเยา ตั้งแตนั้นเปนตนมา สําหรับผูดํารงตําแหนงนายก
เทศมนตรีเมืองพะเยา คนแรกคือ ร.ต.อ.หลวงกมล ดิลกเลิศ พ. ศ. ๒๔๘๑ - ๒๔๘๓
ปจจุบันนายกเทศมนตรีฯ ลําดับที่ ๓๒ คือ นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกําจร ซึ่งไดรับ
การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีโดยตรง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ ฉบับ
แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๑๑ พ.ศ.๒๕๔๓
สํานักงานเทศบาลเมืองพะเยา ตัง้ อยูท ี่ ๕๘ ถนนทากวาน ตําบลเวียง อําเภอ
เมือง จังหวัดพะเยา ๕๖๐๐๐ โทรศัพท ๐-๕๔๔๓-๑๓๕๐ โทรสาร ๐-๕๔๔๘-๔๐๗๐

สัญลักษณ์และความหมาย
ลักษณะดวงตราเทศบาลเมืองพะเยา เปนรูปพญานาคแบบพื้นเมือง ลําตัวสีมวงแดง
มีหัวและหางสีทอง หงอน (เหงา) ยาว เครายาว มีปกคอแบบสิงห กําลังพนนํ้าและลอยตัว
อยูบนคลื่นนํ้า (กวานพะเยา) สีฟาออน ดานลางมีใบบัว ดอกบัวบาน และดอกบัวตูมสีชมพู
อยางละหนึ่งดอก ดานหลังพญานาคมีลายดอยหลวง ซึ่งเห็นลายเสนของดอยหนอกอยางชัดเจน
บนดอยหนอกมีเมฆสีขาวสามกอน ลักษณะเมฆเปนลายกนกแบบจีน ทองฟาพืน้ หลังเปนสีเหลือง
ออน ซึง่ เปนสีของพระอาทิตยยามรุง อรุณ รูปทัง้ หมดอยูใ นกรอบวงกลมสีมว งเขมสองชัน้ มีขอ ความ
"เทศบาลเมืองพะเยา" และ "จังหวัดพะเยา" เปนอักษรลักษณะคลายอักษรธรรมลานนา กระจาย
โดยรอบวงกลม คั่นดวยชอกนกลายไทยสีมวงออน
ความหมายของดวงตราเทศบาลเมืองพะเยา คงความหมายเดิมที่วา "เมืองพะเยาเปนเมืองที่มีนํ้าทา มีพืชพันธุธัญญาหาร
ภักษาหารอุดมสมบูรณ ประชาชนอยูดวยความรมเย็นเปนสุข"

๔

รายงานผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองพะเยา ประจําปี ๒๕๖๐

สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองพะเยา
² เขตพื้นที่รับผิดชอบเทศบาลเมืองพะเยา ²

ลักษณะที่ตั้ง
ทิศเหนือ
ติดตอกับตําบลตอม อําเภอเมืองพะเยา
ทิศใต
ติดตอกับตําบลแมกา อําเภอเมืองพะเยา
ทิศตะวันออก ติดตอกับตําบลทาวังทอง
อําเภอเมืองพะเยา
ทิศตะวันตก ติดตอกับกวานพะเยาและ
ตําบลแมใส อําเภอเมืองพะเยา
เทศบาลเมืองพะเยา ปจจุบนั มีเนือ้ ที่ ๙ ตารางกิโลเมตร
หรือ ๕,๖๒๕ ไร ประกอบดวย ๒ ตําบล คือ ตําบลเวียง และ
ตําบลแมตํ๋า
ประชากร

จํานวนประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ มี จํานวนประชากรทั้งหมด จํานวน
๑๗,๐๓๗ คน แยกเปนชาย ๗,๙๐๕ คน หญิง ๙,๑๓๒ คน จํานวนบาน ๘,๐๗๑ หลังคาเรือน แยกเปนรายตําบล ดังนี้
ตําบลเวียง ๕,๑๒๗ หลังคาเรือน
ชาย
๔,๓๒๖ คน
หญิง
๕,๑๓๕ คน
รวม
๙,๔๖๑ คน

ชุมชน

๑.
๒.
๓.
๔.

ตําบลแมตํ๋า ๒,๙๔๔ หลังคาเรือน
ชาย
๓,๕๗๙ คน
หญิง
๓,๙๙๗ คน
รวม
๗,๕๗๖ คน

เฉลี่ยความหนาแนนของประชากร ๑,๘๙๓ คน ตอตารางกิโลเมตร

ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา มีจํานวน ๑๔ ชุมชน ซึ่งประกอบไปดวย
ชุมชนวัดปาลานคํา
๕. ชุมชนวัดศรีจอมเรือง
๙. ชุมชนวัดศรีอุโมงคคํา
๑๓. ชุมชนวัดศรีโคมคํา
ชุมชนวัดอินทรฐาน
๖. ชุมชนวัดลี
๑๐. ชุมชนวัดหลวงราชสัณฐาน ๑๔. ชุมชนรมโพธิ์ทอง
ชุมชนวัดภูมินทร
๗. ชุมชนวัดหัวขวงแกว
๑๑. ชุมชนวัดไชยอาวาส
ชุมชนวัดเมืองชุม
๘. ชุมชนวัดราชคฤห
๑๒. ชุมชนวัดบุญยืน
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๕

ตักบาตรขาวเหนียว วัดติโลกอาราม

ศาสนา

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยาสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คิดเปนรอยละ ๙๐ มีวัด จํานวน ๑๕ แหง ประกอบไปดวย
วัดปาลานคํา
๖. วัดลี
๑๑. วัดไชยอาวาส
วัดอินทรฐาน
๗. วัดหัวขวงแกว
๑๒. วัดบุญยืน
๑๓. วัดศรีโคมคํา (พระอารามหลวง)
วัดภูมินทร
๘. วัดราชคฤห
๑๔. วัดติโลกอาราม
วัดเมืองชุม
๙. วัดศรีอุโมงคคํา
๑๕. วัดมหาพน
วัดศรีจอมเรือง
๑๐. วัดหลวงราชสัณฐาน
และยังมีประชาชนที่นับถือ ศาสนาอื่นๆ อีก เชน ศาสนาอิสลาม ศาสนาคริสต

การศึกษา

ในเขตเทศบาลเมืองพะเยา มีสถาบันการศึกษา ทั้งระดับอนุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ดังนี้
ระดับอนุบาลและประถมศึกษา
• โรงเรียนอนุบาลพะเยา
• โรงเรียนเทศบาล ๓ (หลายอิงราษฎรบํารุง)
• โรงเรียนบุญสิษฐวิทยา
• โรงเรียนเทศบาล ๔ (ภูมินทรราษฎรนุกูล)
• โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)
• โรงเรียนเทศบาล ๕ (แกวปญญาอุปถัมภ)
• โรงเรียนเทศบาล ๒ (แมตํ๋าดรุณเวทย)
• โรงเรียนเทศบาล ๖ (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทิศ)
ระดับมัธยมศึกษา
• โรงเรียนพะเยาพิทยาคม
• โรงเรียนพินิตประสาธน
• โรงเรียนราชคฤหวิทยา

• โรงเรียนเทศบาล ๒ (แผนกมัธยม)
• โรงเรียนเทศบาล ๓ (มัธยมศึกษาตอนตน)
• โรงเรียนเทศบาล ๖ (มัธยมศึกษาตอนตน)

ระดับอุดมศึกษา
• มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา

การสาธารณสุข

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา จะใชบริการดานการสาธารณสุขจากโรงพยาบาลพะเยา ซึง่ เปนโรงพยาบาลประจําจังหวัด
และโรงพยาบาลพะเยา ราม ซึง่ เปนโรงพยาบาลเอกชน สําหรับเทศบาลเมืองพะเยา มีศนู ยบริการสาธารณสุขชุมชนเพือ่ ใหบริการประชาชน
๒ แหง คือ ศูนยบริการสาธารณสุขหนองฟานโกง ตั้งอยูในเขตตําบลเวียง และศูนยบริการสาธารณสุขแมตํ๋า ตั้งอยูในเขตตําบลแมตํ๋า

๖

รายงานผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองพะเยา ประจําปี ๒๕๖๐

คณะผูบริหาร

เทศบาลเมืองพะเยา

นางสาวจุฬาสินี โรจนคุณกําจร
นายกเทศมนตรีเมืองพะเยา

นางจันทร์พิณ สุขจริง
รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา

นางวัชรีพรรณ เตมียบุตร
รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา

นายไพรัช พิมสาร
รองนายกเทศมนตรีเมืองพะเยา

นายสันติ ธนาพรพู นพงษ์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

นายอัษฎากรณ์ ฉัตรานันท์
เลขานุการนายกเทศมนตรี

ดร.ธนสาร ธรรมสอน
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองพะเยา
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๗

สมาชิกสภา

เทศบาลเมืองพะเยา

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
ประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา

นายสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์
รองประธานสภาเทศบาลเมืองพะเยา

นายชูเกียรติ พิสิษฐ์กุล
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา เขต ๑

นายเฉลิมทอง สองคําชุม
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา เขต ๑

นายพนาสิทธิ์ วงศ์วัฒนา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา เขต ๑

นายณรงค์ฤทธิ์ พันธ์ปัญญา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา เขต ๑

นางบัวแย้ม มณีรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา เขต ๑

นายอํานวย แก้วมา
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา เขต ๑

๘

รายงานผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองพะเยา ประจําปี ๒๕๖๐

นายสุรพงษ์ จารุฉัตราภรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา เขต ๒

นายสวงค์ ภคเลิศพาณิชย์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา เขต ๒

นางทองศรี ไชยาสิงห์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา เขต ๒

นายณัฐธพงษ์ สมิทธิปพินท์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา เขต ๒

นายสว่าง คํามี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา เขต ๒

นายชูเล่ย์ สรรพาณิชย์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา เขต ๒

นายมานิต เครืออินทร์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา เขต ๓

นายนพรุจ ฟู แสง
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา เขต ๓

นายเผด็จ จําลองพันธ์
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา เขต ๓

นายอุดม ไชยเหล็ก
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา เขต ๓

นางพรรณี บัวศรี
สมาชิกสภาเทศบาลเมืองพะเยา เขต ๓
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๙

หัวหนาสวนราชการ

เทศบาลเมืองพะเยา

ว่าที่ พ.ต.มนู ครุฑกล่อม
รองปลัดเทศบาลเมืองพะเยา รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองพะเยา

ว่าที่ พ.ต.มนู ครุฑกล่อม
รองปลัดเทศบาลเมืองพะเยา

นายสันติ ปทุมเทศวิพัฒน์
รองปลัดเทศบาลเมืองพะเยา

นายกิง
่ บุญเจริญ
รองปลัดเทศบาลเมืองพะเยา

นายไสว ธุระสิทธิ์
หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล

นางสกุลดาว ไชยลังกา
ผูอํานวยการกองคลัง

นายบัญชา หงษ์ทอง
ผูอํานวยการกองชาง

ว่าที่ ร.ต.จิตเกษม ประสิทธิอ
์ ยู่ศิล
ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

นายเรวัตร วรรณจักร
ผูอํานวยการสถานศึกษา
รก.ผูอํานวยการกองการศึกษา

นางสุรีพร โกมลธง
ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม

๑๐

รายงานผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองพะเยา ประจําปี ๒๕๖๐

นางอุฐนีย์ พุ ทธษร
ผูอํานวยการกองวิชาการและแผนงาน

นายพนม ค้าสม
ผูจัดการสถานธนานุบาลเทศบาลเมืองพะเยา

ผูบริหารสถานศึกษา

นายชูเกียรติ จันทร์ผ่องศรี
ผูอํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๑ (พะเยาประชานุกูล)

นายดํารงค์ สัมฤทธิ์
ผูอํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๔ (ภูมินทรราษฎรนุกูล)

เทศบาลเมืองพะเยา

นายกิตติพงศ์ คําดี
ผูอํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๒ (แมตํ๋าดรุณเวทย)

นายอํานวย สุขแปง
ผูอํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๓ (หลายอิงราษฎรบํารุง)

นายเรวัตร วรรณจักร
ว่าที่ ร.ต.วรพล ใจคํา
ผูอํานวยการสถานศึกษา
ผูอํานวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเทศบาล ๕ (แกวปญญาอุปถัมภ) โรงเรียนเทศบาล ๖ (ครูบาอินโตรัฐประชาอุทศิ )
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๑๑

วิสัยทัศนเทศบาลเมืองพะเยา
ประจําป ๒๕๖๐

“เทศบาลยุคใหม รวมใจพัฒนา
เศรษฐกิจกาวหนา พรอมสูประชาคมอาเซียน”

ยุทธศาสตรและการพัฒนา
เทศบาลเมืองพะเยา

ยุทธศาสตรการพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา มี ๕ ยุทธศาสตร และมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้

★ ยุทธศาสตรที่ ๑ ดานพัฒนาระบบเศรษฐกิจ มีแนวทางการพัฒนา ไดแก

• พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการดํารงชีวิตของประชาชน
• พัฒนา สนับสนุน สงเสริม และบริหารจัดการแหลงทองเที่ยว กิจกรรมการทองเที่ยวอยางยั่งยืน
• เสริมสรางอาชีพในชุมชนและยกระดับมาตรฐานฝมือแรงงาน

★ ยุทธศาสตรที่ ๒ ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต มีแนวทางการพัฒนา ไดแก
•
•
•
•
•
•
•

การพัฒนาการศึกษาทุกระดับ
สงเสริม สนับสนุน การจัดบริการสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอมใหครอบคลุมกลุมเปาหมาย/พื้นที่
สงเสริม สนับสนุน การจัดสวัสดิการประชาชน
การสงเคราะห พัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบคลุมกลุมเปาหมาย
อนุรักษ และสงเสริมการฟนฟูวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปญญาของทองถิ่น
การเสริมสรางองคความรูภาคประชาชน
เสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนมุงสูประชาคมอาเซียน

★ ยุทธศาสตรที่ ๓ ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม มีแนวทางการพัฒนา ไดแก
• การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อความยั่งยืน
• การแกไขปญหามลพิษทางสิ่งแวดลอม

★ ยุทธศาสตรที่ ๔ ดานรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย มีแนวทางการพัฒนา ไดแก

• ปกปอง เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และเสริมสรางความปรองดองสมานฉันท ของคนในชาติ
• เตรียมความพรอมเพื่อรองรับปญหาภัยธรรมชาติ ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
• การรักษาความมัน่ คงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

★ ยุทธศาสตรที่ ๕ ดานการพัฒนาสมรรถนะองคกร มีแนวทางการพัฒนา ไดแก
•
•
•
•

๑๒

เพิ่มศักยภาพบุคลากรในองคกร
การจัดการวัสดุ ครุภัณฑ เพื่อประสิทธิภาพในการทํางาน
สงเสริมการบริหารงานแบบบูรณาการทั้งภาครัฐและเอกชน
สงเสริมการบริหารองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาล
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองพะเยา ประจําปี ๒๕๖๐

ผลการดํ
า
เนิ
น
งาน
ประจําป ๒๕๖๐
ยุทธศาสตรที่ ๑
ดานพัฒนาระบบเศรษฐกิจ

ตามที่ เ ทศบาลเมื อ งพะเยาได จั ด ทํ า โครงการ กิ จ กรรมตามยุ ท ธศาสตร ก ารด า นการพั ฒ นาระบบเศรษฐกิ จ
ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน ๗๙ โครงการ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.

เทศกาลกินปลาที่กวานพะเยา
พัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน เพื่อแกไขปญหาความ
ยากจน
ขยายเขตบริการไฟฟาสาธารณะ
กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทอระบายนํ้า ถนนสวนดอก ซอย ๒
ปรับปรุงผิวจราจรพรอมกอสรางรางระบายนํ้า ทางเขาศูนยบริการ
สาธารณะ ตําบลเวียง (หนองฟานโกง)
ปรับปรุงหองนํ้าสาธารณะหนองระบู
ปรับปรุงหองนํ้าลานอเนกประสงค
กอสรางเขื่อนกันตลิ่งลํานํ้าแมตํ๋า บริเวณถนนฟากนํ้า ซอย ๑๕
กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทางระบายนํ้า ถนนราชคฤห
แยกหลังศาลเจา
กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทางระบายนํ้า ซอยขางวัดมหาพน
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนฟากนํ้า บานสลาพัฒน
กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทางระบายนํ้า ถนนรอบเวียงประตูปูยี่
แยกบานลุงเหวี่ยน
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนฟากนํ้า ซอยบอนไกเชื่อมถนนภูมินทร
ซอย ๒
ปรับปรุงรางระบายนํ้าและไหลทาง ถนนราชบุตร
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนพหลโยธิน ซอย ๗ (ขางตลาดสดแมทองคํา)
ขยายผิวจราจรถนนหลังวัดหลวงราชสัณฐาน เชื่อมถนนราชวงคและ
ถนนประสาท
ปรับปรุงผิวจราจรถนนประเทศอุดรทิศ บริเวณเชื่อมศาลหลักเมือง
ปรับปรุงผิวจราจรซอยเชื่อมระหวางถนน หนาโรงเรียนอนุบาลกับ
ถนนประตูชัย
ปรับปรุงผิวจราจรถนนสุสาน ซอย ๓ แยกบานลุงแกะถึงหลังโรงเรียน
เทศบาล ๖
ปรับปรุงผิวจราจรถนนสุสาน แยกทางเขา - ออก วัดบุญยืน
ปรับปรุงผิวจราจรถนนสวนดอก ซอย ๑
ปรับปรุงผิวจราจรซอยหลังธนาคารกรุงไทย เชื่อมถนนรอบเวียง
ประตูเหล็ก
ปรับปรุงผิวจราจรถนนประสาท ซอย ๒
กอสรางหองนํ้าสาธารณะหนองระบู
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๑๓

๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.
๓๔.
๓๕.
๓๖.

กอสรางลานกิจกรรมชุมชนวัดภูมินทร
กอสรางทางระบายนํ้าและปรับปรุงพื้นทาง เดินระบบเมรุเผาศพ สุสานประตูเหล็ก
ปรับปรุงระบบระบายนํ้า ซอยขางวัดหัวขวงแกว
ปรับปรุงผิวจราจรถนนราชสัมพันธ
ปรับปรุงผิวจราจรตรอกราชสัมพันธ (เชื่อมถนนรอบเวียงประตูกลอง)
ปรับปรุงผิวจราจรตรอกราชสัมพันธ (หลังที่วาการอําเภอเกา)
ปรับปรุงผิวจราจรถนนประตูกลอง ตั้งแตถนนราชสัมพันธ แยกประตูกลอง
ปรับปรุงผิวจราจรถนนประเทศอุดรทิศ
ปรับปรุงผิวจราจรถนนราชวงศ
ปรับปรุงผิวจราจรถนนราชบุตร
ปรับปรุงผิวจราจรถนนรวมมิตร
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนพหลโยธิน ซอย ๒ แยกบานนายสมพงษ ธรรมชัยกุล(ระยะที่ ๒)

โครงการปรับปรุงหองนํ้าลานอเนกประสงคหลังสํานักงานเทศบาลเมืองพะเยา
๓๗.
๓๘.
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.
๕๒.
๕๓.
๕๔.
๕๕.
๕๖.
๕๗.
๕๘.
๕๙.
๖๐.

๑๔

ขยายผิวจราจรและกอสรางทางระบายนํ้า ถนนพหลโยธิน ซอย ๑ เชื่อมซอย ๒
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนพหลโยธิน ซอย ๒ แยกบานนายดี พรหมเสน
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนพหลโยธิน ซอย ๒ แยกบานนายสงัด หมั่นงาน
กอสรางปรับปรุงลําเหมืองและกอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนพหลโยธิน ซอย ๑ แยกที่ ๑ (บานนายขัน)
กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทางระบายนํ้า ถนนพหลโยธิน แยกบานนายเสาร ชัยวัง
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนพหลโยธิน ซอย ๖ แยกบานนายติ๊บ เรืองคํา
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนพหลโยธิน ซอย ๖ เชื่อมซอย ๕
กอสรางถนน ค.ส.ล.พหลโยธิน ซอย ๕ แยกบานนายถนัด คําตันวงศ
กอสรางถนน ค.ส.ล.พหลโยธิน ซอย ๔ เชื่อมซอย ๕ เชื่อมหมูบานศิรประภาโฮม
กอสรางถนน ค.ส.ล.พหลโยธิน ซอย ๖ แยกหลังโรงเรียนเทศบาล ๒
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนภูมินทร ซอย ๓ เชื่อมซอยขางธนาคารกสิการไทยแมตํ๋า
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนอินทรฐาน ซอย ๑ เชื่อมซอยเอราวัณ
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนแมตํ๋าสายใน แยกขางวัดปาลานคํา
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนแมตํ๋าสายใน แยกบานนายองอาจ ดวงปญญารักษ
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนแมตํ๋าสายใน แยกบานนายโมะ(ใกลสะพานหมอศรี)
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนแมตํ๋าสายใน แยกตรงกันขามถนนปาลานคํา ซอย ๒
กอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยหมอศรี แยกขางสะพาน
กอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยหมอศรี แยกตรงกันขามสะพาน
กอสรางถนน ค.ส.ล.ซอยหมอศรี แยกรานอเนกการชาง
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนแมตํ๋าสายใน แยกบานนายจันทร หาญลอม
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนพหลโยธิน แยกบานนายหลา สารเชื้อ (ขางตลาดสดแมหมาย)
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนฟากนํ้า ซอย ๒ (ระยะที่ ๒)
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนฟากนํ้า ซอย ๓
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนฟากนํ้า ซอย ๕
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองพะเยา ประจําปี ๒๕๖๐

๖๑.
๖๒.
๖๓.
๖๔.
๖๕.
๖๖.
๖๗.
๖๘.
๖๙.
๗๐.
๗๑.
๗๒.
๗๓.

กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนฟากนํ้า ซอย ๖
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนฟากนํ้า ซอย ๗
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนฟากนํ้า ซอย ๙
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนฟากนํ้า ซอย ๑๐
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนฟากนํ้า ซอย ๑๑
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนฟากนํ้า ซอย ๑๒
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนฟากนํ้า ซอย ๑๔
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนฟากนํ้า ซอย ๑๕
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนฟากนํ้า ซอย ๑๖
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนฟากนํ้า ซอย ๑๗
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนฟากนํ้า ซอย ๑๘
ปรับปรุงไหลทางกอสรางทางระบายนํ้า ซอยเศรษฐี
กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนแมตํ๋าสายใน
แยกบานนายทวีป สิงหทอง

๗๔. กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนแมตํ๋าสายใน
แยกบานนางศรีบุตร ธุระพอคา
๗๕. กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนแมตํ๋าสายกลาง
แยกบานนายเล็ก กันทะวงศ
๗๖. กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนแมตํ๋าสายกลาง
แยกบานนายประสิทธิ์ ธุระพอคา
๗๗. กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนเมืองชุม ซอย ๗
แยกบานนายพิชิต เยาวรัตน
๗๘. กอสรางถนน ค.ส.ล.ถนนศรีจอมเรือง ซอยตรงกันขาม
ซอย ๔
๗๙. กอสรางถนน ค.ส.ล.พรอมทางระบายนํา้ ถนนวัดลี ซอย ๓

โครงการพัฒนาและสงเสริมอาชีพใหแกประชาชน เพื่อแกไขปญหาความยากจน
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๑๕

ยุทธศาสตรที่ ๒
ดานพัฒนาคุณภาพชีวิต
ตามทีเ่ ทศบาลเมืองพะเยาไดจดั ทําโครงการ กิจกรรมตามยุทธศาสตรการดานการพัฒนาคุณภาพชีวติ ในปงบประมาณ
๒๕๖๐ จํานวน ๖๒ โครงการ ดังนี้
๑. โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือขายประชาสัมพันธ
๒. อุทยานการเรียนรู
๓. จัดงานวันเด็กแหงชาติ
๔. สงเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน
๕. แขงขันกีฬานักเรียน อปท.
๖. จัดงานมหกรรมจัดการศึกษาทองถิ่น
๗. แขงขันกีฬาเยาวชน ประชาชนและนักเรียน
๘. กลุมวิชาการเทศบาล
๙. อบรมศึกษาดูงานของกรรมการสถานศึกษา
๑๐. โรงเรียนสองภาษา
๑๑. พัฒนาคุณภาพผูเรียนดานวิชาการ
๑๒. พัฒนาศักยภาพผูบังคับลูกเสือเนตรนารีฯ
๑๓. แขงขันคนเกง
๑๔. โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
๑๕. อบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาและดูงาน
๑๖. ทุนการศึกษาแกเด็กดอยโอกาส
๑๗. อบรมเขาคายพุทธบุตร
กิจกรรมฟงธรรมะในเทศกาลเขาพรรษา
๑๘. สรางภูมิคุมกันวัคซีนวัฒนธรรมคานิยม ๑๒ ประการ
ในหัวขอ "รื่นรมยในงาน เบิกบานในชีวิต"
๑๙. พัฒนาคุณภาพการศึกษา
บรรยายโดย พระอาจารย ว.วชิรเมธี
๒๐. สงเสริมพัฒนากลุมสาระการเรียนรูฯ
๒๑. สงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง
๒๒. ทุนการศึกษาเด็กดอยโอกาส
๒๓. ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
๒๔. อินเตอรเน็ตโรงเรียน
๒๕. พัฒนาการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน SBMLD
๒๖. อาหารกลางวัน
๒๗. พัฒนาหองสมุดโรงเรียน
๒๘. พัฒนาแหลงเรียนรูและอื่น
๒๙. สงเสริมองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดทําแผนการศึกษาดีเดน
๓๐. รณรงคปองกันยาเสพติดในสถานศึกษา
๓๑. ปจจัยพื้นฐานสําหรับนักเรียนยากจน
๓๒. จัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาล-การศึกษาขั้นพื้นฐาน(รายหัว)
๓๓. จัดซื้อหนังสือเรียน
๓๔. จัดซื้ออุปกรณการเรียน
๓๕. จัดซื้อเครื่องแบบนักเรียน
๓๖. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
๓๗. อาหารเสริม(นม)
อบรมเขาคายพุทธบุตร
๓๘. จัดงานประเพณีลอยกระทง

๑๖

รายงานผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองพะเยา ประจําปี ๒๕๖๐

กวานพะเยา สายนํ้าแหงชีวิต ตานขาวทิพยพระเจาตนหลวง
๓๙.
๔๐.
๔๑.
๔๒.
๔๓.
๔๔.
๔๕.
๔๖.
๔๗.
๔๘.
๔๙.
๕๐.
๕๑.

จัดงานประเพณีสงกรานต
จัดงานประเพณีแหเทียนพรรษา
จัดงานวันสําคัญของชาติ
ปรั บ ปรุ ง เวที แ ละฉากบริ เ วณใต ถุ น อาคารเรี ย น ๔
โรงเรียนเทศบาล ๑
ปรับปรุงระบบไฟฟาและนํ้าประปา โรงเรียนเทศบาล ๑
ปรับปรุงทองระบายนํา้ ทิง้ บริเวณใตถนุ อาคารเรียน ๔ และ
๕ โรงเรียนเทศบาล ๑
ติดตั้งกันสาดไมระแนงใตถุนอาคารเรียน สน.ศท.๔/๑๒
โรงเรียนเทศบาล ๔
ปรับปรุงตอเติมอาคารอนุบาล โรงเรียนเทศบาล ๕
กอสรางรั้วโรงเรียนเทศบาล ๓
บํารุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง
สงเคราะหครอบครัวผูมีรายไดนอยและไรที่พึ่ง
โฮงเฮียนผูสูงอายุ
พัฒนาชีวิตและจิตใจคนพิการ

๕๒. อบรมเสริมสรางความเขมแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ครอบครัวในชุมชนเขตเทศบาลเมืองพะเยา
๕๓. พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองพะเยา
๕๔. ครอบครัวสัมพันธ
๕๕. สนับสนุนการออกกําลังกายของประชาชน
๕๖. สนับสนุนขาวสารชุมชน
๕๗. สงเสริมและสนับสนุนบทบาทสตรี ในเขตเทศบาลเมือง
พะเยา
๕๘. จัดงานวันสตรีสากล
๕๙. นิเทศงานและติดตามประเมินผล การปฏิบัติงาน
๖๐. สงเสริมการดําเนินงานตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง
๖๑. เพิ่มศักยภาพกลุมแกนนําชุมชนในเขต เทศบาลเมือง
พะเยา
๖๒. ชุมชนคนดีศรีเมืองพะเยา

โครงการเสริมสรางกิจกรรมผูสูงอายุ
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๑๗

โครงการชุมชนคนดีศรีเมืองพะเยา

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือขายประชาสัมพันธ

โครงการอบรมเสริมสรางความเขมเเข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตของครอบครัวในชุมชนเทศบาลเมืองพะเยา

วันสตรีสากล
๑๘

รายงานผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองพะเยา ประจําปี ๒๕๖๐

งานประเพณีแปดเปงไหวสาปูจาพระเจาตนหลวง

ปาเวณีปใหมเมือง
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๑๙

พิธีมอบประกาศนียบัตรใหกับนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองพะเยาที่สําเร็จการศึกษา ประจําปการศึกษา ๒๕๕๙

โฮงเฮียนผูสูงอายุ

ยุทธศาสตรที่ ๓
ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ตามที่เทศบาลเมืองพะเยาไดจัดทําโครงการ กิจกรรมตามยุทธศาสตรการดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน ๓ โครงการ ดังนี้
๑.
๒.
๓.

วันสิ่งแวดลอม
วางและปรับปรุงผังเมืองรวมเมืองพะเยา
อุดหนุนการกําจัดขยะเทศบาลเมืองพะเยา

ขุดลอกวัชพืช ลํานํ้าแมตํ๋า
๒๐

รายงานผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองพะเยา ประจําปี ๒๕๖๐

กิจกรรมคนเทศบาลรักษกวานพะเยา ตามโครงการวันสิ่งแวดลอมโลก

กิจกรรมบําเพ็ญสาธารณประโยชนและทําความสะอาดคูเมือง

ยุทธศาสตรที่ ๔
ดานรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย
ตามที่เทศบาลเมืองพะเยาไดจัดทําโครงการ กิจกรรมตามยุทธศาสตรการดานรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบรอย ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน ๗ โครงการ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ฝกทบทวน อปพร.
วัน อปพร.
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล
วันฝกซอมแผนประจําป
สายตรวจ อปพร.
วันแมแหงชาติ
วันพอแหงชาติ
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๒๑

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเปนพระราชกุศล สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา

กิจกรรมเนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลที่ ๙
๒๒

รายงานผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองพะเยา ประจําปี ๒๕๖๐

โครงการฝกทบทวน อปพร. ศูนยอาสาสมัครปองกันฝายพลเรือน เทศบาลเมืองพะเยา

วันแมแหงชาติ
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๒๓

ยุทธศาสตรที่ ๕
ดานการพัฒนาสมรรถนะองคกร
ตามที่ เ ทศบาลเมื อ งพะเยาได จั ด ทํ า โครงการ กิ จ กรรมตามยุ ท ธศาสตร ก ารด า นการพั ฒ นาสมรรถนะองค ก ร
ในปงบประมาณ ๒๕๖๐ จํานวน ๓๓ โครงการ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๔.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๖.
๒๗.
๒๘.
๒๙.
๓๐.
๓๑.
๓๒.
๓๓.

๒๔

วันเทศบาล
อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เชิดชูเกียรติพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางดีเดน
ประจําป
ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
ปรั บ ปรุ ง ห อ งนํ้ า อาคารสํ า นั ก งานเทศบาลเมื อ งพะเยา ชาย-หญิ ง
ทั้งชั้นบนและชั้นลาง
ปรับปรุงอาคารรานคา ภายในรานคาชุมชนหนองระบู
ปรับปรุงสํานักงานเทศบาลเมืองพะเยา (เนื่องจากจะมีการดําเนินการ
เปลี่ยนหลังคาอาคารสํานักงานพรอมปรับปรุงฝาเพดาน)
กอสรางอาคารบริการประชาชน
จัดซื้อกลองโทรทัศนวงจรปด CCTV จํานวน ๑๖ ตัว
จัดซื้อหนากากกันควัน
จัดซือ้ เครือ่ งปรับอากาศชนิดติดผนัง (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๕,๐๐๐
บีทียู
ฝกอบรมเพิ่มศักยภาพในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา
เวทีประชาคมเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาล
ปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน
ฝกอบรมและศึกาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกองคลัง
จัดซื้อครุภัณฑทางการศึกษา (โตะ-เกาอี้นักเรียน)
จัดซื้อครุภัณฑหองเรียนอัจฉริยะ
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
จัดซื้อครุภัณฑคอมพิวเตอร
จัดซื้อครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
อุดหนุนอาหารกลางวัน
จัดซื้อครุภัณฑสํานักงาน
การแพทยฉุกเฉิน
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชน
จัดซื้อผาใบเตนท
จัดซื้อลิฟทยกรถ ขนาด ๔ ตัน
จัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต
จัดซื้อรอก
จัดซื้อเครื่องสูบนํ้า
ซอมรถขุดตัวแบคโฮ ฮิตาชิ
ซอมแซมเครื่องสูบนํ้าแบบแชนํ้า
ซอมรถแทรกเตอรตีนตะขาบ
จัดซื้อเรือกําจัดผักตบชวา
รายงานผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองพะเยา ประจําปี ๒๕๖๐

โครงการฝกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกองคลัง

โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติถวายเปนพระราชกุศล แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙

โครงการฝกอบรมเพิ่มศักยภาพในการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา

โครงการเวทีประชาคมเพื่อการจัดทําแผนพัฒนาเทศบาลเมืองพะเยา

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
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๒๕

จัดซื้อกลองโทรทัศนจรจรปด CCTV

วันเทศบาล

ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบเสียงไรสาย เพื่อการประชาสัมพันธ

๒๖

รายงานผลการปฏิบัติงาน
เทศบาลเมืองพะเยา ประจําปี ๒๕๖๐

สถานะการคลั
ง
เทศบาลเมืองพะเยา
สรุปรายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
รายรับ (บาท)

รายจาย (บาท)

๑. รายไดจัดเก็บเอง
๑๖๙,๓๗๕,๔๓๓.๗๗ ๑. งบกลาง
หมวดภาษีอากร
๑๖,๗๙๑,๙๒๙.๓๓ ๒. งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา
หมวดภาษีจัดสรร
๑๓๙,๒๓๒,๗๙๖.๕๑ และคาจางชั่วคราว)
หมวดคาธรรมเนียมคาปรับและใบอนุญาต
๖,๕๙๐,๘๒๗.๗๐ ๓. งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทนใชสอย
หมวดรายไดจากทรัพยสิน
๒,๙๗๙,๕๓๕.๘๑ และวัสดุ และหมวดคาสาธารณูปโภค)
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย
๓.๒๑๘,๙๘๙.๒๑ ๔. งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑที่ดินและ
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด
๕๔๔,๐๔๕.๒๑ สิ่งกอสราง)
หมวดรายไดจากทุน
๑๗,๓๑๐.๐๐ ๕. งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น)
๖. งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน)
๑๙๑,๕๐๓,๘๙๔.๘๑
๒.หมวดเงินอุดหนุน
๑. เงินอุดหนุนทั่วไป สําหรับดําเนินการตาม ๑๔,๒๕๑,๒๐๑.๐๐
อํานาจหนาที่
๑๕๔,๗๙๙,๐๙๖.๐๐
๒. เงินอุดหนุนทั่วไปตามภารกิจถายโอน
๓. เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาประเทศ
๔. เงินอุดหนุนทัว่ ไป ระบุวตั ถุประสงค ๑๔๑ รายการ ๒๒,๐๙๔,๕๙๐.๘๑
๕. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
๓๕๙,๐๐๐.๐๐
รวมรายรับ

๓๖๐,๘๗๙,๓๒๘.๕๘

รวมรายจาย

๖๓,๑๔๐,๓๖๔.๕๑
๑๓๑,๖๙๖,๕๙๔.๔๗
๙๒,๖๕๐,๔๖๒.๒๘
๒๙,๒๙๔,๓๔๐.๐๐
๑๔,๖๘๖,๓๗๙.๗๖

๓๓๑,๔๖๘,๑๔๑.๐๒

รายรับจริง สูงกวา รายจายจริง ๒๙,๔๑๑,๑๘๗.๕๖ บาท

ขอมูล : กองคลัง

สถานะการคลัง สถานีขนสงผูโดยสาร เทศบาลเมืองพะเยา
สรุปรายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
รายรับ (บาท)
๑. คาจัดเก็บบริการสถานีขนสง
๒. คาบริการจําหนายสินคาในอาคารสถานี
ขนสงฯ และบริการรับฝากของ
๓. คาปายโฆษณาในอาคารสถานีขนสงฯ
๔. คาตอบแทนปาย บ.โอสถสภาฯ
๕. เงินรับบริจาคหองนํ้า
๖. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
๗. รายไดอื่นๆ
๘. เงินชวยเหลือจากเทศบาล
รวมรายรับ

รายจาย (บาท)

๑,๓๒๖,๑๕๖.๐๐ ๑. งบบุคลากร
๑๒๓,๗๔๓.๐๐ ๒. งบดําเนินงาน
๑๕,๐๐๐.๐๐
๘๕,๔๒๕.๐๐
๔๑๓,๑๙๙.๐๐
๑๔,๒๗๖.๔๑
๑๐๐,๐๐๐.๐๐
๒,๐๗๗,๗๙๙.๔๑

รายรับจริง สูงกวา รายจายจริง ๖,๐๙๑.๖๙ บาท

๗๒๓,๑๔๐.๐๐
๑,๒๙๑,๖๑๘.๗๒
๒๐,๘๐๐.๐๐
๓๖,๑๔๙.๐๐

๓. งบลงทุน
๔. งบกลาง

รวมรายจาย

๒,๐๗๑,๗๐๗.๗๒

ขอมูล : งานสถานีขนสง สํานักปลัดเทศบาล
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๒๗

สถานะการคลัง สถานธนานุบาล เทศบาลเมืองพะเยา
สรุปรายรับ-รายจาย ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๐ ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
รายรับ (บาท)
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

รายจาย (บาท)

ดอกเบี้ยรับจํานํา
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร
กําไรจากการจําหนายทรัพยหลุด
กําไรสุทธิ
รายไดเบ็ดเตล็ด

๑๓,๕๕๒,๑๑๑.๗๕
๗,๕๗๖.๕๕
๒,๑๑๒,๓๙๐.๐๐
๑๐,๗๒๙,๙๖๔.๐๕
๓๐,๐๐๐.๐๐

รวมรายรับ

๒๖,๔๓๒,๐๔๒.๓๕

รายรับจริง สูงกวา รายจายจริง ๑๐,๔๖๙,๒๙๖.๖๔ บาท

๑. งบกลาง
๒. งบบุคลากร
๓. งบดําเนินงาน
๔. งบลงทุน
๕. งบรายจายอื่น
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