
 
ประกาศ เทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง 

เรื�อง การรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
******************************************* 

    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาํหนดให้ อปท.สภาทอ้งถิ�น และผูบ้ริหารทอ้งถิ�น เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการดาํเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั,ง มีกลไกให้ประชาชนในทอ้งถิ�นมีส่วน
ร่วมดว้ย ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ดว้ยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น (ฉบบัที� ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ขอ้ 30(5) กาํหนดให้ผูบ้ริหารทอ้งถิ�นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อ
สภาทอ้งถิ�น และคณะกรรมการ พฒันาทอ้งถิ�น พร้อมทั,งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาให้ประชาชนในทอ้งถิ�นทราบ ในที�เปิดเผยภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัที�ผูบ้ริหารทอ้งถิ�นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดงักล่าว และตอ้งปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนั โดยอยา่งนอ้ยปีละสองครั, งภายในเดือนเมษายน และภายในเดือนตุลาคมของทุกปี 
    ดงันั,นเพื�อการปฏิบติัให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น เทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง จึงขอประกาศผลการดาํเนินงานการ
จดัทาํงบประมาณ การใชจ่้าย และผลการดาํเนินงาน รวมทั,งการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ�น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มา เพื�อให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและกาํกบั
การบริหารจดัการเทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง ดงันี,  
ก. วสัิยทัศน์ ของเทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง  
    "ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง โครงสร้างพื,นฐานพร้อม ส่งแวดลอ้มน่าอยู ่มุ่งสู่การพฒันาที�ย ั�งยืน" 
ข. พนัธกิจ ของเทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง  
    1. จดัให้มีและบาํรุงรักษาทางบก ทางนํ,า  
    2. พฒันาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยูข่องประชาชน  
    3. ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน  
    4. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม 
ค. ยุทธศาสตร์การพฒันา ของเทศบาลตาํบลสนัป่าม่วงไดก้าํหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว ้5 ยทุธศาสตร์ ดงันี, 
    ดา้นการพฒันาระบบเศรษฐกิจ 
 
    ดา้นการพฒันาสงัคม การศึกษาและวฒันธรรม 
 
    ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 
 
    ดา้นความมั�นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
    ดา้นการส่งเสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

ง. การวางแผน 
    เทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง ไดจ้ดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที�บญัญติัไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื�อรับฟังปัญหาและความตอ้งการที�แทจ้ริงของประชาชนในพื,นที� ก่อนนาํมาจดัทาํโครงการเพื�อพฒันาพื,นที� ที�บรรจุไวใ้นแผนพฒันา 3 ปี 
ต่อไป  
    เทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง ไดป้ระกาศใชแ้ผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) โดยไดก้าํหนดโครงการที�จะดาํเนินการตามแผนพฒันา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  

ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ จํานวน งบประมาณ 

ดา้นการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจ 

28 4,048,000.00 26 7,397,000.00 27 20,992,000.00 25 19,387,000.00 22 50,215,000.00 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและวฒันธรรม 

34 8,384,800.00 25 8,950,100.00 26 9,071,170.00 26 8,827,820.00 26 10,223,000.00 

ดา้นการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ�งแวดลอ้ม 

5 110,000.00 7 169,000.00 6 130,000.00 6 130,000.00 6 110,000.00 

ดา้นความมั�นคงและรักษา
ความสงบเรียบร้อย 

9 230,000.00 4 30,000.00 6 374,615.00 6 184,615.00 5 74,615.00 



ดา้นการส่งเสริมการบริหาร
จดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

11 585,000.00 9 475,000.00 9 542,000.00 8 312,000.00 8 522,000.00 

รวม 87 13,357,800.00 71 17,021,100.00 74 31,109,785.00 71 28,841,435.00 67 61,144,615.00 
 

    จ. การจดัทํางบประมาณ 
ผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญติังบประมาณ โดยมีโครงการที�บรรจุอยูใ่นขอ้บญัญติังบประมาณ จาํนวน 49 โครงการ งบประมาณ 10,570,170 บาท สามารถจาํแนกตาม
ยทุธศาสตร์ ไดด้งันี,  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ดา้นการพฒันาระบบเศรษฐกิจ 9 1,156,000.00 

ดา้นการพฒันาสงัคม การศึกษาและวฒันธรรม 22 8,907,170.00 

ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 4 60,000.00 

ดา้นความมั�นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 6 110,000.00 

ดา้นการส่งเสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 8 337,000.00 

รวม 49 10,570,170.00 
 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณ เทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง มีดงันี, 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที

รับผดิชอบ 
วัตถุ 

ประสงค์ 
ผลผลิต 

1.  
ดา้นการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรมมคัคุเทศน์
นอ้ย 

5,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อสร้างจิตสาํนึกและพฒันาเดก็ เยาวชน 
ประชาชน ภายในตาํบล ให้เป็นมคัคุเทศน์ 
เพื�อส่งเสริมแหล่งทอ่งเที�ยวภายในตาํบล 

เดก็ เยาวชน ประชาชน ภายในตาํบล 

2.  
ดา้นการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรมจกัสาน
ตะกร้าพลาสติก 

30,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

๑. เพื�อเป็นการสร้างความรู้ ความเขา้ใจ ใน
การประกอบอาชีพเสริมให้แก่คนในชุมชน 
๒. เพื�อส่งเสริมให้ประชาชนมีรายไดเ้สริมจาก
อาชีพหลกั ๓. เพื�อยกระดบัเศรษฐกิจ
ครัวเรือนให้ดีขึ,น 

๑. อาชีพเสริมที�มีการฝึกอบรมไดรั้บการต่อยอด
จริงในระดบัชุมชน ๒. ประชาชนในตาํบลสนั
ป่าม่วงที�สนใจตอ้งการมีอาชีพเสริม 

3.  
ดา้นการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจ 

โครงการป้องกนัและกาํจดั
ศตัรูพืช 

10,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อกาํจดัศตัรูพืชที�แพร่ระบาดเช่น ปู หอยเชอ
รี�  ฯ 

การกาํจดัศตัรูพืชและโรคระบาดต่างๆ 

4.  
ดา้นการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรมหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่
ชุมชน 

50,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ดาํเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

หมู่บา้นเศรษฐกิจพอเพียง 

5.  
ดา้นการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
นํ,าพร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหลก็ จาํนวน 4 ช่วง บา้น
สนัปูเลย หมู่ที� 3 ตาํบลสนั
ป่าม่วง 

460,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สาํนกั
ช่าง, สาํนกัการ
ช่าง 

เพื�อลดปัญหานํ,าท่วมขงัในชุมชนและขยายผิว
ทางสญัจร ให้ประชาชนไดรั้บความสะดวก
และปลอดภยัในการสญัจร 

ราง คสล. พร้อมฝาปิด ช่วงที� 1 ขนาดกวา้ง 
0.30 ม. ลึกเฉลี�ย 0.35 ม. หนา 0.15 ม. 
ความยาวไม่นอ้ยกว่า 7.00 ม. บริเวณ x = 
588236 , y = 2121869 ช่วงที� 2 
ขนาดกวา้ง 0.30 ม. ลึกเฉลี�ย 0.40 ม. หนา 
0.12 ม. ความยาวไม่นอ้ยกว่า 105.00 ม. 
บริเวณ x = 588278 , y = 2121871 
ช่วงที� 3 ขนาดกวา้ง 0.30 ม. ลึกเฉลี�ย 0.35 
ม. หนา 0.15 ม. ความยาวไม่นอ้ยกว่า 7.00 



ม. บริเวณ x = 588372 , y = 
2121879 ช่วงที� 4 ขนาดกวา้ง 0.30 ม. 
ลึกเฉลี�ย 0.40 ม. หนา 0.12 ม. ความยาวไม่
นอ้ยกว่า 88.00 ม. บริเวณ x = 588426, 
y = 2121878 

6.  
ดา้นการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างรางส่งนํ,า
เพื�อการเกษตร บา้นทุ่งตน้ศรี 
หมู่ที� 2 เชื�อม บา้นสนัป่าม่วง
เหนือ หมู่ที� 5 ตาํบลสนัป่า
ม่วง 

393,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สาํนกั
ช่าง, สาํนกัการ
ช่าง 

เพื�อให้มีนํ,าใชใ้นภาคการเกษตรอยา่งเพียงพอ 

ราง ขนาดกวา้ง 0.15 ม. ลึกเฉลี�ย 0.60 ม. 
หนา 0.10 ม. ความยาวไม่นอ้ยกว่า 235.00 
ม. จุดเริ�มตน้ x = 587369 , y = 
2121431 จุดสิ,นสุด x = 587631 , y 
= 2121280 

7.  
ดา้นการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงคป่์าสุสาน
ประจาํหมู่บา้น บา้นสันป่า
ม่วง หมู่ที� 8 ตาํบลสนัป่า
ม่วง 

174,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สาํนกั
ช่าง, สาํนกัการ
ช่าง 

เพื�อรองรับการขยายตวัของชุมชนในการ
ร่วมกนัประกอบพิธีกรรมต่างๆทางศาสนา
และการฌาปณกิจ 

อาคารอเนกประสงคป่์าสุสาน กวา้ง 6.00 ม. 
ยาว 8.00 เมตร สูง 5.50 เมตร หรือมีพื,นที� 
> 48.00 ตร.ม. 

8.  
ดา้นการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจ 

โครงการปรับปรุงระบบ
จาํหน่ายไฟสาธารณะ 

7,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สาํนกั
ช่าง, สาํนกัการ
ช่าง 

เพื�อปรับปรุงระบบจ่ายไฟฟ้าสาธารณะ บา้น
แม่ต๋อมใน หมู่ที� 7 

อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจงัหวดัพะเยา 

9.  
ดา้นการพฒันาระบบ
เศรษฐกิจ 

โครงการซ่อมสร้าง
ถนนลาดยาง โดยเสริมผิว
ลาดยาง (Asphaltic 
Concrete) ปรับระดบัผิว 
Asphaltic Concrete 
บา้นทุ่งตน้ศรี -บา้นผาชา้งมูบ 

27,000.00 

ส่วนโยธา, กอง
โยธา, กองช่าง, 
กองช่าง
สุขาภิบาล, กอง
ประปา, สาํนกั
ช่าง, สาํนกัการ
ช่าง 

เพื�อให้ประชาชนไดรั้บความสะดวกและ
ปลอดภยัในการสญัจร 

กวา้ง 7.50 ม. ยาวรวม 1,900 ม.หนา 
0.05 ม. หรือมีพื,นที�ไม่นอ้ยกว่า 22,500 
ตร.ม. จากช่วง กม.0+915 ถึง กม. 3+915 

10. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
การบริหารสถานศึกษา 

240,220.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อให้เดก็เลก็ไดรั้บสารอาหารครบทั,ง 5 หมู่
และบริหารสถานศึกษา 

เดก็สงักดัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็ 

11. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุนอาหาร
กลางวนัเดก็นกัเรียน 

152,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�ออุดหนุนโรงเรียนในการจดัหาอาหาร
กลางวนัแก่เดก็นกัเรียน 

เดก็สงักดัโรงเรียนในเขตพื,นที� 

12. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการจดัซื,ออาหารเสริม
(นม) 

146,400.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อให้เดก็ไดรั้บสารอาหารครบทั,ง 5 หมู่ 
เดก็สงักดัศูนยพ์ฒันาเดก็เลก็และเดก็นกัเรียน
สงักดัโรงเรียนในเขตพื,นที� 

13. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการจดังานวนัเดก็
แห่งชาติ 

30,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อให้เดก็ไดมี้เวทีการแสดงออกและทาํ
กิจกรรม 

เดก็ในพื,นที�ตาํบลสนัป่าม่วง 



14. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการจดัซื,อสื�อสิ�งพิมพ์
และวารสารประจาํหมู่บา้น 

79,350.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อเพิ�มช่องทางการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารของ
ประชาชน 

หนงัสือพิมพ/์วารสาร ประจาํหมู่บา้น จาํนวน 8 
หมู่บา้น 

15. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการรณรงคป้์องกนัและ
เฝ้าระวงัโรคติดต่อ 

5,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อป้องกนัการแพร่ระบาดของโรคต่างๆ 
จดัหาเวชภณัฑใ์นการป้องกนัและควบคุมโรค 
เช่น วคัซีน สารเคมีต่างๆ 

16. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไขเ้ลือดออก 

5,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อป้องกนัและแกไ้ขการระบาดของโรค
ไขเ้ลือดออก 

การพ่นหมอกควนัและแจกสารกาํจดัลูกนํ,า
ยงุลาย 

17. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการพระราชดาํริดา้น
สาธารณสุข 

160,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อสนบัสนุนและส่งเสริมให้ชุมชน/หมู่บา้น 
แห่งละ ๒๐,๐๐๐ บาท เพื�อจดัทาํโครงการตาม
พระราชดาํริดา้นสาธารณสุข อยา่งนอ้ย ๓ 
โครงการ 

สนบัสนุนงบประมาณตามโครงการที�ผา่น
กระบวนการประชาคมของชุมชน/หมู่บา้น ตาม
ความเหมาะสมของปัญหาและบริบทของพื,นที� 
ชุมชน/หมู่บา้น  

18. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการสตัวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ 
ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ์พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิง สมเดจ็พระเจา้นอ้ง
นางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรวลยั
ลกัษณ์ อคัรราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควฒัน วรขตัติย
ราชนารี 

9,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อสาํรวจและบนัทึกขอ้มูลประชากรสุนขั
และแมว และเพื�อดาํเนินการป้องกนัและ
ควบคุมโรคพิษสุนขับา้ ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ์พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พล
อากาศเอกหญิง สมเดจ็พระเจา้นอ้งนางเธอ เจา้
ฟ้าจุฬาภรวลยัลกัษณ์ อคัรราชกุมารี กรมพระ
ศรีสวางควฒัน วรขตัติยราชนารี 

สุนขัและแมวในพื,นที�ตาํบลสนัป่าม่วงไดรั้บการ
ขึ,นทะเบียน และไดรั้บการควบคุมและป้องกนั
โรคพิษสุนขับา้ 

19. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการฝึกอบรม
อาสาสมคัรเฝ้าระวงัคุณภาพ
นํ,า 

10,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อให้ประชาชนในชุมชนมีความตระหนกัใน
การใชท้รัพยากรนํ,าโดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษ
ทางนํ,ารวมทั,งสามารตรวจสอบและเฝ้าระวงั
คุณภาพนํ,าในชุมชนได ้

มีการจดักิจกรรมอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั, ง 

20. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการสงเคราะห์
ผูด้อ้ยโอกาส 

20,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อให้ผูด้อ้ยโอกาสหรือผูมี้ฐานะยากจนมี
คุณภาพชีวิตและความเป็นอยูที่�ดีขึ,น 

ผูด้อ้ยโอกาสหรือผูมี้ฐานะยากจน 

21. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการฝึกอบรมพฒันา
ศกัยภาพผูสู้งอาย ุ

30,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อให้ผูสู้งอายมีุความรู้ ความเขา้ใจในสิทธิ
ทางสงัคมและให้ผูสู้งอายมีุทกัษะการดูแล
สุขภาพดว้ยตนเอง 

ผูสู้งอายรุายใหม่ที�ขึ,นทะเบียนขอรับเบี,ยยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุ

22. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการฝึกอบรมพฒันา
ศกัยภาพบทบาทสตรี 

10,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อเพิ�มบทบาทและการมี ส่วนร่วมของสตรี อบรมปีละ 1 ครั, ง 

23. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการฝึกอบรมพฒันาเดก็
และเยาวชน 

7,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 

เพื�อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน มีการจดักิจกรรมอยา่งนอ้ยปีละ 1 ครั, ง 



สาํนกังานปลดั 
อบต. 

24. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการจดัการแข่งขนักีฬา
ตาํบลสนัป่าม่วงสมัพนัธ์ 

30,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อเชื�อมความสามคัคีและส่งเสริมการออก
กาํลงักายของประชาชน 

เดก็ เยาวชนและประชาชนตาํบลสนัป่าม่วง 

25. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการจดังานประเพณีสรง
นํ,าพระธาตุผาชา้งมูบ 

5,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรม 

จดักิจกรรมประเพณีฯปีละ 1 ครั, ง 

26. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการจดังานบวงสรวงพ่อ
ขนุงาํเมือง 

5,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรม 

จดัทาํเครื�องสกัการะบวงสรวงงและเขา้ร่วมจดั
กิจกรรมประเพณีฯ 

27. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการจดังานหล่อเทียน
และแห่เทียนพรรษา 

10,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษป์ระเพณี
วฒันธรรม 

จดักิจกรรมประเพณีฯปีละ 1 ครั, ง 

28. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุนเบี,ยยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุ

6,414,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อบรรเทาความเดือดร้อนจากค่าครองชีพที�
เพิ�มสูงขึ,น 

ผูสู้งอายใุนตาํบลทุกคน 

29. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุนเบี,ยยงัชีพ
ผูพิ้การ 

1,267,200.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อบรรเทาความเดือดร้อนจากค่าครองชีพที�
เพิ�มสูงขึ,น 

ผูพิ้การในตาํบลทุกคน 

30. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุนเบี,ยยงัชีพ
ผูป่้วยเอดส์ 

192,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อบรรเทาความเดือดร้อนจากค่าครองชีพที�
เพิ�มสูงขึ,น 

ผูติ้ดเชื,อในตาํบลที�แสดงตนกบัเทศบาล 

31. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการส่งเสริมกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพเทศบาล
ตาํบลสนัป่าม่วง 

80,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อส่งเสริมการทาํงานขององคก์ร เครือข่าย 
กลุ่มทางดา้นส่งเสริมสุขภาพอนามยัตาํบล 

องคก์ร เครือข่ายหรือกลุ่มที�ทาํงานดา้นสุขภาพ 

32. 

ดา้นการบริหาร
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการป้องกนัและ
ควบคุมไฟป่า 

10,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกนัและควบคุมไฟป่า 

อบรมปีละ 1 รุ่น 

33. 

ดา้นการบริหาร
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการอนุรักษธ์รรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม 

10,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อส่งเสริมให้เยาวชนมี ส่วนร่วมในการ
ป้องกนัอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม 

เดก็ เยาวชนและประชาชนทั�วไปในตาํบล 



34. 

ดา้นการบริหาร
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการก่อสร้างฝายตน้นํ,า 
(ฝายแมว้) 

30,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อเป็นการเก็บกกันํ,าแบบธรรมชาติตาม
แนวทางอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ 

ฝายแมว้ ปีละ 10 ฝาย และฝายกึ�งถาวร 3 ฝาย 

35. 

ดา้นการบริหาร
จดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรม
พืชอนัเนื�องมาจาก
พระราชดาํริสมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราช กรมสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 

10,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อเป็นการคุม้ครอง ดูแล บาํรุงรักษา อนุรักษ์
พนัธุกรรมพืชอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริฯ 

เดก็ เยาวชนและประชาชนทั�วไปในตาํบล 

36. 

ดา้นความมั�นคงและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจดัตั,งจุดให้บริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

5,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อลดการเกิดอุบติัเหตุทางถนนต่างๆ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชนตามทางแยก 1 จุด 

37. 

ดา้นความมั�นคงและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการรจดัตั,งจุดให้บริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล
สงกรานต ์

5,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อลดการเกิดอุบติัเหตุทางถนนต่างๆ จุดตรวจ/จุดบริการประชาชนตามทางแยก 1 จุด 

38. 

ดา้นความมั�นคงและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ
ภยั 

10,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อให้บุคลากร/อาสาสมคัรป้องกนัสาธารณ
ภยัปฏิบติังานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

อบรมและฝึกซ้อมปีละ1 ครั, ง 

39. 

ดา้นความมั�นคงและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมหลกัสูตร
จดัตั,งอาสาสมคัรป้องกนัภยั
ฝ่ายพลเรือนเทศบาลตาํบล
สนัป่าม่วง 

35,385.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อให้มีอาสาสมคัรป้องกนัภยัฝ่ายพลเรือน
เพิ�มขึ,นและเตรียมความพร้อมในการป้องกนั
และบรรเทาสาธารณภยัในตาํบล 

อาสาสมคัรป้องกนัฝ่ายพลเรือนของตาํบล
เพิ�มเติม จาํนวน 30 คน 

40. 

ดา้นความมั�นคงและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการรณรงคป้์องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

10,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อการแกไ้ขปัญหายาเสพติดในพื,นที� ประชาชน/ผูเ้สพ/ผูติ้ดยาเสพติดในพื,นที� 

41. 

ดา้นความมั�นคงและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติั
ประจาํองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ�น 

44,615.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

'- เพื�อเสริมสร้างศกัยภาพแลความเขม้แขง็
ให้แก่เทศบาล ให้มีบุคลากรที�สามารถ
ช่วยเหลือเจา้พนกังานในการบรรเทาสาธารณ
ภยัไดอ้ยา่งมีระสิทธิภาพ '- เพื�อส่งเสริม
ความรู้ดา้นการจดัการสาธารณภยัเบื,องตน้ 
ระบบบญัชาการเหตุการณ์ (Incident 
Command System : ICS) การ
ควบคุมสั�งการ การบริหารจดัการสาธารณภยั
ในพื,นที�เกิดเหตุที�มีรูปแบบและมาตรฐาน
เดียวกนัให้กบัชุดปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติั
ประจาํองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น '- เพื�อ
พฒันาระบบการปฏิบติังานกูภ้ยัในภาวะ
ฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็วและทนัต่อ
เหตุการณ์ 

'- จิตอาสาภยัพิบติัของเทศบาล จาํนวน 50 คน 

42. 

ดา้นการส่งเสริมการ
บริหารจดัการตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

โครงการจดัการเลือกตั,ง
ผูบ้ริหารและสมาชิกสภา
ทอ้งถิ�น 

205,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 

เพื�อจดัการเลือกตั,งผูบ้ริหารทอ้งถิ�นและ
สมาชิกสภาทอ้งถิ�น 

จดัการเลือกตั,งตามวาระการเลือกตั,ง 



สาํนกังานปลดั 
อบต. 

43. 

ดา้นการส่งเสริมการ
บริหารจดัการตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม 

10,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรของเทศบาล
และผูน้าํชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม 

ผูบ้ริหาร/สท./จนท.เทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง 

44. 

ดา้นการส่งเสริมการ
บริหารจดัการตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมเพิ�ม
ประสิทธิภาพผูบ้ริหารและ
สมาชิกสภาทอ้งถิ�น 

10,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อส่งเสริมบทบาทและความรู้เกี�ยวกบัการ
ปฏิบติังานของ อปท.และเสริมสร้างความ
สามคัคี 

ผูบ้ริหาร/สท./จนท.เทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง 

45. 

ดา้นการส่งเสริมการ
บริหารจดัการตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

โครงการจดัทาํระบบแผนที�
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 
(Ltax3000) และ
โปรแกรมประยกุตร์ะบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Ltax GIS) 

60,000.00 

ส่วนการคลงั, 
กองคลงั, สาํนกั
คลงั 

เพื�อพฒันาระบบการจดัเก็บภาษี ระบบแผนที�ภาษี 

46. 

ดา้นการส่งเสริมการ
บริหารจดัการตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมเพิ�ม
ศกัยภาพและบูรณาการจดัทาํ
แผนพฒันาทอ้งถิ�น 

10,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อส่งเสริมสนบัสนุนการจดัทาํแผนชุมชน
และประชาคมหมู่บา้นสญัจรรวมถึงการสร้าง
ความรู้เกี�ยวกบัแผนชุมชน 

คณะกรรมการหมู่บา้น (กม.) ผูน้าํหมู่บา้น/
ชุมชน กลุ่มองคก์ร/ประชาชน 

47. 

ดา้นการส่งเสริมการ
บริหารจดัการตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

โครงการรณรงคใ์ห้ความรู้
การเลือกตั,ง 

10,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ปีละ 1 ครั, ง 

48. 

ดา้นการส่งเสริมการ
บริหารจดัการตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
อาํเภอเมืองพะเยา จงัหวด
พะเยา 

12,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

๑. เพื�อเป็นศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ในเขตอาํเภอ
เมืองพะเยา ๒. เพื�อเป็นแหล่งรวบรวมขอ้มูล
ปัญหาความตอ้งการของประชาชน และ
ประสานหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง ๓. เพื�อบริการ
ขอ้มูลข่าวสารและให้คาํปรึกษา การช่วยเหลือ
ประชาชนตามอาํนาจหนา้ที�ของ อปท. 

จดัตั,งศูนยป์ฏิบติัการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 
อาํเภอเมืองพะเยา ณ ที�ว่าการอาํเภอเมืองพะเยา 
(สนง.ส่งเสริมการปกครองทอ้งถิ�นอาํเภอเมือง
พะเยา) 

49. 

ดา้นการส่งเสริมการ
บริหารจดัการตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

โครงการจดัทาํและพฒันา
เวบ็ไซตเ์ทศบาลตาํบลสนัป่า
ม่วง 

20,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ.
, สาํนกั
ปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั 
อบต. 

เพื�อประชาสมัพนัธ์งานดา้นการบริการ
สาธารณะ ขอ้มูลข่าวสารและภารกิจของ
เทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง 

เวบ็ไซตเ์ทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง มีการใชจ่้ายงบประมาณในการดาํเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ โดยไดมี้การก่อหนี,ผกูพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 22 โครงการ จาํนวนเงิน 9,965,785 บาท 
มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จาํนวน 22 โครงการ จาํนวนเงิน 9,135,172 ลา้นบาท สามารถจาํแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งันี, 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี,ผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ดา้นการพฒันาระบบเศรษฐกิจ 5 1,017,156.70 5 1,016,974.70 

ดา้นการพฒันาสงัคม การศึกษาและวฒันธรรม 11 7,991,637.02 11 7,984,035.98 

ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 1 10,000.00 1 10,000.00 

ดา้นความมั�นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 2 47,420.00 2 47,420.00 



ดา้นการส่งเสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 3 76,741.00 3 76,741.00 

รวม 22 9,142,954.72 22 9,135,171.68 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณเทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง ที�มีการก่อหนี,ผกูพนั/ลงนามในสญัญา มีดงันี,  

  ยุทธศาสตร์ ชื1อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัติ 
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  ดา้นการพฒันาระบบเศรษฐกิจ วสัดุการเกษตร 10,000.00 2,400.00 2,400.00 7,600.00 

2.  ดา้นการพฒันาระบบเศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างรางระบาย
นํ,าพร้อมฝาปิดคอนกรีต
เสริมเหลก็จาํนวน 4 ช่วง 
บา้นสนัปูเลย หมู่ที� 3 ตาํบล
สนัป่าม่วง 

460,000.00 445,000.00 444,818.00 15,000.00 

3.  ดา้นการพฒันาระบบเศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างรางส่งนํ,า
เพื�อการเกษตร บา้นทุ่งตน้
ศรี หมู่ที� 2เชื�อม บา้นสันป่า
ม่วงเหนือ หมู่ที� 5 ตาํบลสนั
ป่าม่วง 

393,000.00 389,000.00 389,000.00 4,000.00 

4.  ดา้นการพฒันาระบบเศรษฐกิจ 

โครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงคป่์าสุสาน
ประจาํหมู่บา้นบา้นสันป่า
ม่วง หมู่ที� 8 ตาํบลสนัป่า
ม่วง 

174,000.00 174,000.00 174,000.00 0.00 

5.  ดา้นการพฒันาระบบเศรษฐกิจ 
อุดหนุนการไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคจงัหวดัพะเยา 

7,000.00 6,756.70 6,756.70 243.30 

6.  
ดา้นการพฒันาสงัคม การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา 

240,220.00 240,220.00 240,220.00 0.00 

7.  
ดา้นการพฒันาสงัคม การศึกษาและ
วฒันธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนตาํบลสนั
ป่าม่วง 

152,000.00 141,580.00 141,580.00 10,420.00 

8.  
ดา้นการพฒันาสงัคม การศึกษาและ
วฒันธรรม 

ค่าอาหารเสริม (นม) 146,400.00 144,894.02 137,292.98 1,505.98 

9.  
ดา้นการพฒันาสงัคม การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการจดังานวนัเดก็
แห่งชาติ 

30,000.00 4,778.00 4,778.00 25,222.00 

10.  
ดา้นการพฒันาสงัคม การศึกษาและ
วฒันธรรม 

วสัดุสาํนกังาน 79,350.00 37,740.00 37,740.00 41,610.00 

11.  
ดา้นการพฒันาสงัคม การศึกษาและ
วฒันธรรม 

อุดหนุนคณะกรรมการ
หมู่บา้น หมู่ที� 1-8 ตาํบล
สนัป่าม่วง 

160,000.00 159,000.00 159,000.00 1,000.00 

12.  
ดา้นการพฒันาสงัคม การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการสตัวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยัจาก โรคพิษสุนขั
บา้ ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย ์พลเอกหญิง 
พลเรือเอกหญิง พลอากาศ
เอกหญิงสมเดจ็พระเจา้นอ้ง
นางเธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรวลยั
ลกัษณ์ อคัรราชกุมารีกรม
พระศรีสวางควฒัน วรขตัติย
ราชนารี 

9,000.00 8,925.00 8,925.00 75.00 

13.  ดา้นการพฒันาสงัคม การศึกษาและ เบี,ยยงัชีพผูสู้งอาย ุ 6,414,000.00 5,843,800.00 5,843,800.00 570,200.00 



วฒันธรรม 

14.  
ดา้นการพฒันาสงัคม การศึกษาและ
วฒันธรรม 

เบี,ยยงัชีพคนพิการ 1,267,200.00 1,159,200.00 1,159,200.00 108,000.00 

15.  
ดา้นการพฒันาสงัคม การศึกษาและ
วฒันธรรม 

เบี,ยยงัชีพผูป่้วยเอดส์ 192,000.00 171,500.00 171,500.00 20,500.00 

16.  
ดา้นการพฒันาสงัคม การศึกษาและ
วฒันธรรม 

เงินสมทบระบบ
หลกัประกนัสุขภาพเทศบาล
ตาํบลสนัป่าม่วง 

80,000.00 80,000.00 80,000.00 0.00 

17.  
ดา้นการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการป้องกนัและ
ควบคุมไฟป่า 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

18.  
ดา้นความมั�นคงและรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการรณรงคป้์องกนั
และลดอุบติัเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลปีใหม่ 

5,000.00 2,805.00 2,805.00 2,195.00 

19.  
ดา้นความมั�นคงและรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการฝึกอบรมชุด
ปฏิบติัการจิตอาสาภยัพิบติั
ประจาํองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ�น 

44,615.00 44,615.00 44,615.00 0.00 

20.  
ดา้นการส่งเสริมการบริหารจดัการตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

โครงการจดัทาํแผนที�ภาษี
และทะเบียนทรัพยสิ์น 
(Ltax3000) และ 
โปรแกรมประยกุตร์ะบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ 
(Ltax GIS) 

60,000.00 55,741.00 55,741.00 4,259.00 

21.  
ดา้นการส่งเสริมการบริหารจดัการตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

อุดหนุนเทศบาลตาํบล
แม่ปืม ตามโครงการ
อุดหนุนศูนยป์ฏิบติัการร่วม
ในการช่วยเหลือประชาชน
ขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถิ�นอาํเภอเมืองพะเยา 
จงัหวดัพะเยา 

12,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 

22.  
ดา้นการส่งเสริมการบริหารจดัการตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

ค่าจา้งเหมาจดัทาํและพฒันา
เวบ็ไซตเ์ทศบาลตาํบลสนั
ป่าม่วง 

20,000.00 9,000.00 9,000.00 11,000.00 

 

รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ปี 2563 
เทศบาลตําบลสันป่าม่วง เมืองพะเยา จ.พะเยา  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดําเนินการ 
ทั,งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ดา้นการพฒันาระบบเศรษฐกิจ 27 20,992,000.00 9 1,156,000.00 5 1,017,156.70 5 1,016,974.70 

2.ดา้นการพฒันาสงัคม การศึกษาและวฒันธรรม 26 9,071,170.00 22 8,907,170.00 11 7,991,637.02 11 7,984,035.98 

3.ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 6 130,000.00 4 60,000.00 1 10,000.00 1 10,000.00 

4.ดา้นความมั�นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 6 374,615.00 6 110,000.00 2 47,420.00 2 47,420.00 



5.ดา้นการส่งเสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 9 542,000.00 8 337,000.00 3 76,741.00 3 76,741.00 

รวม 74 31,109,785.00 49 10,570,170.00 22 9,142,954.72 22 9,135,171.68 
 

ช. ผลการดําเนินงาน 
     เทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง ไดด้าํเนินการโครงการตามเทศบญัญติังบประมาณ ปี 2563 ในเขตพื,นที� โดยไดรั้บความร่วมมือ การส่งเสริมและสนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนใน
พื,นที�ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาํเร็จดว้ยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั,งในพื,นที�และพื,นที�ใกลเ้คียง โดยมีผลการดาํเนินงานที�สาํคญัดงันี, 
     ผลการดาํเนินงาน ในดา้นยทุธศาสตร์ดา้นการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล ถือเป็นยทุธศาสตร์ดา้นหนึ�งที�ผูบ้ริหาร คณะกรรมการต่างๆไดพิ้จารณาและให้ความสาํคญั 
      โดยตามแผนการดาํเนินการ มีทั,งหมด 9 โครงการ 
      ไดรั้บการอนุมติังบประมาณ 8 โครงการ คิดเป็น ร้อยละ 88.89 
     ซึ� งไดล้งนามสญัญาและเบิกจ่าย 3 โครงการ  คิดเป็น ร้อยละ 37.5 จากจาํนวนโครงการที�ไดร้บการอนุมติังบประมาณ 
ปํญหาอุปสรรค 
     โดยปัญหาอุปสรรคในการดาํเนินงานตามแผนดาํเนินงานในปีงบประมาณที�ผา่นมานั,น คือสถานการณ์ โควิด -19 ที�ระบาดในประเทศไทยและภายในจงัหวดัพะเยาและในพื,นที�ทาํให้การดาํเนินการ 
ตามแผนดาํเนินการไม่เป็นไปตามที�ไดด้าํเนินการวางแผนไวแ้ละงบประมาณที�มีอยูอ่ยา่งจาํกดัจึงปฏิบติังานตามแผนดาํเนินการไดเ้ท่าที�จาํเป็นและประหยดั 
ขอ้เสนอแนะ 
      ในการดาํเนินงานตามแผนดาํเนินงานที�ปรากฏในแผนดาํเนินงาน ดาํเนินการไดโ้ดยไม่ใชง้บประมาณแต่ในระบบการประมวลผลมิไดน้าํมาปรากฏในการสรุปผลดงักล่าว ค่าผลสมัฤทธิT จึงไดค้่าที� 
ตํ�ากว่าความน่าจะเป็น  
ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพฒันาท้องถิ1น  

ชื1อ ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสมชาย จินะ ประธานกรรมการ 054888870 ต่อ - 054888870 sanpamuangphayao@gmail.com 

นายวิชระ อินทรีย ์ กรรมการ 054888870 ต่อ - 054888870 sanpamuangphayao@gmail.com 

นายทูล ยาดี กรรมการ 054888870 ต่อ - 054888870 sanpamuangphayao@gmail.com 

นายรุฒิชยั นนัทาทอง กรรมการ 054888870 ต่อ - 054888870 sanpamuangphayao@gmail.com 

นางสมศรี ดูแกว้ กรรมการ 054888870 ต่อ - 054888870 sanpamuangphayao@gmail.com 

นายสอน ยาดี กรรมการ 054888870 ต่อ - 054888870 sanpamuangphayao@gmail.com 

นางผอ่งศรี ปรีชาพงคมิ์ตร กรรมการ - ต่อ - - - 

นายศุภกานต ์ดูดี กรรมการ - ต่อ - - - 

นายชาติชาย วงคไ์ชยา กรรมการ - ต่อ - - - 

เกษตรประจาํตาํบลสนัป่าม่วง กรรมการ - ต่อ - - - 

ผูอ้าํนวยการโรงเรียนตาํบลสนัป่าม่วง กรรมการ - ต่อ - - - 

ผอ.รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ อนาลโย กรรมการ - ต่อ - - - 

นายรุ่งเรือง กนัตรี กรรมการ - ต่อ - - - 

นายประสิทธิT  กนัวงค ์ กรรมการ - ต่อ - - - 

นายสิทธิ สายปิน กรรมการ - ต่อ - - - 

นายคราญ เมืองงาม กรรมการ - ต่อ - - - 

นายประสิทธิT  เทพสืบ กรรมการ - ต่อ - - - 

นายณทองเดช ชาํนาญยา กรรมการและเลขานุการ 054888870 ต่อ - 054888870 sanpamuangphayao@gmail.com 



นายดาํเนิน เสนาะสําเนียง ผูช่้วยเลขานุการ - ต่อ - - sanpamuangphayao@gmail.com 

 
   2. คณะกรรมการ ตดิตามแผน  

ชื1อ ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายสมชาติ วงคปั์ญญา ประธานกรรมการ 054888870 ต่อ - 054888870 sanpamuangphayao@gmail.com 

นายกมล เมืองเจียง กรรมการ 054888870 ต่อ - 054888870 sanpamuangphayao@gmail.com 

นายภาณุพงษ ์เลาสตัย ์ กรรมการ 054888870 ต่อ - 054888870 sanpamuangphayao@gmail.com 

ผอ.รพ.สต.เฉลิมพระเกียรติฯ อนาลโย กรรมการ - ต่อ - - - 

ครู กศน.ตาํบลสนัป่าม่วง กรรมการ - ต่อ - - - 

นายสมนึก กนัทะวงค ์ กรรมการ - ต่อ - - - 

นายมนู เหลก็กลา้ กรรมการ - ต่อ - - - 

นายสงดั เมียงเจียง กรรมการ - ต่อ - - - 

นายศรายทุธ บวัเทศ กรรมการ - ต่อ - - - 

นายเกียรติพนัธ์ ฟูแสง กรรมการ 054888870 ต่อ - 054888870 sanpamuangphayao@gmail.com 

นายดาํเนิน เสนาะสําเนียง กรรมการและเลขานุการ 054888870 ต่อ - 054888870 sanpamuangphayao@gmail.com 

 
   3. คณะกรรมการสนับสนุนการจดัทําแผนพฒันาท้องถิ1น  

ชื1อ ตําแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายณทองเดช ชาํนาญยา ประธานกรรมการ 054888870 ต่อ - 05488880 sanpamuangphayao@gmail.com 

นายจาํรัส สีนิล กรรมการ - ต่อ - - - 

นายจรัญ ดูดี กรรมการ - ต่อ - - - 

นายจารุกิตต ์ทิพยชุ์มภู กรรมการ - ต่อ - - - 

นายเกียรติพนัธ์ ฟูแสง กรรมการ 054888870 ต่อ - 054888870 sanpamuangphayao@gmail.com 

นางศศิวิมล มูลทาทอง กรรมการ 054888870 ต่อ - 054888870 sanpamuangphayao@gmail.com 

นายดาํเนิน เสนาะสําเนียง กรรมการและเลขานุการ 054888870 ต่อ - 054888870 sanpamuangphayao@gmail.com 

นายศุภกฤต อคัรพรนาคิน ผูช่้วยเลขานุการ 054888870 ต่อ - 054888870 sanpamuangphayao@gmail.com 

 

    ทั,งนี, หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งมีขอ้สงสยัหรือมีความประสงคจ์ะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตาํบลสนัป่าม่วงทราบ เพื�อจะได้
พิจารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการดาํเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื,นที�ในระยะต่อไป 
    จึงประกาศมาเพื�อทราบโดยทั�วกนั 
                                                              ประกาศ ณ วนัที� 12 เมษายน 2564 
 
                                                                  ณทองเดช  ชาํนาญยา 
                                                              (นายณทองเดช  ชาํนาญยา) 
                                                                       ปลดัเทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง ปฏิบติัหนา้ที�          
                                                              นายกเทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง 
 

ขอ้มูล ณ 12/04/2564 



 


