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เทศบาลตําบลสันป่าม่วง 

อําเภอเมืองพะเยา   จังหวัดพะเยา 



การรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ไตรมาสที� 1 – 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 

******************************************* 
    ดว้ยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กาํหนดให้ อปท.สภาทอ้งถิ�น และผูบ้ริหารทอ้งถิ�น เปิดเผยขอ้มูลและรายงานผลการดาํเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดทั5ง มีกลไกให้ประชาชนในทอ้งถินมี
ส่วนร่วมดว้ย ประกอบกบัระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น พ.ศ. ๒๕๔๘ แกไ้ขเพิ�มเติมถึง (ฉบบัที� 3) พ.ศ. ๒๕๖๑ ขอ้ 30 (5) ผูบ้ริหารทอ้งถิ�นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาทอ้งถิ�น คณะกรรมการ พฒันาทอ้งถิ�น พร้อมท้งัประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ�นให้ประชาชนในทอ้งถิ�นทราบ ในที�เปิดเผยภายในสิบห้าวนั
นบัแต่วนัที�ผ◌ู้บริหารทอ้งถิ�นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดงักล่าว และตอ้ง ปิดประกาศไวเ้ป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามสิบวนัโดยอยา่งนอ้ยปีละหนึ�งครั้งภายในเดือนธนัวาคมของทุก
ปี     ดงันั5นเพื�อการปฏิบติัให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าดว้ยการจดัทาํแผนพฒันาองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น เทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง จึงขอประกาศผลการ
ดาํเนินงานการจดัทาํงบประมาณ การใชจ่้าย และผลการดาํเนินงาน รวมทั5งการติดตามและประเมินผลแผนพฒันาทอ้งถิ�น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที� 1 – 2 (ตุลาคม 2564 – 
มีนาคม 2565) มา เพื�อให้ประชาชนไดมี้ส่วนร่วมในการตรวจสอบและกาํกบัการบริหารจดัการเทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง ดงันี5   
ก. วสัิยทัศน์ ของเทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง  
    "ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง โครงสร้างพื5นฐานพร้อม สิ�งแวดลอ้มน่าอยู ่มุ่งสู่การพฒันาที�ย ั�งยืน" 
ข. พนัธกิจ ของเทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพฒันา ของเทศบาลตาํบลสนัป่าม่วงไดก้าํหนดยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันายทุธศาสตร์ไว ้5 ยทุธศาสตร์ ดงันี5 
    ดา้นการพฒันาระบบเศรษฐกิจ 
 
    ดา้นการพฒันาสงัคม การศึกษาและวฒันธรรม 
 
    ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 
 
    ดา้นความมั�นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 
 
    ดา้นการส่งเสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 

ง. การวางแผน 
    เทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง ไดจ้ดัทาํแผนยทุธศาสตร์การพฒันาและแผนพฒันา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที�บญัญติัไวใ้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผา่นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน เช่น การจดัเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื�อรับฟังปัญหาและความตอ้งการที�แทจ้ริงของประชาชนในพื5นที� ก่อนนาํมาจดัทาํโครงการเพื�อพฒันาพื5นที� ที�บรรจุไวใ้น
แผนพฒันาทอ้งถิ�นต่อไป  
    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 21 50,170,000.00 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ
วฒันธรรม 

34 8,384,800.00 25 8,950,100.00 26 9,071,170.00 26 8,827,820.00 19 954,000.00 

ดา้นการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม 

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

ดา้นความมั�นคงและ
รักษาความสงบ
เรียบร้อย 

9 230,000.00 4 30,000.00 6 374,615.00 6 184,615.00 5 84,615.00 

ดา้นการส่งเสริมการ
บริหารจดัการตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

11 585,000.00 9 475,000.00 9 542,000.00 8 312,000.00 8 572,000.00 

รวม 87 13,357,800.00 71 17,021,100.00 74 31,109,785.00 71 28,841,435.00 59 51,890,615.00 
 

 
 
 
 
 
 



    จ. การจดัทํางบประมาณ 
ผูบ้ริหารเทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง ไดป้ระกาศใชข้อ้บญัญติังบประมาณ โดยมีโครงการที�บรรจุอยูใ่นขอ้บญัญติังบประมาณ จาํนวน 26 โครงการ งบประมาณ 1,111,000 บาท สามารถจาํแนก
ตามยทุธศาสตร์ ไดด้งันี5   

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัติ 

ดา้นการพฒันาระบบเศรษฐกิจ 1 10,000.00 

ดา้นการพฒันาสงัคม การศึกษาและวฒันธรรม 14 889,000.00 

ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 3 30,000.00 

ดา้นความมั�นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 4 40,000.00 

ดา้นการส่งเสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 4 142,000.00 

รวม 26 1,111,000.00 
 

    รายละเอียดโครงการในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที� 1 – 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565)ของ เทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง มีดงันี5  

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จํานวน

งบประมาณ 

ผลการดําเนินงาน ผลการเบิกจ่าย 
หน่วยงานที

รับผดิชอบ 
ผลผลิต ดําเนนิการ

แล้วเสร็จ 

ระหว่าง

ดําเนนิการ 

ยงัไม่ได้

ดําเนนิการ 

ยกเลกิ/ไม่

ดําเนนิการ 

1. 
ดา้นการพฒันาระบบ

เศรษฐกิจ 

โครงการฝึกอบรมหลกั
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่

ชุมชน 
10,000.00 - - � - - 

สาํนกัปลดั อบจ., 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

หมู่บา้นเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ

วฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุนค่าใชจ่้าย
การบริหารสถานศึกษา 

231,000.00 - � - - 135,880.00 
สาํนกัปลดั อบจ., 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

เดก็สงักดัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ 

3. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ

วฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุนอาหาร
กลางวนัเดก็นกัเรียน 

160,000.00 - � - - 84,160.000 

สาํนกัปลดั อบจ., 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

เดก็สงักดั
โรงเรียนในเขต
พื5นที� 

4. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ

วฒันธรรม 

โครงการจดัซื5ออาหารเสริม
(นม) 

138,000.00 - � - - 56,161.80 

สาํนกัปลดั อบจ., 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

เดก็สงักดัศูนย์
พฒันาเดก็เลก็
และเดก็นกัเรียน
สงักดัโรงเรียน
ในเขตพื5นที� 

5. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ

วฒันธรรม 

โครงการจดังานวนัเดก็
แห่งชาติ 

20,000.00 - - - � - 
สาํนกัปลดั อบจ., 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

เดก็ในพื5นที�
ตาํบลสนัป่าม่วง 

6. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ

วฒันธรรม 

โครงการรณรงคป้์องกนัและ
เฝ้าระวงัโรคติดต่อ 

5,000.00 - - � - - 
สาํนกัปลดั อบจ., 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

จดัหาเวชภณัฑ์
ในการป้องกนั
และควบคุมโรค 
เช่น วคัซีน 
สารเคมีต่างๆ 

7. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ

วฒันธรรม 

โครงการป้องกนัและแกไ้ข
ปัญหาโรคไขเ้ลือดออก 

10,000.00 - - � - - 
สาํนกัปลดั อบจ., 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

การพ่นหมอก
ควนัและแจกสาร
กาํจดัลูกนํ5า
ยงุลาย 

8. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ

วฒันธรรม 

โครงการพระราชดาํริดา้น
สาธารณสุข 

160,000.00 - - � - - 
สาํนกัปลดั อบจ., 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

สนบัสนุน
งบประมาณตาม
โครงการที�ผา่น
กระบวนการ



ประชาคมของ
ชุมชน/หมู่บา้น 
ตามความ
เหมาะสมของ
ปัญหาและบริบท
ของพื5นที� ชุมชน/
หมู่บา้น  

9. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ

วฒันธรรม 

โครงการสตัวป์ลอดโรค คน
ปลอดภยั จากโรคพิษสุนขับา้ 

ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย ์พลเอกหญิง พล

เรือเอกหญิง พลอากาศเอก
หญิง สมเดจ็พระเจา้นอ้งนาง
เธอ เจา้ฟ้าจุฬาภรวลยัลกัษณ์ 
อคัรราชกุมารี กรมพระศรี

สวางควฒัน วรขตัติยราชนารี 

10,000.00 - - � - - 
สาํนกัปลดั อบจ., 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

สุนขัและแมวใน
พื5นที�ตาํบลสนัป่า
ม่วงไดรั้บการขึ5น
ทะเบียน และ
ไดรั้บการควบคุม
และป้องกนัโรค
พิษสุนขับา้ 

10. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ

วฒันธรรม 

โครงการสงเคราะห์
ผูด้อ้ยโอกาส 

30,000.00 - - � - - 
สาํนกัปลดั อบจ., 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

ผูด้อ้ยโอกาสหรือ
ผูมี้ฐานะยากจน 

11. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ

วฒันธรรม 

โครงการฝึกอบรมพฒันา
ศกัยภาพผูสู้งอาย ุ

25,000.00 - - � - - 
สาํนกัปลดั อบจ., 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

ผูสู้งอายรุายใหม่
ที�ขึ5นทะเบียน
ขอรับเบี5ยยงัชีพ
ผูสู้งอาย ุ

12. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ

วฒันธรรม 

โครงการฝึกอบรมพฒันาเดก็
และเยาวชน 

10,000.00 - - � - - 
สาํนกัปลดั อบจ., 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

มีการจดักิจกรรม
อยา่งนอ้ยปีละ 1 
ครั5 ง 

13. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ

วฒันธรรม 

โครงการจดังานประเพณีสรง
นํ5าพระธาตุผาชา้งมูบ 

10,000.00 - - � - - 
สาํนกัปลดั อบจ., 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

จดักิจกรรม
ประเพณีฯปีละ 1 
ครั5 ง 

14. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ

วฒันธรรม 

โครงการจดังานหล่อเทียน
และแห่เทียนพรรษา 

10,000.00 - - � - - 
สาํนกัปลดั อบจ., 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

จดักิจกรรม
ประเพณีฯปีละ 1 
ครั5 ง 

15. 

ดา้นการพฒันาสงัคม 
การศึกษาและ

วฒันธรรม 

โครงการส่งเสริมกองทุน
หลกัประกนัสุขภาพเทศบาล

ตาํบลสนัป่าม่วง 
70,000.00 � - - - 70,000.00 

สาํนกัปลดั อบจ., 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

องคก์ร เครือข่าย
หรือกลุ่มที�
ทาํงานดา้น
สุขภาพ 

16. 

ดา้นการบริหาร
จดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมในการป้องกนัและ

ควบคุมไฟป่า 
10,000.00 - - � - - 

สาํนกัปลดั อบจ., 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

อบรมปีละ 1 รุ่น 

17. 

ดา้นการบริหาร
จดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการอนุรักษธ์รรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม 

10,000.00 - - � - - 
สาํนกัปลดั อบจ., 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

เดก็ เยาวชนและ
ประชาชนทั�วไป
ในตาํบล 

18. 

ดา้นการบริหาร
จดัการ

ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้ม 

โครงการอนุรักษพ์นัธุกรรม
พืชอนัเนื�องมาจาก

พระราชดาํริสมเดจ็พระ
กนิษฐาธิราช กรมสมเดจ็

พระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี 

10,000.00 - - � - - 
สาํนกัปลดั อบจ., 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

เดก็ เยาวชนและ
ประชาชนทั�วไป
ในตาํบล 

19. 
ดา้นความมั�นคงและ

รักษาความสงบ
โครงการจดัตั5งจุดให้บริการ
ประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 

10,000.00 � - - - 7,286.00 
สาํนกัปลดั อบจ., 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 

จุดตรวจ/จุด
บริการประชาชน



เรียบร้อย สาํนกังานปลดั อบต. ตามทางแยก 1 
จุด 

20. 

ดา้นความมั�นคงและ
รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

โครงการรจดัตั5งจุดให้บริการ
ประชาชนช่วงเทศกาล

สงกรานต ์
10,000.00 - - � - - 

สาํนกัปลดั อบจ., 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

จุดตรวจ/จุด
บริการประชาชน
ตามทางแยก 1 
จุด 

21. 

ดา้นความมั�นคงและ
รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

โครงการฝึกซ้อมแผนการ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณ

ภยั 
10,000.00 - - � - - 

สาํนกัปลดั อบจ., 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

อบรมและ
ฝึกซ้อมปีละ1 
ครั5 ง 

22. 

ดา้นความมั�นคงและ
รักษาความสงบ

เรียบร้อย 

โครงการรณรงคป้์องกนัและ
แกไ้ขปัญหายาเสพติด 

10,000.00 - - � - - 
สาํนกัปลดั อบจ., 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

ประชาชน/ผูเ้สพ/
ผูติ้ดยาเสพติดใน
พื5นที� 

23. 

ดา้นการส่งเสริมการ
บริหารจดัการตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรม
และจริยธรรม 

10,000.00 - - � - - 
สาํนกัปลดั อบจ., 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

ผูบ้ริหาร/สท./
จนท.เทศบาล
ตาํบลสนัป่าม่วง 

24. 

ดา้นการส่งเสริมการ
บริหารจดัการตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

โครงการจดัทาํระบบแผนที�
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิ์น 

(Ltax3000) และ
โปรแกรมประยกุตร์ะบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Ltax 
GIS) 

100,000.00 � - - - 96,000.00 สาํนกั/กองคลงั ระบบแผนที�ภาษี 

25. 

ดา้นการส่งเสริมการ
บริหารจดัการตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมเพิ�ม
ศกัยภาพและบูรณาการจดัทาํ

แผนพฒันาทอ้งถิ�น 
20,000.00 - - � - - 

สาํนกัปลดั อบจ., 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

คณะกรรมการ
หมู่บา้น (กม.) 
ผูน้าํหมู่บา้น/
ชุมชน กลุ่ม
องคก์ร/
ประชาชน 

26. 

ดา้นการส่งเสริมการ
บริหารจดัการตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

โครงการอุดหนุนศูนย์
ปฏิบติัการร่วมในการ

ช่วยเหลือประชาชนของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น 

อาํเภอเมืองพะเยา จงัหวด
พะเยา 

12,000.00 - - � - - 
สาํนกัปลดั อบจ., 
สาํนกัปลดัเทศบาล, 
สาํนกังานปลดั อบต. 

จดัตั5งศูนย์
ปฏิบติัการร่วม
ในการช่วยเหลือ
ประชาชนของ
องคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�น 
อาํเภอเมืองพะเยา 
ณ ที�ว่าการอาํเภอ
เมืองพะเยา 
(สนง.ส่งเสริม
การปกครอง
ทอ้งถิ�นอาํเภอ
เมืองพะเยา) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     เทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง มีการใชจ่้ายงบประมาณในการดาํเนินโครงการตามขอ้บญัญติังบประมาณ โดยไดมี้การก่อหนี5ผกูพนั/ ลงนามในสัญญา รวม 6 โครงการ จาํนวนเงิน 709,000 
บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จาํนวน 6 โครงการ จาํนวนเงิน 393,943 ลา้นบาท สามารถจาํแนกตามยทุธศาสตร์ ไดด้งันี5  

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี0ผูกพนั/ 
ลงนามในสัญญา 

โครงการ การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ดา้นการพฒันาระบบเศรษฐกิจ 
    

ดา้นการพฒันาสงัคม การศึกษาและวฒันธรรม 4 384,427.40 4 346,656.80 

ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 
    

ดา้นความมั�นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 1 7,286.00 1 7,286.00 

ดา้นการส่งเสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 1 96,000.00 1 40,000.00 

รวม 6 487,713.40 6 393,942.80 

    รายละเอียดโครงการในขอ้บญัญติังบประมาณเทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง ที�มีการก่อหนี5ผกูพนั/ลงนามในสญัญา มีดงันี5   

  ยุทธศาสตร์ ชื3อโครงการตามแผน  
งบตามข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ดา้นการพฒันาสงัคม การศึกษาและ
วฒันธรรม 

โครงการสนบัสนุน
ค่าใชจ่้ายการบริหาร
สถานศึกษา 

231,000.00 135,880.00 135,880.00 95,120.00 

2.  
ดา้นการพฒันาสงัคม การศึกษาและ
วฒันธรรม 

อุดหนุนโรงเรียนตาํบลสนั
ป่าม่วง 

160,000.00 84,160.00 84,160.00 75,840.00 

3.  
ดา้นการพฒันาสงัคม การศึกษาและ
วฒันธรรม 

วสัดุงานบา้นงานครัว 138,000.00 94,387.40 56,616.80 43,612.60 

4.  
ดา้นการพฒันาสงัคม การศึกษาและ
วฒันธรรม 

เงินสมทบระบบ
หลกัประกนัสุขภาพ
เทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง 

70,000.00 70,000.00 70,000.00 0.00 

5.  
ดา้นความมั�นคงและรักษาความสงบ
เรียบร้อย 

โครงการจดัตั5งจุด
ให้บริการประชาชนช่วง
เทศกาลปีใหม่ 

10,000.00 7,286.00 7,286.00 2,714.00 

6.  
ดา้นการส่งเสริมการบริหารจดัการตาม
หลกัธรรมาภิบาล 

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

100,000.00 96,000.00 40,000.00 4,000.00 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานสรุปผลการดาํเนินงาน ปี 2565 ไตรมาสที3 1 – 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) 
เทศบาลตําบลสันป่าม่วง เมืองพะเยา จ.พะเยา  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดําเนินการ 
ทั0งหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

จํานวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จํานวน 

โครงการ 
งบประมาณ 

1.ดา้นการพฒันาระบบเศรษฐกิจ 21 50,170,000.00 1 10,000.00 
    

2.ดา้นการพฒันาสงัคม การศึกษาและวฒันธรรม 19 954,000.00 14 889,000.00 4 384,427.40 4 346,656.80 

3.ดา้นการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม 6 110,000.00 3 30,000.00 
    

4.ดา้นความมั�นคงและรักษาความสงบเรียบร้อย 5 84,615.00 4 40,000.00 1 7,286.00 1 7,286.00 

5.ดา้นการส่งเสริมการบริหารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล 8 572,000.00 4 142,000.00 1 96,000.00 1 40,000.00 

รวม 59 51,890,615.00 26 1,111,000.00 6 487,713.40 6 393,942.80 
 

ช. ผลการดําเนินงาน 
     เทศบาลตาํบลสนัป่าม่วง ไดด้าํเนินการโครงการตามเทศบญัญติังบประมาณ ปี 2565 ไตรมาสที� 1 – 2 (ตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565) ในเขตพื5นที� โดยไดรั้บความร่วมมือ การส่งเสริมและ
สนบัสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื5นที�ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสาํเร็จดว้ยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั5งในพื5นที�และพื5นที�ใกลเ้คียง โดยมีผลการ
ดาํเนินงานที�สําคญัดงันี5  
อปท. ใส่ข้อมูลผลการดําเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการสํารวจความคดิเห็นของประชาชน หรือ ข้อมูลผลการดําเนินงานด้านอื3น ๆ  
    ทั5งนี5 หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งมีขอ้สงสยัหรือมีความประสงคจ์ะเสนอตวามคิดเห็นหรือขอ้เสนอแนะ การบริหารงานขอเทศบาลตาํบลสนัป่าม่วงทราบ เพื�อ
จะไดพิ้จารณาการวางแผนพฒันาและปรับปรุงการดาํเนินการ ตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพื5นที�ในระยะต่อไป 
 
 

 

 




