
รายงานกิจการประจำป�

๒๕๖๑
ANNUAL REPORT

SANKAMPHAENG MUNICIPALITY 2018

เทศบาลตำบลสันกำแพง

งานประชาสัมพันธ� สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันกำแพง
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม� 50130
โทร 053-331904   www.sankamphaeng.go.th
Facebook fanpage : เทศบาลตำบลสันกำแพง 



 

วิสัยทัศนแหงการพัฒนา 

พัฒนาเทศบาลตําบลสันกาํแพง ใหมีความนาอยูอยางยั่งยืน 

เมืองอยูดีคนมีความสุข ส่ิงแวดลอมสดใส 
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	 	 สารจาก...นายกเทศมนตรีต�าบลสันก�าแพง
ตลอดระยะเวลาการท�างานท่ีดิฉันและทีมคณะ									
ผู้บริหารได้ด�าเนินงานด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจในการ
สานต่อนโยบายการพัฒนาเทศบาล	 ให้เป็นเมืองน่า
อยู่	ภายใต้วิสัยทัศน์ได้ด�าเนนิการตามนโยบายทีใ่ห้ไว้
กบัพีน้่องประชาชนเพ่ือน�าพาท้องถิน่ไปสูก่ารพฒันา
ที่ยั่งยืนและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการท�างานร่วมคดิร่วมท�าร่วมแก้ปัญหา	ซึง่ใน
แต่ละปีงบประมาณ	คณะผูบ้รหิารได้ด�าเนนิกาตามนโยบาย	 ได้จดัท�าโครงการพฒันาต่างๆ	 เกดิขึน้ภายใต้	
กรอบยุทธศาสตร์ที่กฎหมายก�าหนดไว้	 ด้านโครงสร้างพื้นฐานมีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค	 ถนน
หนทาง	 รางระบายน�้า	 ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างให้ครอบคลุม	 ทั่วถึงเพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างต่อ
เนือ่งไปพร้อมกบัการสร้างชมุชนเข้มแขง็ด้วยการยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนในพืน้ที	่และทีส่�าคญั
ได้มกีารส่งเสรมิให้ประชาชนคัดแยกขยะมลูฝอยตามทีน่โยบายของกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิน่ทีว่่า	
“Change	 For	 Good”	 คือ	 เปลียนเพื่อโลกที่ดีกว่า	 จังหวัดสะอาดทั่วท้องถิ่นไทย	 ประชารัฐร่วมใจ											
สู่ประเทศไทยไร้ขยะ

	 	 ขอบขอบคณุพีน้่องประชาชนเทศบาลต�าบลสนัก�าแพงทกุท่านทีไ่ด้ให้ความร่วมมอืในการขบัเคลือ่น
นโยบายต่างๆร่วมกับเทศบาลและสนับสนุนการบริหารงานของเทศบาลต�าบลสันก�าแพงด้วยดีตลอดมา
จึงท�าโครงการต่างๆส�าเร็จตามวัตถุประสงค์	 ดิฉันและคณะผู้บริหารคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการบริหาร
จัดการงบประมาณในการพฒันาเทศบาลต�าบลสันก�าแพงในรอบปีงบประมาณพทุธศกัราช	2561	และที่
ผ่านมาจะสามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนได้เป็นอย่างดี

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 			นางสาวศุภนิมิต	วรกิตติ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 						นายกเทศมนตรีต�าบลสันก�าแพง

สาร
จากนายกเทศมนตรี 

ตำาบลสันกำาแพง
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	 	 สวสัดคีรบัพีน้่องประชาชนเทศบาลต�าบลสนัก�าแพง	
กระผมนายประวติร	ใจวงค์เป็ง	ประธานสภาเทศบาลต�าบล
สันก�าแพง	ท�าหน้าที่เป็นฝ่ายนิติบัญญัติโดยมีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบการปฏบิติังานของฝ่ายบรหิารพจิารณาให้ความ
เห็นชอบกิจการที่ส�าคัญของเทศบาลต�าบลสันก�าแพง	โดย
ใช้มติของทีป่ระชุมสภาเป็นหลกั		ไม่ว่าจะเป็นการเหน็ชอบ
แผนพัฒนาท้องถ่ินสี่ปี	 	 พิจารณาเห็นชอบร่างเทศบัญญัติ	 	 งบประมาณรายจ่ายประจ�าปีพิจารณาเห็น
ชอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี	พจิารณาเหน็ชอบการจ่ายขาดเงนิสะสม	อกีทัง้ควบคมุการ
ปฏิบัติงานของนายกฯเทศมนตรีให้เป็นไปตามกฎหมาย	ร่วมปรึกษาหารือและแก้ไขปัญหาต่างๆร่วมกับ
ฝ่ายบริหารเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน	 สร้างความพึงพอใจแก่พ่ีน้องประชาชนโดยยึด
หลักการปฎบิตังิานตามหลกัธรรมาภบิาล	ยดึประโยชน์ของพ่อแม่พีน้่องประชาชนเป็นหลัก	ท�างานอย่าง
เต็มความสามารถและด้วยความเตม็ใจ	ทัง้นีเ้พ่ือให้เทศบาลต�าบลสนัก�าแพงของเรามีความเจรญิก้าวหน้า
มีการพัฒนาในทุกด้าน

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 			นายประวิตร	ใจวงค์เป็ง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ประธานสภาเทศบาลต�าบลสันก�าแพง

สาร
จากประธานสภาเทศบาล

ตำาบลสันกำาแพง
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	 	 การจัดท�ารายงานประจ�าปี	2561	ของเทศบาลต�าบล
สันก�าแพง	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ผลการด�าเนินงานของเทศบาลในรอบปีงบประมาณ	2561		
เพือ่ให้ประชาชนในพ้ืนท่ีเทศบาลต�าบลสนัก�าแพงตลอดจน
บุคคลทั่วไปได้ทราบถึงผลการด�าเนินงานและการปฎิบัติ
ตามภารกิจของเทศบาลต�าบลสันก�าแพงตามพระราช
บัญญัติเทศบาลพ.ศ.	2496		แก้ไขเพิ่มเติม	ฉบับที่	13		และตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ�านาจให้กบัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่พ.ศ.	2542	และกฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วข้องโดยเผยแพร่
โครงการ/กิจกรรม	ที่ได้ด�าเนินงาน	ได้แก่	ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต	ด้านการจัด
ระเบยีบชุมชน	สงัคม	และการรกัษาความสงบเรยีบร้อย	การวางแผนการส่งเสรมิการลงทนุพาณชิย		กรรม
และการท่องเทีย่ว	ด้านการบรหิารจดัการและการอนรุกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม		การศาสนา	
ศิลปะ	 วัฒนธรรม	 จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	 รวมถึงด้านการบริหารจัดการและการสนับสนุ
นการปฎิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความ
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง	 มีน�้าส�าหรับอุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ	มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่ตอบสนองความต้องการและอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน
อย่างทั่วถึง					
	 	 ขอขอบคุณ	พนักงานเทศบาล	เจ้าหน้าที่ของเทศบาลต�าบลสันก�าแพงทุกท่าน	ที่มีส่วนร่วมในการ
ขับเคลื่อนการด�าเนินงาน	 สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบาย
ของผู้บริหารน�าพาความสุขมาสู่พี่น้องประชาชนเทศบาลต�าบลสันก�าแพง

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 นายสุเมธ		ฉลาดธัญญกิจ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		ปลัดเทศบาลต�าบลสันก�าแพง

สาร
จากปลัดเทศบาล
ตำาบลสันกำาแพง



คณะผู้จัดทำา

ที่ปรึกษา

นางสาวศุภนิมิต				 วรกิตติ	 	 	 นายกเทศมนตรีต�าบลสันก�าแพง
ว่าที่ร้อยตรีปัญญา			 อุ่นประดิษฐ์		 	 รองนายกเทศมนตรี
นายชาครีย์			 	 	 ขัติรัตน์	 	 	 	 รองนายกเทศมนตรี
นายสังวร		 	 	 	 ลานยศ	 	 	 	 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี
นายเจริญ		 	 	 	 เฟื่องอักษร	 	 	 เลขานุการนายกเทศมนตรี

บรรณาธิการ

นายสุเมธ			 	 	 	 ฉลาดธัญญกิจ	 ปลัดเทศบาลต�าบลสันก�าแพง

กองบรรณาธิการ

นางพรรณิภา	 สุนทรนันท์	 รองปลัดเทศบาล
นายอมรินทร์	 บุญถม	 	 รองปลัดเทศบาล
นางสาววรากร		พาจรทิศ	 	 หัวหน้าส�านักปลัด
นางพาณี		สุขสวัสดิ์	 	 รักษาการผู้อ�านวยการกองคลัง
นายไพฑูรย์	นวะมะวัฒน์	 	 ผู้อ�านวยการกองช่าง
นางธญัรวีร์		อัศววรีะภทัร์	 ผู้อ�านวยการกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
นายประภากร	ถวิลประวัติ	 ผู้อ�านวยการกองการศึกษา

																																										ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้รวบรวมข้อมูล

นางสาวเบ็ญจมาภรณ์	กันทะปัน				 นักประชาสัมพันธ์ช�านาญการ

สารบัญ
เรื่อง   หน้า

สารจากนายกเทศมนตรีต�าบลสันก�าแพง
สารจากประธานสภาเทศบาลต�าบลสันก�าแพง
สารจากปลัดเทศบาลต�าบลสันก�าแพง
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
หัวหน้าส่วนราชการ
ข้อมูลประชากรในเขตเทศบาลต�าบลสันก�าแพง	
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง	5	ด้าน
รายงานแสดงผลการด�าเนินงานงบประมาณ	พ.ศ.	2561
คู่มือประชาชน
ศูนย์รวมแห่งการบริการ
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กลาง :		 	 	 	 	 นางสาวศุภนิมิต		วรกิตติ	 	 	 นายกเทศมนตรีต�าบลสันก�าแพง

จากขวามาซ้าย :  นายสังวร		ลานยศ				 	 	 	 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี	 ต�าบลสันก�าแพง

	 	 							 	 	 	 นายชาครีย์		ขัติรัตน์		 	 	 	 รองนายกเทศมนตรี

จากซ้ายมาขวา :	 	 นายเจริญ		เฟื่องอักษร		 	 	 เลขานุการนายกเทศมนตรี

	 	 							 	 	 	 ว่าที่ร้อยตรีปัญญา		อุ่นประดิษฐ์	 รองนายกเทศมนตรี

คณะผู้บริหาร
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สมาชิกสภาเทศบาล

นายประวิตร  ใจวงค์เป็ง
ประธานสภาเทศบาลต�าบลสันก�าแพง

นายสมชาย  โมราเลิศ
รองประธานสภาเทศบาลต�าบลสันก�าแพง

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางเครือวัลย์

มณีจักร

นายเล็ก

ไชยวงศ์

จ่าสิบเอกประเสริฐ

ค�าเตือน

นางสุภาพ

สุริยะ

นายประหยัด

เปรมธนากุล

นายอนันต์  

ยุติธรรม

นายสมศักดิ์

อร่ามเรือง

นายสมชาย

โมราเลิศ

นายอนันต์

สุคันธรส

นายสุทัศน์

ตาแสงร้อย

นายเจิดศักดิ์

ตันติยากร

นายประวิตร

ใจวงค์เป็ง



หัวหน้าส่วนราชการ

นางธัญรวีร์

อัศววีระภัทร

ผู้อ�านวยการ

กองสาธารณสุข

และ

สิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อม

นายประภากร

ถวิลประวัติ

ผู้อ�านวยการ

กองการศึกษา

นางสาววรากร

พาจรทิศ

หัวหน้าส�านักปลัด

นางไพฑูรย์ นวะมะวัฒน์

ผู้อ�านวยการกองช่าง

นางพาณี  สุขสวัสดิ์

รักษาการผู้อ�านวยการ

กองคลัง

นายสุเมธ  ฉลาดธัญญกิจ
ปลัดเทศบาลต�าบลสันก�าแพง

นางพรรณิภา  สุนทรนันท์
รองปลัดเทศบาล

นายอมรินทร์  บุญถม
รองปลัดเทศบาล
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ประธานชุมชน

ตำาบลสันกำาแพง

นายสงวนศักดิ์ กันแก้ว

ชุมชนบ้านป่าเส้า	หมู่ที่	1

นายวิทูรย์ อินถา

	ชุมชนบ้านเหล่า	หมู่ที่	3

นายเกรียงศักดิ์ โพธิ

ชุมชนบ้านป่าเห็ว	หมู่ที่	2

นายสิทธิพล    พันธ์พร   

ชุมชนบ้านสันเหนือ	หมู่ที่	5

นายอดิเรก  ขุนคงมี 

ชุมชนบ้านกาด	หมู่ที่	7

นายเรวัติ นันตา     

ชุมชนบ้านสันเหนือ	หมู่ที่	6

นางอรพินท์  อินไชย 

ชุมชนบ้านสันใต้	หมู่ที่	8

นายสุนทร  คำาเป็ง   

ชุมชนบ้านสันใต้	หมู่ที่	9

นายอดุลย์ สังข์ธรรม 

ชุมชนบ้านน้อย	หมู่ที่	11

นายจำาเริญ นามแก้ว 

บ้านสันใต้	หมู่ที่	10

นายสมบูรณ์ ปินตาแจ่ม

ชุมชนบ้านออน	หมู่ที่	14

นายธงชัย ถาวร  

ชุมชนสันก�าแพงปาร์ควิลล์

นายวัชรพงศ์ ลิ้มศักดากุล 

ชุมชนบ้านค�าซาว	หมู่ที่	4



ตำาบลทรายมูล

ตำาบลทรายมูล

ประธานชุมชน

นายสทุศัน์  สวุรรณประสทิธิ

ชุมชนบ้านป่าเป้า

หมู่ที่	3

นางศรีจันทร์  สุภาษิต      

ชุมชนบ้านสันโค้ง

หมู่ที่	4
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นายเหม  กันสุวรรณ  

		ชุมชนบ้านสันโค้งใหม่	

หมู่ที่	2

นายพิภพ ขันแก้ว

ชุมชนบ้านดอนมูล

หมู่ที่	1

นายสุภกิจ   ภูษณะพงษ์     

ชุมชนบ้านหัวทุ่ง	

หมู่ที่	5

นายสมานมิตร  ไชยแว่น

ชุมชนบ้านทรายมูล	

หมู่ที่	7

นายบัณฑิต นำาบุญจิตต์

ชุมชนบ้านสันก้างปลา	

หมู่ที่	6

นายชัยยารัตน์ ก๋องมงคล   

ชุมชนบ้านป่าไผ่เหนือ

หมู่ที่	6

นายประทีป ไชยวรรณ   

ชุมชนบ้านป่าไผ่ใต้

หมู่ที่	8

นายการุณย์ กันจา        

ชุมชนบ้านป่าไผ่กลาง

หมู่ที่	7



12 รายงานกิจการประจ�าปี 2561 เทศบาลต�าบลสันก�าแพง
ANNUAL REPORT SANKAMPHAENG MUNICIPALITY 2018 12 รายงานกิจการประจ�าปี 2561 เทศบาลต�าบลสันก�าแพง
ANNUAL REPORT SANKAMPHAENG MUNICIPALITY 2018 

ตําบล จํานวนประชากร 

จํานวน(หลัง) ชาย(คน) หญิง(คน) 

สันกําแพง 5,159 4,943 5,842 

ทรายมูล 2,254 1,923 2,120 

แชชาง 1,262 1,325 1,457 

รวม 8,675 8,191 9,419 

รวมท้ังสิ้น  17,610 คน 
 

ขอมูลของทองถิ่นเทศบาลตําบลสันกําแพง ธันวาคม 2561 

ขอมูลประชากร 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การพัฒนาการบริหารงาน
และการบริการประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต�าบลสันก�าแพง5
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ยุทธศาสตร ท่ี 1 ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารงานและการบริการประชาชน 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว 
งบประมาณที่
ดําเนินการ 

หนวยงานที่
ดําเนินการ 

1 กิจกรรมวันเทศบาล (24 เมษายน) 20,000 20,000 สํานักปลัด 

2 
โครงการสงเสริมและสนับสนุนการสรางความปรองดอง
สมานฉันท 

10,000 10,000 สํานักปลัด 

3 
โครงการรณรงคใหความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้ง 

20,000 20,000 สํานักปลัด 

4 
การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและผูบริหาร
เทศบาล 

500,000 500,000 สํานักปลัด 

5 กิจกรรมวันทองถิ่นไทย 5,000 5,000 สํานักปลัด 

6 
โครงการฝกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานดานกฎหมาย และ
พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารแกประชาชนและเยาวชน 

30,000 28,854 สํานักปลัด 

7 โครงการเผยแพรกิจกรรมศูนยขอมูลอาเซียน 10,000 10,000 สํานักปลัด 

๘ 
โครงการดําเนินการบริหารศูนยยุติธรรมชุมชน เทศบาลตําบล
สันกําแพง 

10,000 10,000 สํานักปลัด 

๙ 
โครงการจัดทําขอมูลท่ีเกี่ยวกับการสงเสริมการทองเท่ียว  
แบบพ็อกเก็ต (คูมือ) 

30,000 30,000 สํานักปลัด 

1๐ โครงการปรับปรุงเว็บไซตเทศบาลตําบลสันกําแพง 35,000 ไมใชงบประมาณ สํานักปลัด 

1๑ 
โครงการผลิตส่ือส่ิงพิมพและการจัดการชองทางขาวสารผานส่ือ
ออนไลน 

50,000 30,000 สํานักปลัด 

1๒ 
โครงการอบรมเสริมสราง คุณธรรมจริยธรรมและตอตานทุจริต
คอรรัปชันภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ประโยชนสุขของประชาชน 

10,000 5,330 สํานักปลัด 

1๓ 
อุดหนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอําเภอสันกําแพงตาม
โครงการบริหารจัดการศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

20,000 20,000 สํานักปลัด 

1๔ โครงการปรับปรุงขอมูลแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 
200,000 100100 โอนลด 

55,000 
สํานักปลัด 

1๕ 
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพื่อเปนการจูงใจ
แกผูเสียภาษี 

15,000 12,548 สํานักปลัด 

1๖ 
การจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทําแผนชุมชนและแผนพัฒนา
เทศบาล 

20,000 4665 โอนลด 
15,000 

ฝายสวัสดิการ
สังคม สํานักปลัด 

1๗ โครงการสํารวจขอมูลท่ีจําเปนของเทศบาล 
60,000 56,200 ฝายสวัสดิการ

สังคม สํานักปลัด 

1๘ อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน 
484,000 484,000 ฝายสวัสดิการ

สังคม สํานักปลัด 
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โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดงูานด้านกฎหมาย และพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนและเยาวชน

โครงการด�าเนินการบรหิารศูนย์ยุติธรรม
ชมุชน เทศบาลต�าบลสันก�าแพง

อบรมเสรมิสรา้ง คณุธรรมจรยิธรรมและ
ต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชนัภาครฐัเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานและประโยชน์
สุขของประชาชน

	 	 เป็นการท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเทศบาต�าบล
สันก�าแพงในกระบวนการยุติธรรมกับชุมชน	 ประกอบด้วย
องค์ประกอบส�าคัญ	 3	 ประการ	 คือ	 เป็นกิจกรรมด้านการ
ป้องกันและควบคุมปัญหาอาชญากรรมในชุมชน	 เป็นการ
ด�าเนินการโดยชุมชนเพื่อชุมชน	 รัฐมีหน้าท่ีเป็นหุ้นส่วนร่วม
กับชุมชน	 โดยรับเรื่องราวร้องทุกข์	 	 บริการข้อมูลข่าวสาร	
โทร.	053-331904	ต่อ	214		โทรสาร	053-332661		หรือ	
www.sankamphaeng.go.th

	 	 ส่งเสริมให้ผู ้บริหารท้องถิ่น	 สมาชิกสภาเทศบาล	
พนักงาน	 เทศบาล	 เจ้าหน้าที่	 ได้มีความรู้	 ความเข้าใจด้าน
วินัย	คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ

	 	 เผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย	 ซึ่งใน
ปัจจบุนักฎหมายได้เข้ามามบีทบาทส�าคญั	
ในการก�าหนดกรอบการด�ารงชีวิตของ
ประชาชนเป็นอย่างมาก	และประชาชนได้
เรียนรู้กฎหมายท่ีหลากหลายจะท�าให้
ประชาชนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
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การจดัเวทีประชาคมเพ่ือการจดัท�าแผนชมุชนและแผนพัฒนาเทศบาล

การประขุมสภาเทศบาล

จดัท�าเวทีประชาคมเพ่ือการจดัท�าแผน
ชมุชนและแผนพัฒนาเทศบาล

	 	 งานกิจการสภา	 โดยมีฝ่ายนิติบัญญัติ	 ประกอบไปด้วย	
ประธานสภา	รองประธานสภา	สมาชกิสภาเทศบาลและฝ่าย
บรหิารเทศบาล	หัวหน้าส่วนราชการ	จดัให้มกีารประชมุสภา
เทศบาลต�าบลสนัก�าแพง	ในสมยัต่างๆ	ตามระเบียบวาระการ
ประชุมที่ได้ก�าหนดขึ้น

	 	 ด�าเนินการจัดให้มีเวทีประชาคม	 23	 ชุมชน	 เพื่อให้
ประชาชนมีแนวคิดสามารถพัฒนาตนเองได้	 เริ่มต้นที่
ประชาชน	มส่ีวนร่วม	การพึง่ตนเอง	การช่วยเหลอืซึง่กันและ
กันการจัดการชุมชนมีการเรียนรู ้ร่วมกันในกระบวนการ
ชุมชนสร้างพลังชุมชน	การให้ชาวบ้านในหมู่บ้านและชุมชน	
จัดท�าแผนชุมชนเพื่อพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง

	 	 ประธานคณะกรรมการพฒันาเทศบาล	
โดยมนีายกเทศมนตรตี�าบลสนัก�าแพง	จดั
ให้มีการประชุมร่วมกับประชาคมท้องถิ่น
ระดับต�าบลเทศบาลต�าบลสันก�าแพงมี
วาระการประชมุตามหวัข้อต่างๆเพ่ือน�าไป
แก้ไขแผนพฒันาเทศบาลร่วมกบัประชาคม	
ท้องถิ่นทั้ง	23	ชุมชน
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ต้อนรบัคณะทัศนศึกษาดงูานจากองค์ปกครองส่วนท้องถ่ินและหน่วยงานอื่น

การส�ารวจแผนท่ีภาษี 

	 	 เพื่อปรับปรุงข้อมูลพื้นที่การจัดเก็บภาษี	โดยการออกส�ารวจแต่ละหมู่บ้าน	เขตเทศบาลต�าบลสันก�าแพง	ประกอบด้วย	
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	 ภาษีบ�ารุงท้องที่	 และภาษีป้าย	 ซึ่งมีเจ้าหน้าที่พัฒนาจัดเก็บรายได้	 เทศบาลต�าบลสันก�าแพง	 ออก
ส�ารวจแต่ละต�าบล	

	 	 ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ด้านการบริหารจัดการบ้านเมือง
ที่ดี	 รวมถึง	 การให้บริการด้านงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภยั	การส่ง
เสริมสุขภาพจากศูนย์ส่งเสริมฯ	 วัดโรง
ธรรมสามัคคี
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[ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ] 
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต�าบลสันก�าแพง5
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งแวดลอม 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว 
งบประมาณที่
ดําเนินการ 

หนวยงานที่
ดําเนินการ 

1 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 4 หมู 1 ตําบล
สันกําแพง 

388,000 290,000 กองชาง 

2 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5 หมู 1 ตําบล
สันกําแพง 

200,000 128,000 กองชาง 

3 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 3 (ชวงปลาย) 
หมู 1 ตําบลสันกําแพง 

111,000 100,000 กองชาง 

4 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยขางบานชางแดง 
หมู 1 ตําบลสันกําแพง 

119,000 119000 กองชาง 

5 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนซอยขาง
บานนางรัตนา ชมพูกา บานปาเสา หมู 1 ตําบลสันกําแพง 

719,000 515,000 กองชาง 

6 
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณซอย 9 (บานนายวิทยา พันธุสมบัติ) บานปาเห็ว หมู 2 
ตําบลสันกําแพง 

296,000 230,000 กองชาง 

7 
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนบานปาเสา-บานปาเห็ว  (ตั้งแตส่ีแยกตลาดปาเห็ว ถึงเช่ือม
ซอย 9 บานปาเห็ว) หมู 2 ตําบลสันกําแพง 

555,000 500,000 กองชาง 

8 
โครงการกอสรางขยายไหล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ถนนสายหลักบานเหลา (ตั้งแตซอย 2 ถึงหมูบานชวนชม) หมู 
3 ตําบลสันกําแพง 

542,000 426,000 กองชาง 

9 
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนบานคําซาว (ตั้งแตสามแยกบานนายอาคม ถึงลํา
เหมืองสาธารณะ) บานคําซาว หมู 4 ตําบลสันกําแพง 

531,000 531,000 กองชาง 

10 
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนบานคําซาว (ตั้งแตตนโพธิ์ขางวัดคําซาว ถึงลํา
เหมืองสาธารณะ) บานคําซาว หมู 4 ตําบลสันกําแพง 

261,000 261,000 กองชาง 

11 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนดานหลัง
วัดสันกําแพงหลวง (ดานทิศตะวันตก) หมู 5ตําบลสันกําแพง 

375,000 275,000 กองชาง 

12 
โครงการกอสรางรางระบายน้ําพรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอย 5 บานสันเหนือ หมู 6 ตําบลสันกําแพง 

257,000 257,000 กองชาง 

13 
โครงการกอสรางรางระบายน้ําคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝาปด
แผนคอนกรีตอัดแรง บริเวณถนนไปสุสานบาน ทรายมูล บาน
ตลาด หมู 7 ตําบลสันกําแพง 

307,000 307,000 กองชาง 

14 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมพนังกันดิน 
บริเวณถนนซอยสุโขทัย (ตอจากของเดิม) บานสันใต หมู 9 
ตําบลสันกําแพง 

1,546,000 1,520,000 กองชาง 

15 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนซอย 2 
บานสันไร หมู 10 ต.สันกําแพง 

57,000 ไมใชงบประมาณ กองชาง 

16 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนซอย 5 
(บานนายเสกสรร) บานสันไร หมู 10 ตําบลสันกําแพง 

434,000 295,000 กองชาง 
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17 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 6 หมู 10 
ตําบลสันกําแพง (ตอจากของเดิม) 

415,000 250,000 กองชาง 

18 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนซอย 8 
(ตอจากของเดิม)บานนอยหมู 11 ตําบลสันกําแพง 

242,000 185,000 กองชาง 

19 

โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนซอยหนา
ศูนยราชการเฉลิมพระเกียรต ิ(ตั้งแตปากทางเช่ือมถนนสาย
เชียงใหม-สันกําแพง ถึงลําเหมือง) บานดอนมูล หมู 1 ตําบล
ทรายมูล 

100,000 70,000 กองชาง 

20 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนสันโคง
ใหม ซอย 1 (ซอยลุงขาว) บานสันโคงใหม หมู 2 ตําบลทราย
มูล 

328,000 230,000 กองชาง 

21 

โครงการกอสรางขยายไหล ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ริม
ทางหลวงเทศบาล หมายเลข ชม.ถ. 70-001 (ฝงซาย) ชวง
ปากซอยสันโคงใหม ซอย 7 (ซอยลุงคํายาไก) ถึงหนาอุโบสถวัด
ดอนมูล บานสันโคงใหม หมู 2 ตําบลทรายมูล 

200,000 155,000 กองชาง 

22 

โครงการกอสรางขยายไหลถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริม
ทางหลวงเทศบาล หมายเลข ชม.ถ. 70-001 (ฝงขวา) ชวง
ปากทางแสงคําอินนถึงวัดดอนมูลบานสันโคงใหม หมู 2 ตําบล
ทรายมูล 

161,000 135,000 กองชาง 

23 

โครงการกอสรางขยายไหลถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริม
ทางหลวงเทศบาล หมายเลข ชม.ถ. 70-001 (ท้ัง 2 ฝง) ชวง
หนาโรงเรียนวัดสันโคง ถึงซอยสันโคงใหม ซอย 1 (ซอยลุงขาว) 
บานสันโคงใหม หมู 2 ตําบลทรายมูล 

175,000 135,000 กองชาง 

24 

โครงการซอมสรางปูทับผิวถนน (Overlay) ดวยแอสฟลทติกคอ
นกรีต บริเวณถนนภายในหมูบาน ตั้งแตตลาดสันโคง ถึงจุด
เช่ือมตอถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ไปบานหัวฝาย บานปาเปา 
หมู 3 ตําบลทรายมูล 

626,000 480,000 กองชาง 

25 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนบานหัว
ทุง ซอย 3/2 (ซอยขางบานนายธีรพงษ ไชยชนะ) บานหัวทุง 
หมู 5 ตําบลทรายมูล 

145,000 145,000 กองชาง 

26 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนซอยวัว
ชน บานทรายมูล หมู 7 ตําบลทรายมูล 

204,000 195,978.83 กองชาง 

27 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนซอยขาง
รานบรรจงวัวหัน บานทรายมูล หมู 7 ตําบลทรายมูล 

57,000 49,401.84 กองชาง 

28 

โครงการซอมสรางปูทับผิวถนน (Overlay) ดวยแอสฟลทติกคอ
นกรีต บริเวณถนนทางหลวงเทศบาล ชม.ถ.70-001 ชวงสาม
แยกเกาตุม ถึงปากซอยวัดทรายมูล บานทรายมูล หมู 7 ตําบล
ทรายมูล 

856,000 856,000 กองชาง 

29 
โครงการกอสรางรางระบายน้ํา พรอมฝาปดคสล. บริเวณซอย 
3 จากถนนสายหลักเช่ือมตอรางระบายน้ําของเดิม หมู 6 
ตําบลแชชาง 

281,000 200,000 กองชาง 

31 
โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณคลองชล 
ประทานถึงบานนายสุเจตน บานปาไผใต  หมู 8 ตําบลแชชาง 

280,000 280,000 กองชาง 
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32 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมิภาคสาขาอําเภอสันกําแพง 100,000 ไมใชงบประมาณ กองชาง 

33 โครงการคลองสวยน้ําใส 20,000 
720 โอนลด 

10,000 
กองสาธารณสุขฯ 

34 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 100,000 
13360 โอนลด 

80,000 
กองสาธารณสุขฯ 

35 โครงการ Big Cleaning Day 10,000 4,360 กองสาธารณสุขฯ 

36 โครงการปลูกตนไมเพิ่มพื้นท่ีสีเขียว 20,000 1,095 กองสาธารณสุขฯ 

37 
โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.-สถ.) 

60,000 ไมใชงบประมาณ 
ฝายสวัสดิการ

สังคม สํานักปลัด 
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ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กซอย 3 (ชว่งปลาย) หมู่ 1 ต�าบลสันก�าแพง

ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก พรอ้มรางระบายน�า ก่อสรา้งตามแบบแปลนเทศบาล
ต�าบลสันก�าแพง เลขท่ี 42/2561 สถานท่ีก่อสรา้ง ภายในบรเิวณศูนย์เรยีนรูบ้รหิาร

จดัการขยะเทศบาลต�าบลสันก�าแพง หมู่ 3 ต�าบลสันก�าแพง 

ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กซอย 4 หมู่ 1 ต�าบลสันก�าแพง

ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กซอย 5 หมู่ 1 ต�าบลสันก�าแพง
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ก่อสรา้ง รางระบายน�า ค.ส.ล. พรอ้มฝาปิด พรอ้มก่อสรา้งขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. 
บรเิวณซอยเทพธิดา บ้านตลาด หมู่ 7 ต.สันก�าแพง 

ลานอเนกประสงค์ด้วยพาราแอสฟลัท์ติกคอนกรตี (OverLay) สถานท่ีโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลต�าบลสันก�าแพง หมู่ท่ี 4 บ้านค�าซาวต�าบลสันก�าแพง

ก่อสรา้งต่อเติมอาคารศาลาเอนกประสงค์คอนกรตีเสรมิเหล็ก บรเิวณสุสานบ้านค�าซาว 
หมู่ท่ี 4 ต.สันก�าแพง
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ก่อสรา้ง ถนน ค.ส.ล. พรอ้มไหล่ทางดินเดิมบดอดั บรเิวณถนนเทพบุตร
ซอย 4 หมู่ 8 ต.สันก�าแพง 

ก่อสรา้งท่อเหล่ียมคอนกรตีเสรมิเหล็กลอดถนน จ�านวน 2 แหง่ พรอ้มราวเหล็กกันตก 
บรเิวณล�าเหมืองสาธารณะข้างวดัสันก�าแพงหลวง และบรเิวณล�าเหมืองข้างข่วง

สันก�าแพง (บ้าน พล.ต.ต.วรีะศักด์ิ ขลายนคปุต์) พรอ้มท้ังท�าการเทถนนคอนกรตี
เสรมิบ้านสันเหนือ หมู่ 5 ต�าบล  สันก�าแพง

ก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. บรเิวณถนนซอย 5 (บ้านนายเสกสรร)
บ้านสันไร ่หมู่ 10 ต.สันก�าแพง
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ก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. บรเิวณถนนซอย 8 (ต่อจากของเดิม) บ้านน้อย หมู่ 11 
ต.สันก�าแพง 

ก่อสรา้งรางระบายน�า พรอ้มฝาปิดคอนกรตีเสรมิบ้านป่าเหว-หว้ยทราย
(ต่อจากรางระบายน�าของเดิม จนสุดเขตเทศบาล) หมู่ 2 ต.สันก�าแพง

ก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. ไหล่ทางหนิคลกุบดอดัแน่น บรเิวณถนนซอย 6
(ต่อจากของเดิม) บ้านสันไร ่หมู่ 10 ต.สันก�าแพง

ก่อสรา้งถนน ค.ส.ล. พรอ้มถนนทางเชื่อม ค.ส.ล.และก่อสรา้งขยายท่อเหล่ียม ค.ส.ล. 
บรเิวณถนนสันไร-่บ้านน้อย หมู่ 10 และหมู่ 11 ต�าบลสันก�าแพง 

25รายงานกิจการประจ�าปี 2561 เทศบาลต�าบลสันก�าแพง
ANNUAL REPORT SANKAMPHAENG MUNICIPALITY 2018



26 รายงานกิจการประจ�าปี 2561 เทศบาลต�าบลสันก�าแพง
ANNUAL REPORT SANKAMPHAENG MUNICIPALITY 2018 

ก่อสรา้งขยายไหล่ทางคอนกรตีเสรมิเหล็กท้ังสองฝ่ัง พรอ้มก่อสรา้งวางท่อระบายน�า 
พรอ้มบ่อพัก ค.ส.ล.จ�านวน 7 บ่อบรเิวณซอย 4 บ้านดอนมูล หมู่ 1 ต.ทรายมูล

ก่อสรา้งถนนคอนกรตี พรอ้มไหล่ทางหนิคลกุ บรเิวณซอย 7 ถึงเขตติดต่อต�าบลรอ้ง
ววัแดง หมู่ 1 ต.ทรายมูล

ก่อสรา้งลาน ค.ส.ล. ภายในบรเิวณฌาปนสถานบ้านแชช่า้ง พรอ้มก่อสรา้งรางระบาย
น�า ค.ส.ล. ฝาปิด ค.ส.ล. หมู่ 6 ต.แชช่า้ง 

ก่อสรา้งรางระบายน�าคอนกรตีเสรมิเหล็กรปูตัวยู บรเิวณซอย 3 บ้านป่าไผเหนือ 
(ต้ังแต่สามแยกท่ีอา่นหนังสือพิมพ์ประจ�าหมู่บ้าน ถึงซอย 1 บ้านป่าไผ่เหนือ)

หมู่ 6 ต.แชช่า้ง  
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ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็ก บรเิวณถนนซอยข้างรา้นบรรจงววัหนั บ้านทรายมูล 
หมู่ 7  ต.ทรายมูล

ก่อสรา้ง รางระบายน�า ค.ส.ล. พรอ้มฝาปิด พรอ้มก่อสรา้งขยายไหล่ทาง ค.ส.ล. 
บรเิวณซอยเทพธิดา บ้านตลาด หมู่ 7 ต.สันก�าแพง 

ก่อสรา้งวางท่อระบายน�าคอนกรตีเสรมิเหล็ก มอก. พรอ้มบ่อพัก ค.ส.ล. บรเิวณซอย 
7 บ้านสันโค้งเก่า หมู่ 4 ต.ทรายมูล

ก่อสรา้งถนนคอนกรตีเสรมิเหล็กบรเิวณถนนสายสามแยกต๊ัมจุบ๊-แยกบ้านไทการเ์ม้น 
หมู่ 5,7 ต.ทรายมูล
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คลองสวยน�าใส

Big Cleaning Day

ก่อสรา้งอาคารอเนกประสงค์สุสานบ้านทรายมูล บรเิวณสุสานบ้านทรายมูล หมู่ท่ี 7 
ต�าบลทรายมูล
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ปลกูต้นไม้เพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว

ขุดลอกรางระบายน�าภายในหมู่บ้าน

การบรหิารจดัการขยะมูลฝอย
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งานปรบัปรงุภมูิทัศน์

งานขุดลอกล�าเหมืองสาธารณะเพ่ือแก้ไขปัญหาเรง่ด่วน
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งานไฟฟา้สาธารณะ

ติดต้ังกระจกโค้งมน

ติดต้ังกระจกโค้งมน
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[ ยุทธศาสตร์ที่ 3 ] 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา

สังคมและคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต�าบลสันก�าแพง5
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว 
งบประมาณที่
ดําเนินการ 

หนวยงานที่
ดําเนินการ 

1 
โครงการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ภายใตแนวคิด
ยุทธศาสตรพลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด 

30,000 ไมใชงบประมาณ ฝายสวัสดิการ
สังคม สป. 

2 
อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอสันกําแพงตามโครงการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติดและการจัดระเบียบสังคมแบบบูรณา
การ 

40,000 40,000 ฝายสวัสดิการ
สังคม สป. 

3 โครงการชวยเหลือประชาชนผูประสบภัยธรรมชาติ 
100,000 99,517 ฝายสวัสดิการ

สังคม สป. 

4 
โครงการอบรมใหความรูแกคณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชน
และการจัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 

50,000 ไมใชงบประมาณ ฝายสวัสดิการ
สังคม สป. 

5 
กิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝาระวังและขจัดปญหาการละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี 

20,000 15,371 ฝายสวัสดิการ
สังคม สป. 

6 
โครงการอบรมใหความรูและศึกษาดูงานแกคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตําบลสันกําแพง 

20,000 19,760 ฝายสวัสดิการ
สังคม สป. 

7 
โครงการตรวจสารเสพติดในบุคลากรกลุมเส่ียง (ลูกจาง) ของ
เทศบาล 

10,000 10,000 ฝายสวัสดิการ
สังคม สป. 

8 เบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
25,989,60

0 
25,332,400 ฝายสวัสดิการ

สังคม สป. 

9 เบี้ยยังชีพคนพิการ 
4972800 

(โอนเพิ่ม 
23,200) 

4,996,000 ฝายสวัสดิการ
สังคม สป. 

10 เบี้ยยังชีพผูปวยเอดส 
240,000 201,000 ฝายสวัสดิการ

สังคม สป. 

11 
โครงการสํารวจขอมูลเพื่อวางแผนและประชาสัมพันธภารกิจ
งานเทศกิจ 

100,000 69,200 งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

12 โครงการจัดระเบียบปายในท่ีสาธารณะ 
20,000 ไมใชงบประมาณ งานปองกันฯ 

สํานักปลัด 

13 โครงการฝกซอมแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
20,000 20,000 งานปองกันฯ 

สํานักปลัด 

14 โครงการจัดระบบบริการการแพทยฉุกเฉินประจําตําบล 
600,000 515,604 งานปองกันฯ 

สํานักปลัด 

15 โครงการฝกอบรมสมาชิกอปพร.หลักสูตรจัดตั้ง 
250,000 250,000 งานปองกันฯ 

สํานักปลัด 

16 โครงการฝกอบรมสมาชิก อปพร. หลักสูตรทบทวน 
150,000 115,240 งานปองกันฯ 

สํานักปลัด 

17 โครงการปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 
50,000 34,908 งานปองกันฯ 

สํานักปลัด 

18 
โครงการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทําแผน
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยประจําหมูบาน       

10,000 7,395 งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

19 
โครงการปองกันและแกไขปญหามลพิษหมอกควันการเผาในท่ี
โลง 

10,000 1,152 งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 
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20 โครงการ อปพร. เตรียมพรอมปองกันภัย 
10,000 ไมใชงบประมาณ งานปองกันฯ 

สํานักปลัด 

21 
โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานกูชีพกูภัยในการ
บริการระบบการแพทยฉุกเฉิน 

15,000 11,580 งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

22 
โครงการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิงในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และอัคคีภัย 

20,000 20,000 งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

23 
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 
(อสม.) และวัน อสม.แหงชาต ิ

20,000 14,985 กองสาธารณสุขฯ 

24 โครงการสุขาภิบาลอาหารและคุมครองผูบริโภค 20,000 14,213 กองสาธารณสุขฯ 

25 โครงการควบคุมและปองกันโรคพิษสุนัขบา 10,000 9,180 กองสาธารณสุขฯ 

26 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแกนนําสรางคุณคาสมุนไพรไทยท่ี
ใชเปนยา 

20,000 19,800 กองสาธารณสุขฯ 

27 โครงการน้ําคุณภาพเพื่อผูบริโภค 20,000 4,635 กองสาธารณสุขฯ 

28 โครงการอบรมปองกันและควบคุมโรคไขเลือดออก 20,000 14,316 กองสาธารณสุขฯ 

29 
โครงการใหความรูในการสงเสริมสุขภาพและปองกันควบคุม
แกไขโรคติดเช้ือ โรคระบาด และโรคอุบัติใหม 

20,000 19,425 กองสาธารณสุขฯ 

30 โครงการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธและโรคเอดส 20,000 14,870 กองสาธารณสุขฯ 

31 โครงการหมอในบาน 30,000 16,010 กองสาธารณสุขฯ 

32 โครงการสงเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ 150,000 28,220 กองการศึกษา 

33 โครงการแขงขันกีฬาเปตองเช่ือมความสัมพันธชุมชน 15,000 ไมใชงบประมาณ กองการศึกษา 

34 โครงการแขงขันกีฬาชุมชนเทศบาลตําบลสันกําแพง 
100,000 77252 โอนลด 

15,000 
กองการศึกษา 

35 โครงการแขงขันฟุตบอลสันกําแพงยูธคัพ 40,000 ไมใชงบประมาณ กองการศึกษา 

36 โครงการฝกอบรมทักษะดานกีฬาสูความเปนเลิศ 20,000 ไมใชงบประมาณ กองการศึกษา 
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โครงการอบรมใหค้วามรู้
แก่คณะกรรมการสภาเด็ก

และเยาวชนและการจดั
กิจกรรมของสภาเด็กและ

เยาวชน

โครงการชว่ยเหลือ
ประชาชนผู้ประสบภัย

ธรรมชาติ

กิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวงัและขจดัปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและสตรี
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โครงการอบรมใหค้วามรู้
และศึกษาดงูานแก่คณะ

กรรมการกองทุน
สวสัดิการชมุชนเทศบาล

ต�าบลสันก�าแพง

โครงการตรวจสารเสพติด
ในบุคลากรกลุ่มเส่ียง 
(ลกูจา้ง) ของเทศบาล

โครงการตรวจสารเสพติดในบุคลากรกลุ่มเส่ียง (ลกูจา้ง) ของเทศบาล
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โครงการฝึกซอ้มแผน
ป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

โครงการจดัระบบบรกิารแพทย์ฉกุเฉินประจ�าต�าบล

	 	 ในปีงบประมาณ	 2561	 ได้มีรถพยาบาล	 ในการช่วยเหลือ
ประชาชนเป็นอกีหน่ึงบรกิารท่ีให้ศูนย์การแพทย์ฉกุเฉนิเทศบาลต�าบล
สันก�าแพง	 เพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างทัน
ท่วงที	
  ทั้งนี้เนื่องจาก	เทศบาลต�าบลสันก�าแพงมีพื้นที่ในความรับผิดชอบ
จ�านวนมากและในปัจจุบันยังไม่มีอุปกรณ์และเคร่ืองมอื	ช่วยเหลอืผูป่้วย
ฉุกเฉินท�าให้ผู้ป่วยฉุกเฉินต้องเสียชีวิตอวัยวะหรือเกิดความบกพร่อง
ในการท�างานของอวัยวะส�าคัญรวมทั้งท�าให้การบาดเจ็บหรืออาการ
ป่วยรุนแรงขึ้นโดยไม่สมควร	 ซึ่งผู้ป่วยฉุกเฉินต้องได้รับการคุ้มครอง
สิทธ์ิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างทั่วถึง	 เท่าเทียม	 มี
คุณภาพได้มาตรฐาน	โดยได้รับความช่วยเหลือและรักษาพยาบาลที่มี
ประสิทธิภาพและทันต่อเหตุการณ์
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โครงการป้องกันและลด
อบุัติเหตทุางถนนชว่ง

เทศกาล

โครงการฝึกอบรม
สมาชกิ อปพร. 

หลักสูตรทบทวน

โครงการส่งเสรมิการมีส่วนรว่มของประชาชนในการจดัท�าแผนป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยประจ�าหมู่บ้าน
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โครงการฝึกอบรม
พัฒนาศักยภาพ

พนักงานกู้ชพีกู้ภัย
ในการบรกิารระบบ
การแพทย์ฉกุเฉิน

โครงการป้องกัน
และแก้ไขปัญหา

มลพิษหมอกควนั
การเผาในท่ีโล่ง

โครงการพัฒนาศักยภาพอาสมัครสาธารณสุขประจ�าหมู่บ้าน (อสม.)
และวนั อสม. แหง่ชาติ
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โครงการสุขาภิบาล
อาหารและคุ้มครอง

ผู้บรโิภค

โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงาน

ดับเพลิงในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

และอคัคีภัย

โครงการควบคมุและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
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โครงการหมอในบ้าน โดยใหอ้สม แต่ละหมู่บ้านเข้ารบัการอบรมในด้านการชว่ยเหลือผู้
บาดเจบ็เมื่อประสบอบุัติเหต ุชว่ยเหลือผู้ป่วยท่ีหมดสติและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

โครงการน�าคณุภาพ
เพ่ือบรโิภค

โครงการอบรม
เชงิปฏิบัติการ

แกนน�าสรา้งคณุค่า
สมุนไพรไทย
ท่ีใชเ้ป็นยา
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โครงการการใหค้วามรูใ้นการส่งเสรมิสุขภาพและป้องกันควบคมุแก้ไข โรคติดเชื้อ
โรคระบาด และโรคอบุัติใหม่

โครงการอบรมป้องกันและควบคมุโรคไข้เลือดออก

โครงการป้องกัน
โรคติดต่อ

ทางเพศสัมพันธ์
และโรคเอดส์
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โครงการส่งเสรมิกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ
(ประกวดร�าวงย้อนยุควนัสงกรานต์)

โครงการแข่งขันกีฬาชมุชนเทศบาลต�าบลสันก�าแพง

	 	 เทศบาลต�าบลสันก�าแพงได้จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพผู้สูงอายุ/
ชุมชน	วัดโรงธรรมสามัคคี	(คลินิกชุมชนอุ่นใจ)	ตั้งแต่	ปี	2556	ภายใน	วัดโรงธรรม
สามัคคี	 ม.7	 ต.สันก�าแพง	 โดยภายในศูนย์มีการด�าเนินกิจกรรมประกอบด้วย	
กิจกรรมกายภาพบ�าบัดกิจกรรมบ�าบัด	นวดแผนไทย	อบสมุนไพร	แช่เท้าสมุนไพร	
นทิรรศการสมนุไพร	เยีย่มบ้านผู้ป่วยท่ีต้องการท�ากายภาพบ�าบดัแต่ไม่สามารถเดิน
ทางไปโรงพยาบาลหรือมาใช้บริการที่ศูนย์ส่งเสริมและบริการสุขภาพได้	 มีกลุ่ม					
ผู้มารับบริการเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ	ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	ผู้ป่วยอัมพฤกษ์-อัมพาต	ผู้พิการ	
และประชาชนทั่วไปในเขตเทศบาลต�าบลสันก�าแพงและพื้นที่ใกล้เคียง	 โดยม	ี						
เป้าหมายของการให้บริการเพื่อให้ผู้รับบริการได้มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
สามารถใช้ชวีติประจ�าวนัร่วมกบัผูอ้ืน่ได้อย่างมคีวามสขุและยงัเป็นการช่วยลดภาระ
ของทางโรงพยาบาลอกีทางหนึง่	ปัจจุบนัมนีกักายภาพบ�าบดัทีป่ฏบิติัหน้าที	่จ�านวน	
2	 ราย	 และผู้ช่วยนักกายภาพบ�าบัด	 1	 ราย	 ให้บริการทางกายภาพบ�าบัด	 ตรวจ
ประเมินโรค	 ให้การรักษาทางกายภาพบ�าบัด	ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือทางกายภาพ	
บ�าบัด	และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทางสาธารณสุขที่มีส่วนเกี่ยวข้อง	
	 	 สถิติการให้บริการ	ในปี	2558	จ�านวน	5,284	ครั้ง	ปี	2559	จ�านวน	5,847	
ครั้ง	และในปี	2560	จ�านวน	5,177	ครั้ง	

	 	 รายช่ือเจ้าหน้าทีใ่ห้บริการภายในศนูย์	นายณฐัพล	วงค์ค�าแดง	(นกักายภาพ	
บ�าบัด)	,	นางสาวธนชัพร	คงเมอืง	(นกักายภาพบ�าบัด)	,	นางสาวสภุาวด	ีศริกุิลพันธ์	
(ผู้ช่วยนักกายภาพบ�าบัด)	บริการรักษาทางกายภาพบ�าบัด	,	แผ่นประคบร้อนและ
ประคบเยน็	,	อลัตร้าซาวด์บ�าบดั	,	กระไฟฟ้าบ�าบดั	,	เครือ่งดงึกระดกูสันหลัง	,	ฝังเขม็	
บ�าบัด	,	บรกิารออกแบบท่าออกก�าลงักายบ�าบัด	,	บรกิารเยีย่มผูป่้วย	ผูส้งูอาย	ุและ
ผู้พิการในชุมชน		ระยะเวลาให้บริการ	จันทร์	–	ศุกร์	เวลา	08:30-16:30	น.

คลินิกชมุชนอุน่ใจ

43รายงานกิจการประจ�าปี 2561 เทศบาลต�าบลสันก�าแพง
ANNUAL REPORT SANKAMPHAENG MUNICIPALITY 2018



44 รายงานกิจการประจ�าปี 2561 เทศบาลต�าบลสันก�าแพง
ANNUAL REPORT SANKAMPHAENG MUNICIPALITY 2018 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
พัฒนาเศรษฐกิจ

และ
การท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต�าบลสันก�าแพง5
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว 
งบประมาณที่
ดําเนินการ 

หนวยงานที่
ดําเนินการ 

1 
จัดตั้งลานคาชุมชน ตลาดนัดชุมชน โครงการหนึ่งตําบล หนึ่ง
ผลิตภัณฑ การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน“สันกําแพงสานศิลป ถิ่น
หัตถกรรม” 

500,000 398,200 สํานักปลัด 

2 โครงการศูนยจําหนายผลิตภัณฑชุมชน 
30,000 โอน
เพิ่ม 16,200 

46,200 
ฝายสวัสดิการ

สังคม สป. 

3 โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
100,000 
โอนเพิ่ม 
32,400 

48248.5 โอนลด 
32,400 

ฝายสวัสดิการ
สังคม สป. 
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	 	 แหล่งผลิตสินค้าหัตถกรรมพ้ืนเมืองท่ืมีคุณภาพและฝีมือปราณีตเพ่ือให้นักท่อง
เท่ียวท่ีเดินมาเชียงใหม่ต้องมาสันก�าแพง	 เส้นทางกิจกรรมถนนคนเดินสันก�าแพงได้
เร่ิมขึ้นต้ังแต่หน้าข่วงสันก�าแพงไปจนถึงสถานีอนามัยต�าบลสันก�าแพงใช้ระยะทาง
ประมาณ	 650	 เมตร	 บริเวณสองข้างทางจะประกอบไปด้วยการจัดจ�าหน่ายสินค้า
ประเภทต่าง	ๆ	ด�าเนินงานโดยเทศบาลต�าบลสันก�าแพง	

กิจกรรมถนนคนเดิน 
“สันก�าแพงสานศิลป์

ถ่ินหตัถกรรม”

ชมุชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
	 	 ส่งเสริมสนบัสนนุให้ชุมชนมวิีถีชีวิตตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีง	มงีานท�าและมีรายได้	ต่อยอดบริหารงานในรปูกลุม่อาชพี
และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน	เป็นฟันเฟืองในการพัฒนาคุณภาพชีวิต	 เศรษฐกิจ	ชุมชน	อีกทั้งเกิดการรวมกลุ่ม
ให้กับคนในชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน
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[ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ] 
พัฒนาการศึกษา ศาสนา

ประเพณี วัฒนธรรม
และภูมิปัญญา

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลต�าบลสันก�าแพง5
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญา 

ที่ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

ที่ตั้งไว 
งบประมาณที่
ดําเนินการ 

หนวยงานที่
ดําเนินการ 

1 โครงการวันเด็กแหงชาติ 150,000 143,264 กองการศึกษา 

2 
อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ โรงเรียนประถมศึกษาในเขต
เทศบาลตําบลสันกําแพง 

9268000 
โอนเพิ่ม 
37,000 

บาท 

9,305,000 กองการศึกษา 

3 อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง 130,000 130,000 กองการศึกษา 

4 โครงการเปดอาคารศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว 35,000 30,846 กองการศึกษา 

5 โครงการเปดบานอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง 20,000 19,500 กองการศึกษา 

6 โครงการแขงขันกีฬานักเรียนระดับปฐมวัย 20,000 18,226 กองการศึกษา 

7 โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรูนอกสถานท่ี 60,000 46,907 กองการศึกษา 

8 
สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลสันกําแพง (งบประมาณจากเงินอุดหนุน) 

744,600 626,927 กองการศึกษา 

9 
สนับสนุนการบริหารสถาน ศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดคํา
ซาว (งบประมาณจากเงินอุดหนุน) 

264,000 252,000 กองการศึกษา 

10 
สนับสนุนการบริหารสถาน ศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก วัดสัน
โคง (งบประมาณจากเงินอุดหนุน) 

376,200 366,600 กองการศึกษา 

11 
โครงการอาหารเสริม (นม) สําหรับสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
ตําบลสันกําแพงและโรงเรียนในเขตเทศบาล จํานวน 9 แหง 

4779010 -
ไดรับจัดสรร
ไตรมาส 1-4 
4,768,490 
- ไดรับการ

จัดสรร
เพิ่มเติม ไตร

มาส 4 
108,785 

4,239,471.36 กองการศึกษา 

12 โครงการวันขึ้นปใหม 20,000 16,770 กองการศึกษา 

13 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต 150,000 147,020 กองการศึกษา 

14 โครงการงาน 12 สิงหามหาราชินี 45,000 43,591.60 กองการศึกษา 

15 โครงการวันปยะมหาราช 5,000 4,000 กองการศึกษา 

16 โครงการประเพณีลอยกระทง 100,000 100,000 กองการศึกษา 

17 โครงการวันเขาพรรษา 30,000 25,485 กองการศึกษา 

18 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 200,000 199,925 กองการศึกษา 

19 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 25,000 23,539.50 กองการศึกษา 

20 โครงการลูกเสือชาวบานเฉลิมพระเกียรต ิ 200,000 200,000 กองการศึกษา 

21 อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัดเชียงใหม 20,000 ไมใชงบประมาณ กองการศึกษา 

22 อุดหนุนท่ีทําการปกครองอําเภอสันกําแพง 250,000 230,000 กองการศึกษา 
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วนัเข้าพรรษาประจ�าปี 2561 ถวายเทียนพรรษา 
ณ วดัในเขตเทศบาลต�าบลสันก�าแพง

กิจกรรมแม่ดีเด่น เทศบาลต�าบลสันก�าแพง 
ประจ�าปี 2561 เน่ืองในโอกาสวนัเฉลิม

พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สิรกิิต์ิ พระบรม
ราชนีินาถ ในรชักาลท่ี 9 วนัท่ี 12 สิงหาคม 2561
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กิจกรรมวนัสงกรานต์ ประจ�าปี 2561

อบรมคณุธรรม จรยิธรรม 
และบรรพชาสามเณรภาคฤดรูอ้น ประจ�าปี 2561
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งบรายรับรายจายตามงบประมาณ ประจําป 2561 

เทศบาลตําบลสันกําแพง 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560  ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

 

รายการ รายรับ-รายจาย

ประมาณการ 

รายรับ-รายจายจริง ผลตาง 

รายรับตามประมาณการ       

รายรับท่ัวไป       

  ภาษีอากร 5,897,000.00 6,785,128.76 888,128.76  
คาธรรมเนียมคาปรับและคาใบอนุญาต 1,580,000.00 1,638,580.80 58,580.80 

  รายไดจากทรัพยสิน 1,604,000.00 1,517,803.73 -86,196.27 

  รายไดเบ็ดเตล็ด 663,000.00 701,950.00 38,950.00 

  ภาษีจัดสรร 64,863,000.00 72,537,847.47 7,674,847.47 

  เงินอุดหนุนทั่วไป 58,393,000.00 61,228,357.00 2,835,357.00  
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ 0.00 1,803,520.00 1,803,520.00 

รวมเงินตามประมาณการรายรับท้ังสิ้น 133,000,000.00 146,213,187.76 13,213,187.76 

รายจายตามงบประมาณรายจาย       

รายจาย       

  รายจายงบกลาง 37,536,943.00 36,394,557.60 -1,142,385.40 

  
 

เงินเดือน (ฝายการเมือง) 3,072,000.00 3,071,999.00 -1.00 

  
 

เงินเดือน (ฝายประจํา) 29,997,758.00 29,791,623.00 -206,135.00 

  
 

คาตอบแทน 3,572,107.00 3,218,032.00 -354,075.00 

  
 

คาใชสอย 17,638,792.00 15,354,040.64 -2,284,751.36 

  
 

คาวัสด ุ 10,100,510.00 8,613,846.38 -1,486,663.62 

  
 

คาสาธารณูปโภค 1,415,000.00 1,300,345.84 -114,654.16 

  
 

คาครุภัณฑ 2,634,890.00 2,465,050.00 -169,840.00 

  
 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 16,193,000.00 13,833,380.67 -2,359,619.33 

  
 

รายจายอื่น 30,000.00 29,700.00 -300.00 

  
 

เงินอุดหนุน 10,809,000.00 10,609,000.00 -200,000.00 

  
 

รวมเงินรายจายประจํา 133,000,000.00 124,681,575.13 -8,318,424.87 

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ       

  
 

คาตอบแทน 0.00 3,520.00 3,520.00 

  
 

คาที่ดินและสิ่งกอสราง 0.00 1,800,000.00 1,800,000.00 

      รวมเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ   1,803,520.00 1,803,520.00 

รวมรายจายตามงบประมาณรายจายท้ังสิ้น 133,000,000.00         126,485,095.13 (8,318,424.87)    

รายรับจริงสูงกวารายจายจริง 
 

19,728,092.63 
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ประชาสัมพันธ์การช�าระภาษี
ประจ�าปี 2561

	 	 1.	 เจ้าของทรัพย์สิน	บ้านเช่า	ห้องเช่า	บริษัท	 โรงงาน	
ร้านค้า	ตกึแถว	ทีใ่ช้ประกอบกจิการค้า	ให้ยืน่แบบและช�าระ
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	 ได้ตั้งแต่วันที่	 2	 มกราคม	 -	 28		
กุมภาพันธ์		2561	หรือช�าระภาษีโรงเรือนและที่ดิน	ภายใน	
30	วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน	
	 	 2.	 เจ้าของป้าย	 ที่แสดงชื่อ	 ยี่ห้อ	 หรือเครื่องหมายใช้
ประกอบการค้า		ให้ยื่นแบบและช�าระ	ภาษีป้าย	ได้ตั้งแต่วัน
ที่	2	มกราคม	-	31	มีนาคม	2561	หรือช�าระภาษีภายใน	15	
วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน
	 	 3.	เจ้าของทีด่นิ	ทีน่า	ทีส่วน	ทีว่่างเปล่า	ให้ยืน่แบบแสดง
รายการที่ดิน	(ภ.บ.ท.	5)	ภายในเดือน	มกราคม	2561	และ
ช�าระภาษีบ�ารงุท้องท่ี		ตัง้แต่วนัที	่			2	มกราคม	–	30	เมษายน	
2561	ยกเว้นได้รบัแจ้งการประเมนิหลงัเดอืนเมษายน	2561	
ให้ช�าระภายใน	30	วันนับจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ประชาสัมพันธ์การช�าระค่าธรรมเนียม
ขยะมูลฝอย

	 	 ทุกครัวเรือนที่มีคนอาศัย	 ต้องมีขยะมูลฝอย	 ดังนั้น							
ทุกครัวเรือนที่อยู่ในเขตเทศบาลต�าบลสันก�าแพง	 ต้องช�าระ
ค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยครัวเรือน	 ในอัตราท่ีระบุไว้ตาม
เทศบัญญัติของเทศบาลต�าบลสันก�าแพง
หลักฐานที่น�ามาแสดง
	 	 1.	ส�าเนาโฉนดที่ดินหรือน.ส.3ก		
	 	 2.	ส�าเนาบัตรประชาชน
	 	 3	 .ส�าเนาทะเบียนบ้าน
	 	 4.	 ใบเสร็จรับเงินปีสุดท้าย(ถ้ามี)
	 	 5.	ส�าเนาสัญญาซื้อ-ขาย	 ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างส�าเนา
โฉนดหรือเอกสารสิทธิ์อย่างอื่น
	 	 6.	ส�าเนาสัญญาการเช่า	 	 ส�าเนาทะเบียนการค้าหรือ
ทะเบียนพาณิชย์
	 	 7.	ภาพถ่ายป้าย-สถานประกอบการ

ติดต่อสอบถามได้ที่
ฝ่ายพัฒนารายได้	เทศบาลต�าบลสันก�าแพง

053-331904	ต่อ	106-109	มือถือ	099-1021717
 

Line id : tadsankhamphang
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หมายเลขโทรศัพท์ประสานงานส่วนราชการภายในส�านักงาน เทศบาลต�าบลสันก�าแพง

053-331904 , 053-331910 โทรสาร 053-332661

บรรเทาสาธารณภัย (ตลอด 24 ชั่วโมง) 199 กู้ชีพกู้ภัย  เจ็บป่วยฉุกเฉิน 1669

Website : www.sankamphaeng.go.th

Fan page Facebook :

เทศบาลต�าบลสันก�าแพง

ที่อยู่ :

9	หมู่ที่	8	ต.สันก�าแพง	อ.สันก�าแพง	

จ.เชียงใหม่	รหัสไปรษณีย์	50130

งานทะเบียนราษฎร  053-332886

ติดต่อสอบถาม       100

งานพัฒนาชุมชน   	 101

งานสวัสดิการสังคม  	 101

งานสังคมสงเคราะห์   101

งานพัฒนารายได้    107,109

(ช�าระภาษีท้องถิ่น)

ส�านักปลัด     214	,	215

งานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัย 199

งานเทศกิจ    199

กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม 104,102

กองคลัง         231,400

กองช่าง        	 220

กองการศึกษา       241

ปลัดเทศบาล        210

รองปลัดเทศบาล    212	,	213

คณะผู้บริหารเทศบาล    	 200

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
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เทศบาลตำบลสันกำแพง

งานประชาสัมพันธ� สำนักปลัด เทศบาลตำบลสันกำแพง
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม� 50130
โทร 053-331904   www.sankamphaeng.go.th
Facebook fanpage : เทศบาลตำบลสันกำแพง 


