
 
 

รายงานผลการดำเนินงาน 
รอบ 6 เดือน 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(ระหวา่งเดือนตลุาคม 2564 - มีนาคม 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

เทศบาลตำบลสันกำแพง 
อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ 



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการบริการประชาชน
     1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

    ยกเลิก/     
ไม่ดําเนินการ

1 กิจกรรมวันเทศบาล (24 เมษายน) 20,000  0 20,000 สํานักปลัดฯ
2 กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย 5,000  0 5,000 สํานักปลัดฯ
3 โครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายพระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารและประชาธิปไตยแก่ประชาชนและเยาวชน
30,000  0 30,000 สํานักปลัดฯ

4 การดําเนินการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชนระดับตําบล 10,000  0 10,000 สํานักปลัดฯ
5 โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และสร้างการรับรู้สู่ชุมชนผ่านสื่อออนไลน์ 60,000  0 60,000 สํานักปลัดฯ

6 โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและต่อต้านทุจริต
คอร์รัปชันภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ประโยชน์สุขของประชาชน

10,000  0 10,000 สํานักปลัดฯ

7 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 250,000  61,600 188,400 กองคลัง
8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นการจูงใจแก่

ผู้เสียภาษี
20,000  5,680 14,320 กองคลัง

     1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

    ยกเลิก/     
ไม่ดําเนินการ

1 อุดหนุนเทศบาลตําบลแม่ปูคา 20,000  20,000 0 สํานักปลัดฯ

โครงการ/กิจกรรม หมายเหตุ

หมายเหตุ

หน่วยงาน
ดําเนินการ

หน่วยงาน
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงาน

ผลการดําเนินงาน
ลําดับ
ที่ โครงการ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท)
(บาท)

เบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท)

เบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท)
(บาท)

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตําบลสันกําแพง  อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
(บาท)

ที่
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้
(บาท)



1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการบริการประชาชน
     1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

    ยกเลิก/     
ไม่ดําเนินการ

1 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อการจัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาเทศบาล

20,000  0 20,000 สํานักปลัดฯ

2 โครงการสํารวจข้อมูลที่จําเป็นของเทศบาล 30,000  0 30,000 สํานักปลัดฯ

หมายเหตุหน่วยงาน
ดําเนินการ

ลําดับ
ที่ โครงการ

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
(บาท)

เบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

(บาท)
(บาท)

ผลการดําเนินงาน



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
     2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

    ยกเลิก/    
 ไม่ดําเนินการ

1 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย 50,000  0 50,000 กองสาธารณสุข ฯ
2 โครงการรักษ์น้ํา รักษ์ป่า รักษาสิ่งแวดล้อม 40,000  360 39,640 กองสาธารณสุข ฯ

     2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

    ยกเลิก/    
 ไม่ดําเนินการ

1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนน
สายป่าเส้า-ป่าเห็ว (จากบ้านผู้ช่วยเบิ้มถึงสามแยกบ้านเหล่า) บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 
ตําบลสันกําแพง

1,366,000  0 1,366,000 กองช่าง

2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ ถนน
สายป่าเส้า-คําซาว (ต่อจากรางระบายน้ําของเดิมถึงลําเหมืองสาธารณะ หน้า
โรงเรียนสันกําแพงคันธานุสรณ์) บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 ตําบลสันกําแพง

458,000  0 458,000 กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย 7 บ้านป่าเห็ว 
หมู่ที่ 2 ตําบลสันกําแพง

772,000  0 772,000 กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณบ้าน
อ.สมศักดิ์ ปันทา ไปจนถึงลําเหมืองสาธารณประโยชน์ร้านฝ้ายสันกําแพง 
บ้านคําซาว หมู่ที่ 4 ตําบลสันกําแพง

1,052,000  0 1,052,000 กองช่าง

5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณถนนข้างวัดสันกําแพงหลวง บ้าน
สันเหนือ หมู่ที่ 5 ตําบลสันกําแพง

720,000  0 720,000 กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. บริเวณลําเหมืองสาธารณะประโยชน์ (หลัง
ร้านกาแฟแม่กลอง) บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตําบลสันกําแพง

1,251,000  0 1,251,000 กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้
(บาท)

ผลการดําเนินงาน เบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ดําเนินการ หมายเหตุ

หมายเหตุหน่วยงาน
ดําเนินการ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตําบลสันกําแพง  อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม่

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้
(บาท)

ผลการดําเนินงาน เบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

(บาท)



     2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (ต่อ)

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

    ยกเลิก/    
 ไม่ดําเนินการ

7 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. (เขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันน้ําเซาะ) 
ชนิดตอกเสาเข็ม บริเวณลําเหมืองแม่ออน ข้างบ้านนางปราณี (ต่อจากของเดิม) 
บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตําบลสันกําแพง

625,000  0 625,000 กองช่าง

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณตั้งแต่บ้านนางประไพ (เลขที่ 36) ถึงตลาดบ้านน้อย บ้านออน หมู่ที่ 14 
ตําบลสันกําแพง

810,000  0 810,000 กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณบ้าน
ดอนมูล ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตําบลทรายมูล

540,000  0 540,000 กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก. ชั้น 3) บริเวณริมทางหลวง
เทศบาล ชม.ถ. 70-001 ฝั่งซ้าย (จากอุโบสถวัดดอนมูล) หมู่ที่ 1 - 2 ตําบลทราย
มูล

850,000  0 850,000 กองช่าง

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
วัดชัยชนะมงคล (ป่าเป้า) บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 3 ตําบลทรายมูล

663,000  0 663,000 กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. (มอก. ชั้น 3) บริเวณริมทาง ถนนสันโค้ง
เก่า-สันก้างปลา (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 4 ตําบลทรายมูล

280,000  0 280,000 กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างต่อเติม - ปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ ประจําหมู่บ้าน บริเวณ
ที่ดินสาธารณะประโยชน์ เลขที่ 13091 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 ตําบลทรายมูล

695,000  0 695,000 กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
โรงเรียนอนุบาลก้าวไกล บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ตําบลทรายมูล

451,000  0 451,000 กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (รูปตัวแอล) ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณพื้นที่ศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน บ้านป่าไผ่เหนือ หมู่ที่ 6 ตําบลแช่ช้าง

900,000  0 900,000 กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอย
 1 บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตําบลแช่ช้าง

748,000  0 748,000 กองช่าง

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายตุ๋ย เอโหย่ 
ถึงบ้านนางมาลี วันวิชัย บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ที่ 8 ตําบลแช่ช้าง

200,000  0 200,000 กองช่าง

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้
(บาท)

ผลการดําเนินงาน เบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ดําเนินการ หมายเหตุ



2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม (ต่อ)
     2.1 แผนงานการเกษตร

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

    ยกเลิก/    
 ไม่ดําเนินการ

1 โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.สถ.)

30,000  0 30,000 สํานักปลัดฯ

หมายเหตุที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้
(บาท)

ผลการดําเนินงาน เบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ดําเนินการ



3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
     3.1 แผนงานงบกลาง

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

    ยกเลิก/    
 ไม่ดําเนินการ

1 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 33,891,600  13,066,500 20,825,100 สํานักปลัดฯ
2 เบี้ยยังชีพคนพิการ 5,544,000  2,130,000 3,414,000 สํานักปลัดฯ
3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 240,000  100,000 140,000 สํานักปลัดฯ

     3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

    ยกเลิก/    
 ไม่ดําเนินการ

1 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 20,000  0 20,000 สํานักปลัดฯ
2 โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน 30,000  0 30,000 สํานักปลัดฯ
3 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษหมอกควันการเผา

ในที่โล่ง
10,000  0 10,000

สํานักปลัดฯ

4 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดับเพลิงในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอัคคีภัย

15,000  0 15,000
สํานักปลัดฯ

5 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณภัย 60,000  0 60,000 สํานักปลัดฯ

หมายเหตุ

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้
(บาท)

ผลการดําเนินงาน เบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ดําเนินการ หมายเหตุ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตําบลสันกําแพง  อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม่

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้
(บาท)

ผลการดําเนินงาน เบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ดําเนินการ



     3.3 แผนงานสาธารณสุข

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

    ยกเลิก/    
 ไม่ดําเนินการ

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. 25,000  0 25,000 กองสาธารณสุข ฯ
2 โครงการสุขาภิบาลอาหารและคุ้มครองผู้บริโภค 50,000  400 49,600 กองสาธารณสุข ฯ
3 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มี

ภาวะพึ่งพิง
15,000  0 15,000 กองสาธารณสุข ฯ

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 20,000  1,250 18,750 กองสาธารณสุข ฯ
5 โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

และบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง
78,000  0 78,000 กองสาธารณสุข ฯ

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันควบคุมโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ

45,000  0 45,000 กองสาธารณสุข ฯ

7 โครงการป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 20,000  0 20,000 กองสาธารณสุข ฯ
8 โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยโรงเรียน 10,000  0 10,000 กองสาธารณสุข ฯ
9 โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้องก่อนวัยอันควร 30,000  0 30,000 กองสาธารณสุข ฯ

10 โครงการจัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินประจําตําบล 500,000  185,058.00 314,942.00 กองสาธารณสุข ฯ
11 โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานกู้ชีพกู้ภัยใน

การบริการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
15,000  0 15,000.00 กองสาธารณสุข ฯ

12 โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านสาธารณสุข 60,000  0 60,000            กองสาธารณสุข ฯ
13 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน (ตามโครงการพระราชดําริ

ด้านสาธารณสุข)
440,000 

0 440,000            
กองสาธารณสุข ฯ

หน่วยงาน
ดําเนินการ หมายเหตุที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
(บาท)

ผลการดําเนินงาน เบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

(บาท)



     3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

    ยกเลิก/    
 ไม่ดําเนินการ

1 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ราษฎรผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

30,000  0 30,000 สํานักปลัดฯ

2 โครงการช่วยหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต

20,000  0 20,000 สํานักปลัดฯ

     3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

    ยกเลิก/    
 ไม่ดําเนินการ

1 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิด
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด

20,000  0 20,000 สํานักปลัดฯ

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน

20,000  16,020.00 3,980 สํานักปลัดฯ

3 โครงการตรวจสารเสพติดในบุคลากรกลุ่มเสี่ยง (ลูกจ้าง) 
เทศบาลตําบลสันกําแพง

13,000  0 13,000 สํานักปลัดฯ

4 โครงการอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

10,000       0 10,000 สํานักปลัดฯ

5 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและขจัดปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน

20,000  0 20,000 สํานักปลัดฯ

6 โครงการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชสมุนไพรกระชายขาว
และฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด-19

100,000  34,750 65,250              สํานักปลัดฯ

7 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันกําแพงตามโครงการ
ศูนย์อํานวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

30,000  0 30,000 สํานักปลัดฯ

หน่วยงาน
ดําเนินการ หมายเหตุที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
(บาท)

ผลการดําเนินงาน เบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

(บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้
(บาท)

ผลการดําเนินงาน เบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ดําเนินการ หมายเหตุ



     3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

    ยกเลิก/    
 ไม่ดําเนินการ

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการ 100,000  17,040 82,960 กองการศึกษา
2 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาลตําบลสันกําแพง 150,000  0 150,000 กองการศึกษา
3 โครงการแข่งขันฟุตบอลสันกําแพงยูธคัพ 50,000  0 50,000 กองการศึกษา
4 โครงการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 20,000       0 20,000 กองการศึกษา
5 โครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส เทศบาลตําบลสันกําแพงคัพ 30,000  0 30,000 กองการศึกษา
6 โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ เทศบาลตําบลสันกําแพง

ต้านภัยยาเสพติด
30,000  0 30,000 กองการศึกษา

     3.7 แผนงานการเกษตร

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

    ยกเลิก/    
 ไม่ดําเนินการ

1 โครงการช่วยเหลือเกษตรกร/เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 20,000  0 20,000 สํานักปลัดฯ

หน่วยงาน
ดําเนินการ หมายเหตุที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
(บาท)

ผลการดําเนินงาน เบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

(บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้
(บาท)

ผลการดําเนินงาน เบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ดําเนินการ หมายเหตุ



4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
     4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

    ยกเลิก/    
 ไม่ดําเนินการ

1 จัดตั้งลานค้าชุมชน ตลาดนัดชุมชน โครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรมถนนคนเดิน “สันกําแพง
สานศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม”

450,000  0 450,000 สํานักปลัดฯ

2 โครงการชุมชนพอเพียงตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 100,000  0 100,000 สํานักปลัดฯ
3 โครงการศูนย์จําหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน 120,000  0 120,000 สํานักปลัดฯ
4 โครงการประชาสัมพันธ์จําหน่ายสินค้าและการท่องเที่ยว

 “สันกําแพงชวนเที่ยวชวนกิน”
20,000      0 20,000 สํานักปลัดฯ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ดําเนินการ หมายเหตุ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

เทศบาลตําบลสันกําแพง  อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม่

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้
(บาท)

ผลการดําเนินงาน เบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท)



5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
     5.1 แผนงานการศึกษา

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

    ยกเลิก/    
 ไม่ดําเนินการ

1 โครงการวันเด็กแห่งชาติ 150,000  150,000 0.00 กองการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า-19 (โอนลด)

2 อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ โรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง

11,440,800  5,704,650 5,736,150 กองการศึกษา

3 อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพ 194,100  0 194,100 กองการศึกษา
4 โครงการเปิดบ้านอนุบาลเทศบาลตําบลสัน

กําแพง 20,000
 0 20,000 กองการศึกษา

5 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนระดับปฐมวัย 20,000  0 20,000 กองการศึกษา
6 โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ 60,000  0 60,000 กองการศึกษา
7 สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง 
(งบประมาณจากเงินอุดหนุน)

808,620  กองการศึกษา

8 สนับสนุนการบริหารสถาน ศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก วัดคําซาว (งบประมาณจาก
เงินอุดหนุน)

247,225  กองการศึกษา

9 สนับสนุนการบริหารสถาน ศึกษาของศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก วัดสันโค้ง (งบประมาณจาก
เงินอุดหนุน)

326,975  กองการศึกษา

105,165

หมายเหตุ

703,455

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

 เทศบาลตําบลสันกําแพง  อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม่

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้
(บาท)

ผลการดําเนินงาน เบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ดําเนินการ



ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

    ยกเลิก/    
 ไม่ดําเนินการ

10 โครงการอาหารเสริม (นม) สําหรับ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบลสัน
กําแพงและโรงเรียนในเขตเทศบาล จํานวน
 9 แห่ง

5,576,600  ########## 4,392,700.08 กองการศึกษา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา (ต่อ)
     5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

    ยกเลิก/    
 ไม่ดําเนินการ

1 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ 100,000  0 100,000 กองการศึกษา
2 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่
แห่งชาติ

45,000  0 45,000 กองการศึกษา

3 โครงการวันปิยะมหาราช 5,000  0 5,000 กองการศึกษา เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
น่า-19

4 โครงการประเพณีลอยกระทง 250,000  249,880 120 กองการศึกษา
5 โครงการวันเข้าพรรษา 30,000  0 30,000 กองการศึกษา
6 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 200,000  0 200,000 กองการศึกษา
7 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงาน

ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่นใน
ชุมชน

20,000  0 20,000 กองการศึกษา

โครงการ/กิจกรรมที่ หน่วยงาน
ดําเนินการ หมายเหตุ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

(บาท)

เบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท)

ผลการดําเนินงานงบประมาณ
ที่ตั้งไว้
(บาท)

ที่ โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ

ที่ตั้งไว้
(บาท)

ผลการดําเนินงาน เบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ดําเนินการ หมายเหตุ



ดําเนินการ
แล้วเสร็จ

ระหว่าง
ดําเนินการ

ยังไม่ได้
ดําเนินการ

    ยกเลิก/    
 ไม่ดําเนินการ

8 โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 
วันชาต/ิวันพ่อแห่งชาติ

40,000  8,318 31,682           กองการศึกษา

9 โครงการวันเฉลิมพระชนม พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรี
สินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว

25,000  0 25,000 กองการศึกษา

10 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี

25,000  0 25,000 กองการศึกษา

11 โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหา
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

10,000  0 10,000 กองการศึกษา

12 อุดหนุนที่ทําการปกครองอําเภอสันกําแพง 170,000  57,000 113,000 กองการศึกษา

เบิกจ่าย
งบประมาณ

(บาท)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ (บาท)

(บาท)

หน่วยงาน
ดําเนินการ หมายเหตุที่ โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ
ที่ตั้งไว้
(บาท)

ผลการดําเนินงาน



1. การบริหารงานและการบริการประชาชน 11 2 2.13 2 2.13 7 7.45 0 0.00
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม 20 0 0.00 3 3.19 17 18.09 0 0.00
3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 37 3 3.19 13 13.83 21 22.34 0 0.00
4. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 4 0 0.00 3 3.19 1 1.06 0 0.00
5. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา 22 3 3.19 12 12.77 5 5.32 2 2.13

รวม 94 8 8.51 27 35.11 50 54.26 2 2.13

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

 เทศบาลตําบลสันกําแพง  อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม่

ร้อยละ
ระหว่าง

ดําเนินการ 
(โครงการ)

ร้อยละ
ยังไม่ได้

ดําเนินการ 
(โครงการ)

ร้อยละยุทธศาสตร์การพัฒนา
โครงการ

ตาม
แผนการ

ดําเนินงาน

ดําเนินการ
แล้วเสร็จ 
(โครงการ)

  ยกเลิก/     
ไม่ดําเนินการ 

(โครงการ)
ร้อยละ



1. การบริหารงานและการบริการประชาชน           475,000       25,000 0.04         270,000 0.39          180,000 0.26 0 0.00
2. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม      12,501,000 0 0.00         120,000 0.17     12,381,000 17.78 0 0.00
3. การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต      41,781,600       55,000 0.08    41,000,600 58.9          726,000 1.04 0 0.00
4. การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว           690,000 0 0.00         590,000 0.847          100,000 0.14 0 0
5. การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณี
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

     14,187,720     300,000 0.43    13,587,720 19.513          145,000 0.21    155,000 0.22

รวม     69,635,320     380,000 0.55    55,568,320 79.80    13,532,000 19.43 155000 0.22

ร้อยละ

ผลการดําเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล
ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1 - 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

 เทศบาลตําบลสันกําแพง  อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์การพัฒนา งบประมาณตาม
แผนการดําเนินงาน

ดําเนินการแล้ว
เสร็จ (บาท) ร้อยละ ระหว่างดําเนินการ 

(บาท) ร้อยละ ยังไม่ได้ดําเนินการ 
(บาท) ร้อยละ

  ยกเลิก/     
ไม่ดําเนินการ 

(บาท)


