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รายงานผลการดำำาเนินงาน ประจำำ�ปี2564

ข้าราชการทุกคนต้องเข้าใจงานในหน้าท่ีให้กระจ่างชัด รู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลง
ยึดประโยชน์ประชาชน ความเจริญม่ันคงของชาติ วันนี้ (1 เม.ย.) 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน
ประจำาปี 2564 ความว่า “งานราชการนั้น เป็นงานท่ีเก่ียวข้องโดยตรงกับวิถีชีวิต
ของประชาชน ซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นปรกติ ตามสถานการณ์และกาลเวลา
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ข้าราชการทุกคนจึงต้องทำาความเข้าใจงานในหน้าท่ีของตน
ให้กระจ่างชัด และรู้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น แล้วปฏิบัติหน้าท่ี

ให้สอดคล้องเหมาะสม โดยยึดม่ันแน่วแน่อยู่ในเป้าหมาย
ของการปฏิบัติราชการ คือประโยชน์สุขของประชาชน

และความเจริญม่ันคงของประเทศชาติ”

พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร

กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม
บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ก่่อนอ่�นกระผม ว่่าท่ี่�ร้อยตร่ ปััญญา อ่่นปัระดิิษฐ์์ นายกเที่ศมนตร่ตำาบลสัันกำาแพง 
ต้องขอขอบพระคุ่ณ ท่ี่กคุะแนนเส่ัยงท่ี่�ได้ิรับจากการเล่อกตั�งเม่�อวั่นท่ี่� 28 

ม่นาคุม 2564 การดิำารงตำาแหน่งนายกเที่ศมนตร่ตำาบลสัันกำาแพง ของกระผม
และคุณะผ้บ้ริหาร สัมาชิิกสัภาเที่ศบาล กระผมม่คุว่ามตั�งใจอยา่งยิ�งท่ี่�จะบรหิาร
เที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพงให้ได้ิรับการพัฒนาอย่างต่อเน่�องตามวิ่สััยทัี่ศน์ “มุ่่�งสู่่�
การพััฒนาตามุ่หลัักธรรมุ่าภิิบาลัประสู่านพัลัังประชาชน สู่นใจผู่้�สู่่งวััย สิู่�ง
แวัดลั�อมุ่ปลัอดภัิย บริการท่ี่�ทัี่นสู่มัุ่ย ดำารงไวั�ด�วัยการพััฒนาท่ี่�ยั�งยืน”

  ภายใต้การบริหารงานของกระผมและ คุณะผ้้บริหารสัมาชิิกสัภา
เน้นการที่ำางานแบบบร้ณาการ ส่ังเสัริมการม่ส่ัว่นร่ว่มภาคุปัระชิาชิน บริหาร
งบปัระมาณโดิยม่่งผลสััมฤที่ธิิ์�ให้ปัระชิาชินได้ิรับผลปัระโยชิน์มากท่ี่�ส่ัดิ กระผม
ในฐ์านะนายกเที่ศมนตร่ตำาบลสัันกำาแพง และคุณะผ้้บริหารเที่ศบาล สัมาชิิกสัภา
เที่ศบาลทัี่�ง 2 เขตเล่อกตั�ง ต้องขอขอบพระคุ่ณท่ี่กหน่ว่ยงานท่ี่�เก่�ยว่ข้องท่ี่�ได้ิ
ให้คุว่ามไว้่ว่างใจให้กระผม ได้ิม่โอกาสับริหารเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพงด้ิว่ยคุว่าม
ม่่งมั�นที่ำางานให้ด่ิท่ี่�ส่ัดิเพ่�อพัฒนาโคุรงสัร้างพ่�นฐ์านและคุ่ณภาพช่ิว่ิตปัระชิาชิน
ให้ด่ิยิ�งข้�น ทัี่�งน่�โดิยม่เจตนารมณ์ให้ปัระชิาชินได้ิม่ส่ัว่นร่ว่ม ร่ว่มคิุดิ ร่ว่มที่ำา 
ร่ว่มแก้ปััญหาให้ช่ิมชิน คุนท้ี่องถิิ่�นของเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพงให้เป็ันเที่ศบาล
น่าอย้่อย่างยั�งย่นตลอดิไปั

 

  (ว่่าท่ี่� ร้อยตร่ปััญญา อ่่นปัระดิิษฐ์์)
  นายกเที่ศมนตร่ตำาบลสัันกำาแพง

สารจาก
นายกเทศมนตรีตำาบลสันกำาแพง

เทศบาลตำาบลสันกำาแพง
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สารจาก
ประธานสภาเทศบาลตำาบลสันกำาแพง

สารจาก
ปลัดเทศบาลตำาบลสันกำาแพง

กระผมนายปัระวิ่ตร ใจว่งศ์เป็ัง ปัระธิ์านสัภาเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพงได้ิให้คุว่ามสัำาคัุญต่อ
การที่ำาหน้าท่ี่�ปัระธิ์านสัภาที่้องถิิ่�นซ้ึ่�งเป็ันฝ่่ายนิติบัญญัติอันเป็ันภารกิจท่ี่�ม่คุว่ามสัำาคัุญ

อย่างยิ�งต่อการพัฒนาท้ี่องถิิ่�นโดิยม่หน้าท่ี่�ในการพิจารณาให้คุว่ามเห็นชิอบร่างเที่ศบัญญัติ
งบปัระมาณรายจ่ายปัระจำาปีังบปัระมาณของท่ี่ก ๆ  ปีั การพิจารณาให้คุว่ามเห็นชิอบร่างแผน
งานโคุรงการต่าง ๆ  โดิยผ่านมติ การพิจารณาให้คุว่ามเห็นชิอบจากสัภาเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง 
โดิยการจัดิสัรรม่่งให้ปัระชิาชินในเขตเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพงได้ิรับสิัที่ธิิ์สัวั่สัดิิการอย่างคุรอบคุล่ม
ทัี่�ว่ถ้ิ่งมากยิ�งข้�นขอขอบคุ่ณสัมาชิิกสัภาเที่ศบาลทัี่�ง 2 เขต ท่ี่�ม่คุว่ามม่่งมั�นตั�งใจในการปัฏิิบัติ
หน้าท่ี่�สัมกับท่ี่�ได้ิรับคุว่ามไว้่ว่างใจจากพ่�น้องปัระชิาชินในการเล่อกตั�งเม่�อวั่นท่ี่� 28 ม่นาคุม 
2564 ท่ี่�ผ่านมากระผมในฐ์านะปัระธิ์านสัภาเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง พร้อมด้ิว่ยสัมาชิิกสัภา
ทัี่�ง 2 เขตเล่อกตั�งจะตั�งใจในการปัฏิิบัติหน้าท่ี่�อย่างเต็มคุว่ามสัามารถิ่ในการตรว่จสัอบ
การปัฏิิบัติงานของฝ่่ายบริหารให้ม่คุว่ามโปัร่งใสัโดิยย้ดิถ่ิ่อปัระโยชิน์ส่ัข ของพ่�น้องปัระชิาชิน
เขตเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพงเป็ันท่ี่�ตั�ง

       
  (นายปัระวิ่ตร ใจว่งศ์เป็ัง)
  ปัระธิ์านสัภาเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง

สัวั่สัด่ิคุรับ พ่อแม่พ่�น้องปัระชิาชินชิาว่เที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพงท่ี่�เคุารพท่ี่กท่ี่าน รายงาน
กิจการปัระจำาปีัฉบับน่�จัดิที่ำาข้�นเพ่�อนำาเสันอผลงานการพัฒนาและดิำาเนินงาน กิจกรรม

ต่าง ๆ  ท่ี่�ผ้้บริหาร สัมาชิิกสัภา พนักงาน เจ้าหน้าท่ี่�ของเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพงท่ี่กคุน ได้ิร่ว่ม
ม่อในการที่ำางานบ้รณาการปัระสัานคุว่ามร่ว่มม่อกับหน่ว่ยงานภาคุรัฐ์และเอกชินตลอดิจนฝ่่าย
ปักคุรองท้ี่องท่ี่�จนสัามารถิ่บริหารงานได้ิอย่างเป็ันร้ปัธิ์รรมและโอกาสัน่�กระผมขอเชิิญชิว่น
ปัระชิาชินท่ี่กท่ี่านได้ิเข้ามาม่ส่ัว่นร่ว่มช่ิว่ยกันเพ่�อที่ำาให้เที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพงของเราเปั็น
องค์ุกรปักคุรองส่ัว่นท้ี่องถิิ่�นท่ี่�ม่คุว่ามพร้อมทัี่�งด้ิานกายภาพ และด้ิานการบริหาร ปัระชิาชินม่
คุ่ณภาพช่ิวิ่ตท่ี่�ด่ิม่คุว่ามส่ัขถ้ิ่ว่นหน้า ม่การบริการสัาธิ์ารณะท่ี่�ด่ิ

  (นายส่ัเมธิ์  ฉลาดิธัิ์ญญกิจ)
          ปัลัดิเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง

ข้้อมููลประชากร
จำำ�นวนประช�ก่ร

  จำำ�นวน (หลััง)     ช�ย (คน)    หญิิง (คน)
สัันก่ำ�แพง 5,443 4,906 5,836
ทร�ยมููลั 2,349 1,933 2,143
แช่ช้�ง 1,294 1,298 1,455
รวมู 9,086 8,137 9,434

รวมูทั�งสิั�น                             17,571

สัถิิติิประช�ก่รแลัะสัถิิติิบ้้�นจำ�ก่ทะเบี้ยนบ้้�น
ข้้อมููลั ณ วันที� 30 กั่นย�ยน 2564

ติำ�บ้ลั/หมูู่บ้้�น จำำ�นวนครัวเรือน จำำ�นวนประช�ก่ร
ติำ�บ้ลัสัันก่ำ�แพง
หม่้ท่ี่� 1 บ้านป่ัาเส้ัา
หม่้ท่ี่� 2 บ้านป่ัาเห็ว่
หม่้ท่ี่� 3 บ้านเหล่า
หม่้ท่ี่� 4 บ้านคุำาซึ่าว่
หม่้ท่ี่� 5 บ้านสัันเหน่อ
หม่้ท่ี่� 6 บ้านสัันเหน่อ 
หม่้ท่ี่� 7 บ้านกาดิ
หม่้ท่ี่� 8 บ้านสัันใต้
หม่้ท่ี่� 9 บ้านสัันใต้
หม่้ท่ี่� 10 บ้านสัันใต้
หม่้ท่ี่� 11 บ้านน้อย
หม่้ท่ี่� 14 บ้านออน

490
559
203
424
275
516
538
681
540
307
606
304

995
1177
410
854
580
789
717
1315
1113
600
1448
744

ติำ�บ้ลัทร�ยมููลั
หม้ท่ี่� 1 บ้านที่รายม้ล
หม้ท่ี่� 2 บ้านสัันโคุ้งใหม่
หม้ท่ี่� 3 บ้านป่ัาเป้ัา
หม้ท่ี่� 4 บ้านสัันโคุ้ง
หม่้ท่ี่� 5 บ้านหัว่ท่่ี่ง
หม่้ท่ี่� 6 บ้านสัันก้างปัลา
หม่้ท่ี่� 7 บ้านที่รายม้ล

396
241
324
241
240
160
747

656
448
703
533
385
315
1036

ติำ�บ้ลัแช่ช้�ง
หม้ท่ี่� 6 บ้านป่ัาไผ่เหน่อ
หม่้ท่ี่� 7 บ้านป่ัาไผ่กลาง
หม่้ท่ี่� 8 บ้านป่ัาไผ่ใต้

213
708
373 

446
1348
959
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คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

ว่�ที�ร้อยติรีปัญิญิ�  อุ่นประดิษฐ์
นายกเที่ศมนตร่ตำาบลสัันกำาแพง

น�ยประวิติร ใจำวงค์เป็ง
ปัระธิ์านสัภาเที่ศบาล

น�ยสัมูช�ย โมูร�เลัิศ
รองปัระธิ์านสัภา

น�งพรรณี พันธ์พร
สัมาชิิกสัภาเที่ศบาล

น�งสัุภ�พ สัุริยะ
สัมาชิิกสัภาเที่ศบาล

น�ยจำุมูพลั ก่ันจำินะ
สัมาชิิกสัภาเที่ศบาล

น�ยเลั็ก่ ไชยวงค์
สัมาชิิกสัภาเที่ศบาล

น�ยประหยัด เปรมูธน�กุ่ลั
สัมาชิิกสัภาเที่ศบาล

ดร.สัุทัศน์ ติ�แสังร้อย
สัมาชิิกสัภาเที่ศบาล

น�งว�สัน� ก่ันจำินะ
สัมาชิิกสัภาเที่ศบาล

น�ยประวิติร ใจำวงค์เป็ง
สัมาชิิกสัภาเที่ศบาล

น�ยชัชว�ร ใจำจำรรย์ทึก่
สัมาชิิกสัภาเที่ศบาล

น�ยสัมูช�ย โมูร�เลัิศ
สัมาชิิกสัภาเที่ศบาล

น�ยอดิเรก่ ขุ้นคงมูี
สัมาชิิกสัภาเที่ศบาล

น�ยอนุวัติร คำ�มู�มููลั
สัมาชิิกสัภาเที่ศบาล

น�ยช�ครีย์ ข้ัติิรัติน์์
รองนายกเที่ศมนตร่

น�ยสัมูช�ติิ มูห�วงศ์ทอง
เลขาน่การนายกเที่ศมนตร่

น�ยศร�วุธ ธิวรรณ์์
รองนายกเที่ศมนตร่

น�ยสัังวร ลั�นยศ
ที่่�ปัร้กษานายกเที่ศมนตร่
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การพัฒนาการบริหารงาน
และการบริการประชาชน

การเล่อกตั�งสัมาชิิกสัภาเที่ศบาลและผ้้บริหารเที่ศบาล

โคุรงการอบรมให้คุว่ามร้้ด้ิานกฎหมาย พระราชิบัญญัติข้อม้ลข่าว่สัารและปัระชิาธิิ์ปัไตยแก่ปัระชิาชินและเยาว่ชิน

หัวหน้าส่วนราชการ

น�ยสัุเมูธ  ฉลั�ดธัญิญิก่ิจำ
ปัลัดิเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง

น�งพรรณิภ�  สัุนทรนันท์
รองปัลัดิเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง

น�งบุ้ษบ้�  ทร�ยหมูอ
ผ้้อำานว่ยการกองคุลัง

น�ยประภ�ก่ร ถิวิลัประวัติิ
ผ้้อำานว่ยการกองการศ้กษา

น�ยไพฑูรย์ นวะมูะวัฒน์
ผ้้อำานว่ยการกองช่ิาง

น�งสั�ววร�ก่ร พ�จำรทิศ
หัว่หน้าสัำานักปัลัดิ

น�งรุจำินันติ์ สัรสัิทธิ์
ผ้้อำานว่ยการกองสัาธิ์ารณสั่ข

และสัิ�งแว่ดิล้อม

น�ยอมูรินทร์  บุ้ญิถิมู
รองปัลัดิเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพงน�งนันทน�  โภคินมู�ศ

นักวิ่ชิาการตรว่จสัอบภายใน

1
ยุทธศาสตร์ที่
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โคุรงการอบรมให้คุว่ามร้้ด้ิานกฎหมาย พระราชิบัญญัติข้อม้ลข่าว่สัารและปัระชิาธิิ์ปัไตยแก่ปัระชิาชินและเยาว่ชิน

โคุรงการผลิตส่ั�อสิั�งพิมพ์และสัร้างการรับร้้ส่้ัช่ิมชินผ่านส่ั�อออนไลน์

โคุรงการอบรมเสัริมสัร้างคุ่ณธิ์รรมจริยธิ์รรมและต่อต้านท่ี่จริตคุอรัปัชัินภาคุรัฐ์ เพ่�อเพิ�มปัระสิัที่ธิิ์ภาพในการปัฏิิบัติงานและ
ปัระโยชิน์ส่ัขของปัระชิาชิน

การพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม

โคุรงการก่อสัร้างรางระบายนำ�า คุ.สั.ล. พร้อมฝ่าปิัดิคุอนกร่ตเสัริมเหล็ก บริเว่ณซึ่อย 2 
(ป๊ัอก 3 ส่ัขสัมบ้รณ์หลังบ้านกำานันเกร่ยงศักดิิ�) บ้านป่ัาเห็ว่ หม่้ 2 ตำาบลสัันกำาแพง

โคุรงการก่อสัร้างรางระบายนำ�า คุ.สั.ล. พร้อมฝ่าปิัดิ คุ.สั .ล.บริเว่ณถิ่นนศร่สัันกำาแพง (ต่อจากเดิิมบริเว่ณร้านอาหารบิ�ก
โภชินาไปัจนถ้ิ่งลำาเหม่องสัาธิ์ารณปัระโยชิน์) บ้านคุำาซึ่าว่ หม่้ท่ี่� 4 ตำาบลสัันกำาแพง

โคุรงการก่อสัร้างรางระบายนำ�า คุ.สั.ล. พร้อมฝ่าปิัดิ คุ.สั .ล.บริเว่ณถิ่นนศร่สัันกำาแพง (ต่อจากเดิิมบริเว่ณ ปัากซึ่อย 1
ไปัจนถ้ิ่งลำาเหม่องสัาธิ์ารณปัระโยชิน์) บ้านสัันเหน่อ หม่้ท่ี่� 5 ตำาบลสัันกำาแพง

2.1  แผนงานเคหะและชุมูชน
2

ยุทธศาสตร์ที่
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โคุรงการปัรับปัร่งผิว่ถิ่นน โดิยการป้ัทัี่บ (Overlay) ด้ิว่ยการแอสัฟััลท์ี่ติกคุอนกร่ต บริเว่ณถิ่นนเที่พบ่ตรซึ่อย 2 
(ที่างเข้าวั่ดิโรงธิ์รรมสัามัคุคุ่) บ้านตลาดิ หม่้ท่ี่� 7 ตำาบลสัันกำาแพง

โคุรงการก่อสัร้างขยายไหล่ที่างถิ่นนคุอนกร่ตเสัริมเหล็ก บริเว่ณซึ่อย 2 (บริเว่ณต้นซึ่อยจนถ้ิ่งสัะพาน คุ.สั.ล.) 
บ้านน้อยหม่้ท่ี่� 11 ตำาบลสัันกำาแพง

โคุรงการซ่ึ่อมสัร้าง (เปัล่�ยน) ฝ่ารางคุอนกร่ตเสัริมเหล็กพร้อมข่ดิลอกรางระบายนำ�าบริเว่ณที่างหลว่งเที่ศบาล
ชิม.ถิ่. 70-001 (ฝั่�งบริเว่ณหน้าโรงขายเกล่อ) บ้านสัันโคุ้งใหม่ หม่้ท่ี่� 2 ตำาบลที่รายม้ล

โคุรงการก่อสัร้างอาคุารเอนกปัระสังค์ุ (ศาลาบำาเพ็ญก่ศลศพ) คุ.สั.ล. 1 ชัิ�น บริเว่ณส่ัสัานบ้านดิอนม้ล หม่้ 1 ตำาบลที่รายม้ล

โคุรงการก่อสัร้างถิ่นนคุอนกร่ตเสัริมเหล็ก บริเว่ณ ซึ่อย 7 บ้านสัันโคุ้งเก่า หม่้ท่ี่� 4 ตำาบลที่รายม้ล

โคุรงการปัรับผิว่ถิ่นนโดิยการป้ัทัี่บ (Overlay) ด้ิว่ยแอสัฟััลท์ี่ติกคุอนกร่ตพร้อมขยายไหล่ที่างแอสัฟััลท์ี่ติกคุอนกร่ตบริเว่ณ
ถิ่นนบ้านป่ัาไผ่หน้าวั่ดิแช่ิช้ิางไปัที่างโรงเร่ยนบ้านแช่ิช้ิาง (เที่พนาน่ก่ล) บ้านป่ัาไผ่กลาง หม่้ท่ี่� 7 ตำาบลแช่ิช้ิาง

โคุรงการก่อสัร้างยกระดัิบถิ่นนคุอนกร่ตเสัริมเหล็กบริเว่ณซึ่อย 3 (บ้านอาจารย์บ่ญเลิศ บ่ญช้ิ) 
บ้านคุำาซึ่าว่ หม่้4 ตำาบลสัันกำาแพง

โคุรงการก่อสัร้างขยายไหล่ถิ่นนคุอนกร่ตเสัริมเหล็กบริเว่ณถิ่นนศร่สัันกำาแพง (ต่อจากของเดิิมบริเว่ณ
หน้าวั่ดิสัันกำาแพงหลว่งไปัจนถ้ิ่งลำาเหม่องสัาธิ์ารณปัระโยชิน์บ้านคุำาซึ่าว่) บ้านคุำาซึ่าว่ 

บ้านสัันเหน่อหม่้ท่ี่� 4 และหม่้ท่ี่� 5 ตำาบลสัันกำาแพง
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โคุรงการก่อสัร้างยกระดัิบและก่อสัร้างรางระบายนำ�าบริเว่ณซึ่อย 3 (บ้านอาจารย์บ่ญเลิศ บ่ญช้ิ) 
บ้านคุำาซึ่าว่ หม่้4 ตำาบลสัันกำาแพง

โคุรงการแอสัฟััลท์ี่ติกคุอนกร่ตและก่อสัร้างรางระบายนำ�าพร้อมฝ่าปิัดิคุอนกร่ตเสัริมเหล็ก จำานว่น ๒ ช่ิว่ง 
สัถิ่านท่ี่�ก่อสัร้าง  บริเว่ณถิ่นนสัันกำาแพง-บ้านห้ว่ยที่ราย ตั�งแต่วั่ดิป่ัาเห็ว่ไปัจนส่ัดิเขตเที่ศบาล บ้านป่ัาเห็ว่ 

หม่้ท่ี่� 2 ตำาบลสัันกำาแพง อ.สัันกำาแพง จ.เช่ิยงใหม่

โคุรงการซ่ึ่อมสัร้างปัรับปัร่งผิว่ถิ่นนโดิยที่ำาการป้ัแอสัฟััลท์ี่ติกคุอนกร่ตทัี่บผิว่ถิ่นนเดิิม (Overlay) 
ซึ่อย 4 บ้านดิอนม้ล หม่้ 1 ตำาบลที่รายม้ล

โคุรงการซ่ึ่อมสัร้างปัรับปัร่งผิว่ถิ่นนโดิยที่ำาการร่�อผิว่ถิ่นนเดิิมออกและป้ัแอสัฟััลท์ี่ติกคุอนกร่ตทัี่บ (Overlay) 
ซึ่อย4 บ้านหัว่ท่่ี่ง หม่้ 5 ตำาบลที่รายม้ล

โคุรงการก่อสัร้างต่อเติมอาคุารโรงซ่ึ่อมบำาร่ง คุ.สั.ล. 1 ชัิ�น
บริเว่ณอาคุารสัำานักงาน เที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง หม่้ 8 ตำาบลสัันกำาแพง 

โคุรงการก่อสัร้างรางระบายนำ�าคุอนกร่ตเสัริมเหล็ก หม่้ 2 ตำาบลสัันกำาแพง (ท้ี่ายซึ่อย 4) บ้านป่ัาเห็ว่

โคุรงการก่อสัร้างรางระบายนำ�าคุอนกร่ตเสัริมเหล็ก หม่้ 4 ตำาบลสัันกำาแพง (บ้านคุำาซึ่าว่ ซึ่อย 5)

โคุรงการก่อสัร้างว่างท่ี่อระบายนำ�าคุอนกร่ตเสัริมเหล็ก หม่้ 6 ตำาบลสัันกำาแพง
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โคุรงการก่อสัร้างพนังกันดิินคุอนกร่ตเสัริมเหล็ก (เข่�อน คุ.สั.ล.ป้ัองกันนำ�าเซึ่าะ) หม่้ 9 ตำาบลสัันกำาแพง

โคุรงการก่อสัร้างพนังกันดิินคุอนกร่ตเสัริมเหล็ก หม่้ 14 ตำาบลสัันกำาแพง

โคุรงการปัรับปัร่งห้องที่ำางานฝ่่ายพัฒนาสัังคุม โดิยการต่อเติม (ขยาย) ห้องที่ำางานขนาดิกว้่าง 3.20 ม. ยาว่ 6.50 ม.
และติดิตั�งเคุร่�องปัรับอากาศขนาดิ 18,000 BTU บริเว่ณ ชัิ�น 1 อาคุาร สัำานักงานเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง

โคุรงการก่อสัร้างยกระดัิบถิ่นนและก่อสัร้างรางระบายนำ�า ซึ่อย 3 (บ้านอ.บ่ญเลิศ บ่ญช้ิ) หม่้ท่ี่� 4 ตำาบลสัันกำาแพง
(ส่ัว่นต่อขยายเพิ�มจากโคุรงการ เดิิมตามแผนพัฒนาท้ี่องถิิ่�น (พ.ศ.2561-2565) หน้าท่ี่� 42 ลำาดัิบท่ี่� 14)

โคุรงการก่อสัร้างรั�ว่คุอนกร่ตเสัริมเหล็กสัำานักงานเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง หม่้ท่ี่� 8 ตำาบลสัันกำาแพง

โคุรงการซ่ึ่อมสัร้าง (เปัล่�ยน)ฝ่ารางคุอนกร่ตเสัริมเหล็กบริเว่ณถิ่นน ชิม.ถิ่.70-001
(สัามแยกตั�มจ่�บ) บ้านตลาดิ หม่้ 7 ตำาบลสัันกำาแพง

โคุรงการปัรับปัร่งผิว่ถิ่นนด้ิว่ยแอสัฟััลท์ี่ติกคุอนกร่ตพร้อมก่อสัร้างรางระบายนำ�าฝ่า คุ.สั.ล. พร้อมเที่คุอนกร่ตปัรับระดัิบ
ท้ี่องรางระบายนำ�าของเดิิม ซึ่อย 11 บ้านหัว่ท่่ี่ง หม่้ท่ี่� 5 ตำาบลที่รายม้ล

โคุรงการก่อสัร้างถิ่นนคุอนกร่ตเสัริมเหล็กโรงเร่ยนอน่บาลเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง หม่้ท่ี่� 4 ตำาบลสัันกำาแพง

2.2  แผนงานการศึึกษา
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ยุทธศาสตร์การพัฒนา
สังคมและคุณภาพชีวิต

โคุรงการป้ัองกันและแก้ไขปััญหามลพิษหมอกคุวั่นการเผาในท่ี่�โล่ง

โคุรงการป้ัองกันและลดิอ่บัติเหต่ที่างถิ่นน

3.3  แผนงานการรักษาความูสงบภายใน

โคุรงการพัฒนาศักยภาพ อสัม.

3.4  แผนงานสาธารณสุข้

โคุรงการส่ัขาภิบาลอาหารและคุ้่มคุรองผ้้บริโภคุ ตรว่จต้้นำ�า ตรว่จนำ�าปัระปัา ตรว่จร้านอาหาร และล้างตลาดิ

โคุรงการสััตว์่ปัลอดิโรคุ คุนปัลอดิภัย จากโรคุพิษส่ันัขบ้า ฉ่ดิวั่คุซ่ึ่นพิษส่ันัขบ้าในช่ิมชิน
นำาส่ันัขไปัส่ังท่ี่�โคุรงการส่ันัขจรจัดิ อำาเภอบ้านธิิ์ จังหวั่ดิลำาพ้น และอบรมอาสัาปัศ่สััตว์่

3
ยุทธศาสตร์ที่
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โคุรงการป้ัองกันโรคุติดิต่อที่างเพศสััมพันธ์ิ์และโรคุเอดิส์ั

อ่ดิหน่นคุณะกรรมการช่ิมชิน (ตามโครงการพระราชดำำาริด้ำานสาธารณสุข)

โคุรงการส่ังเสัริมส่ัขภาพและอนามัยโรงเร่ยน

ยุทธศาสตร์การพัฒนา
เศรษฐกิจและการท่องเท่ียว

จัดิตั�งลานคุ้าช่ิมชิน ตลาดินัดิช่ิมชิน โคุรงการหน้�งตำาบลหน้�งผลิตภัณฑ์์ การจัดิกิจกรรมถิ่นนคุนเดิิน 
“สัันกำาแพงสัานศิลป์ั ถิิ่�นหัตถิ่กรรม”

โคุรงการช่ิมชินพอเพ่ยงตามแนว่เศรษฐ์กิจพอเพ่ยงโคุกหนองนาโมเดิล

4.1 แผนงานสร้างความูเข้้มูแข้็งข้องชุมูชน
4

ยุทธศาสตร์ที่
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โคุรงการช่ิมชินพอเพ่ยงตามแนว่เศรษฐ์กิจพอเพ่ยง (การที่ำาสัม่นไพรไล่ย่ง) เที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง  ปัระจำาปีังบปัระมาณ 2564

โคุรงการศ้นย์จำาหน่ายผลิตภัณฑ์์ช่ิมชิน ตลาดิพอเพ่ยง ป่ัาเป้ัากร่นมาร์เก็ต หน้าวั่ดิชัิยชินะมงคุล (ป้ัาเป้ัา) หม่้ท่ี่� 3 ตำาบลที่รายม้ล
แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยว่เชิิงวั่ฒนธิ์รรมและเกษตร ตลาดิพอเพ่ยง ผักไร้สัาร อาหารปัลอดิภัย ของใช้ิในช่ิมชิน

โคุรงการส่ังเสัริมอาช่ิพและการท่ี่องเท่ี่�ยว่ช่ิมชินกาดิจาว่เขิน เที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง ปัระจำาปีั พ.ศ. 2564 กาดิจาว่เขิน
แหล่งท่ี่องเท่ี่�ยว่เชิิงวั่ฒนธิ์รรมส่ังเสัริมคุว่ามเป็ันวั่ฒนธิ์รรมท้ี่องถิิ่�น ชิาติพันธ์่ิ์ไที่เขิน การแสัดิงวั่ฒนธิ์รรมด้ิานภาษา การแต่งกาย 
ท่ี่�อย้่อาศัย การแสัดิงพิพิธิ์ภัณฑ์์ การจำาลองการดิำารงช่ิว่ิต (เป็ันการฟ้ั�นฟ้ัและอน่รักษ์ไว้่ให้กับคุนร่่นหลัง) จำาหน่ายสิันคุ้า 
ผักปัลอดิสัารพิษ ผ้าฝ้่าย ของพ่�นเม่อง อาหารพ่�นเม่อง จัดิจำาหน่ายบริเว่ณหน้าบ้าน หน้าร้านของตนเอง เพ่�อร่ว่มกันอน่รักษ์
แต่งกายพ่�นเม่องไที่เขิน การกลับมาซ่ึ่�อของพ่�นเม่องในท้ี่องถิิ่�น

โคุรงการแข่งขันก่ฬานักเร่ยนระดัิบปัฐ์มวั่ยการแข่งขันก่ฬานักเร่ยนระดัิบปัฐ์มวั่ย ทัี่�งน่�เพ่�อเสัริมสัร้าง
สัมรรถิ่ภาพที่างร่างกายของเด็ิกนักเร่ยนระดัิบปัฐ์มวั่ยให้ม่ร่างกายท่ี่�แข็งแรงเช่ิ�อมคุว่ามสััมพันธ์ิ์ระหว่่าง 
ผ้้ปักคุรอง คุณะคุร้ และนักเร่ยนวั่นท่ี่� 11 พฤศจิกายน 2564 ณ สันามก่ฬาเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง

โคุรงการเปิัดิบ้านอน่บาลเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพงโรงเร่ยนอน่บาลเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง ศ้นย์พัฒนาเด็ิกเล็กวั่ดิคุำาซึ่าว่
และศ้นย์พัฒนาเด็ิกเล็กวั่ดิสัันโคุ้ง วั่นท่ี่� 9 เมษายน 2564 ณ อาคุารอเนกปัระสังค์ุโรงเร่ยนอน่บาลเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง

โคุรงการเปิัดิบ้านอน่บาลเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพงโรงเร่ยนอน่บาลเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง ศ้นย์พัฒนาเด็ิกเล็กวั่ดิคุำาซึ่าว่
และศ้นย์พัฒนาเด็ิกเล็กวั่ดิสัันโคุ้ง วั่นท่ี่� 9 เมษายน 2564 ณ อาคุารอเนกปัระสังค์ุโรงเร่ยนอน่บาลเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง

5.1 แผนงานการศึึกษา

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาการศึกษา ศาสนา 
ประเพณีวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา

5
ยุทธศาสตร์ที่
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โคุรงการส่ังเสัริมทัี่กษะการช่ิว่ยเหล่อตัว่เองในเด็ิกปัฐ์มวั่ย ดิำาเนินการจัดิกิจกรรมส่ังเสัริมทัี่กษะ
การช่ิว่ยเหล่อตัว่เองในเด็ิกปัฐ์มวั่ย เร่�อง วิ่ธ่ิ์การเอาตัว่รอดิเม่�อติดิอย้่ในรถิ่ยนต์ ให้คุว่ามร้้เก่�ยว่กับการป้ัองกัน

และระงับอัคุคุ่ภัย ซ้ึ่อมหน่ไฟั และการป้ัองกันเด็ิกจมนำ�า 

โคุรงการปัระเพณ่ลอยกระที่ง ส่ังเสัริม ขนบธิ์รรมเน่ยม วั่ฒนธิ์รรม และปัระเพณ่อันด่ิงามของช่ิมชินปัล้กฝั่ง
และอน่รักษ์วั่ฒนธิ์รรม และปัระเพณ่อันด่ิงามแก่เด็ิกเยาว่ชิน และปัระชิาชินในพ่�นท่ี่� ส่ังเสัริมการม่ส่ัว่นร่ว่มสัร้าง

คุว่ามสัามัคุคุ่ และคุว่ามสััมพันธ์ิ์อันด่ิระหว่่างหน่ว่ยงานราชิการ วั่ดิ โรงเร่ยน ช่ิมชิน

โคุรงการวั่นเข้าพรรษา คุณะผ้้บริหารเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง นำาพนักงานเที่ศบาลและเจ้าหน้าท่ี่� 
ถิ่ว่ายเท่ี่ยนพรรษาเพ่�อเป็ันพ่ที่ธิ์บ้ชิา นำาคุว่ามสัว่่าง คุว่ามเป็ันมงคุลแก่ช่ิวิ่ต จัดิข้�นเป็ันปัระจำาท่ี่กปีั 

โดิยนำาเท่ี่ยนพรรษาถิ่ว่ายตามวั่ดิต่าง ๆ ท่ี่�อย้่ในเขตเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง

5.2 แผนงานการศึาสนา วัฒนธรรมูและนันทนาการ

โคุรงการวั่นคุล้ายวั่นพระบรมราชิสัมภพของพระบามสัมเด็ิจพระชินกาธิิ์เบศร
 มหาภ้มิพลอด่ิลยเดิชิมหาราชิ บรมนาถิ่บพิตร วั่นชิาติ/วั่นพ่อแห่งชิาติ

โคุรงการวั่นเฉลิมพระชินมพรรษาสัมเด็ิจพระนางเจ้าสิัริกิติ� พระบรมราชิิน่นาถิ่ พระบรมราชิชินน่พันปีัหลว่ง
และวั่นแม่แห่งชิาติ 12 สิังหาคุม ปัระจำาปีั 2564 โดิยจัดิให้ม่พิธ่ิ์ถิ่ว่ายราชิสัด่ิด่ิ พิธ่ิ์จ่ดิเท่ี่ยนชัิยถิ่ว่ายพระพรชัิยมงคุล 

พิธ่ิ์ว่างพานพ่่มจากหน่ว่ยงานต่าง ๆ ในพ่�นท่ี่�เที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง พิธ่ิ์มอบโล่แม่ด่ิเด่ิน ปัระจำาปีั 2564

โคุรงการวั่นปิัยะมหาราชิ 23 ต่ลาคุม 2564 เพ่�อน้อมรำาล้กในพระมหากร่ณาธิิ์คุ่ณของพระบาที่สัมเด็ิจ
พระจ่ลจอมเกล้าเจ้าอย้่หัว่ (ร.5) โดิยร่ว่มกิจกรรมว่างพว่งมาลัย และที่ำาคุว่ามสัะอาดิ ณ ท่ี่�ว่่าการอำาเภอสัันกำาแพง 
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เที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง เข้าร่ว่มกิจกรรมเน่�องในวั่นคุล้ายวั่นสัว่รรคุตพระบาที่สัมเด็ิจพระบรมชินกาธิิ์เบศร 
มหาภ้มิพลอด่ิลยเดิชิมหาราชิ บรมนาถิ่บพิตร เม่�อวั่นท่ี่� 13 ต่ลาคุม 2564 ณ ท่ี่�ว่่าการอำาเภอสัันกำาแพง จังหวั่ดิเช่ิยงใหม่ 

โดิยช่ิว่งเช้ิาคุณะผ้้บริหารร่ว่มพิธ่ิ์ที่ำาบ่ญตักบาตรถิ่ว่ายพระราชิก่ศลพระสังฆ์์จำานว่น  89  ร้ปั  และช่ิว่งเย็นได้ิเข้าร่ว่มพิธ่ิ์ว่าง
พว่งมาลา และถิ่ว่ายบังคุมตลอดิจนร่ว่มพิธ่ิ์จ่ดิเท่ี่ยนเพ่�อน้อมรำาล้กในพระมหากร่ณาธิิ์คุ่ณ

ณ หอปัระช่ิมศ้นย์ราชิการเฉลิมพระเก่ยรติอำาเภอสัันกำาแพง

โคุรงการวั่นเฉลิมพระชินมพรรษาสัมเด็ิจพระนางเจ้าส่ัทิี่ดิา 
พัชิรส่ัธิ์าพิมลลักษณ พระบรมราชิิน่ วั่นท่ี่� 3 มิถ่ิ่นายน 2564

โครงก่�รวันเฉลิัมูพระชนมูพรรษ�พระบ้�ทสัมูเด็จำพระปรเมูนทรร�มู�ธิบ้ดี 
ศรีสิันทรมูห�วชิร�ลังก่รณ พระวชิรเก่ล้ั�เจ้ำ�อยู่หัว วันที� 28 ก่รก่ฎ�คมู 2564

ที� โครงก่�ร/กิ่จำก่รรมู งบ้ประมู�ณ
ที�ตัิ�งไว้

งบ้ประมู�ณ
ที�ดำ�เนินก่�ร

หน่วยง�น
ดำ�เนินก่�ร

*1 กิจกรรมวั่นเที่ศบาล (24 เมษายน) 20,000 โอนลดิ 20,000 สัำานักปัลัดิ
*2 โคุรงการรณรงค์ุให้คุว่ามร้้เก่�ยว่กับปัระชิาธิิ์ปัไตยและการเล่อกตั�ง 20,000 โอนลดิ 20,000 สัำานักปัลัดิ

3 การเล่อกตั�งสัมาชิิกสัภาเที่ศบาลและผ้้บริหารเที่ศบาล 500,000 429,742.30 สัำานักปัลัดิ
*4 กิจกรรมวั่นท้ี่องถิิ่�นไที่ย 5,000 โอนลดิ 5,000 สัำานักปัลัดิ
5 โคุรงการอบรมให้คุว่ามร้้ด้ิานกฎหมายพระราชิบัญญัติข้อม้ล

ข่าว่สัารและปัระชิาธิิ์ปัไตยแก่ปัระชิาชินและเยาว่ชิน
25,000 10,735 งานนิติการ

สัำานักปัลัดิ
*6 การดิำาเนินการบริหารศ้นย์ย่ติธิ์รรมช่ิมชินระดัิบตำาบล 10,000 โอนลดิ 10,000 งานนิติการ

สัำานักปัลัดิ
*7 การดิำาเนินการบริหารศ้นย์ช่ิว่ยเหล่อปัระชิาชิน

เที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง
10,000 โอนลดิ 10,000 สัำานักปัลัดิ

8 โคุรงการผลิตส่ั�อสิั�งพิมพ์และสัร้างการรับร้้ส่้ัช่ิมชิน
ผ่านส่ั�อออนไลน์

40,000 33,000 งานปัระชิาสััมพันธ์ิ์
สัำานักปัลัดิ

9 โคุรงการอบรมเสัริมสัร้างคุ่ณธิ์รรมจริยธิ์รรมและต่อต้านท่ี่จริต
คุอรัปัชัินภาคุรัฐ์ เพ่�อเพิ�มปัระสิัที่ธิิ์ภาพในการปัฏิิบัติงานและ
ปัระโยชิน์ส่ัขของปัระชิาชิน

10,000 3,620 งานการเจ้าหน้าท่ี่�
สัำานักปัลัดิ

10 อ่ดิหน่นเที่ศบาลตำาบลแม่ป้ัคุา 20,000 20,000 สัำานักปัลัดิ

11 โคุรงการปัรับปัร่งข้อม้ลแผนท่ี่�ภาษ่และ
ที่ะเบ่ยนที่รัพย์สิัน

250,000 92,400 ฝ่่ายพัฒนารายได้ิ
กองคุลัง

12 โคุรงการเพิ�มปัระสิัที่ธิิ์ภาพในการจัดิเก็บภาษ่
เพ่�อเป็ันการจ้งใจแก่ผ้้เส่ัยภาษ่

20,000 12,950 ฝ่่ายพัฒนารายได้ิ
กองคุลัง

	 1.2		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที� โครงก่�ร/กิ่จำก่รรมู งบ้ประมู�ณ
ที�ตัิ�งไว้

งบ้ประมู�ณ
ที�ดำ�เนินก่�ร

หน่วยง�น
ดำ�เนินก่�ร

*1 โคุรงการจัดิเว่ท่ี่ปัระชิาคุมเพ่�อการจัดิที่ำาแผนช่ิมชินและแผน
พัฒนาเที่ศบาล

20,000 โอนลดิ 20,000 ฝ่่ายสัวั่สัดิิการฯ
สัำานักปัลัดิ

2 โคุรงการสัำารว่จข้อม้ลท่ี่�จำาเป็ันของเที่ศบาล 30,000 27,150 ฝ่่ายสัวั่สัดิิการฯ
สัำานักปัลัดิ

ผลการดำาเนินโครงการพัฒนาตามแผนการดำาเนินงาน ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการบริการประชาชน
	 1.1		แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

หมายเหตุ * หมายถึึง โครงการ/กิจกรรมท่ี่�ไม่ได้ำดำำาเนินการ
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ที� โครงก่�ร/กิ่จำก่รรมู งบ้ประมู�ณ
ที�ตัิ�งไว้

งบ้ประมู�ณ
ที�ดำ�เนินก่�ร

หน่วยง�น
ดำ�เนินก่�ร

1 โคุรงการก่อสัร้างขยายไหล่ ถิ่นนคุอนกร่ตเสัริมเหล็กบริเว่ณซึ่อย 
7 (บริเว่ณต้น ซึ่อย จนถ้ิ่งวั่ดิจันที่รวิ่โรจน์) บ้านป่ัาเส้ัา หม่้ท่ี่� 1 
ตำาบลสัันกำาแพง

533,000 อย้่ระหว่่าง
ดิำาเนินการ

กองช่ิาง

2 โคุรงการก่อสัร้างรางระบายนำ�า คุ.ศ.ล. พร้อมฝ่าปิัดิคุอนกร่ต
เสัริมเหล็ก บริเว่ณซึ่อย 7 (บริเว่ณต้นซึ่อยจนถ้ิ่งลำาเหม่อง
สัาธิ์ารณปัระโยชิน์) บ้านป่ัาเส้ัา หม่้ท่ี่�1 ตำาบลสัันกำาแพง

419,000 อย้่ระหว่่าง
ดิำาเนินการ

กองช่ิาง

3 โคุรงการก่อสัร้างรางระบายนำ�า คุ.สั.ล. พร้อมฝ่าปิัดิ
คุอนกร่ตเสัริมเหล็ก บริเว่ณซึ่อย 2 (ป๊ัอก 3 ส่ัขสัมบ้รณ์หลังบ้าน
กำานันเกร่ยงศักดิิ�)บ้านป่ัาเห็ว่ หม่้ 2 ตำาบลสัันกำาแพง

284,000 248,599.92 กองช่ิาง

4 โคุรงการก่อสัร้างรางระบายนำ�า คุ.สั.ล. บริเว่ณลำาเหม่องสัาธิ์ารณ
ปัระโยชิน์ (ข้างบ้านผอ.ช่ิมพล) บ้านเหล่า หม่้ 3 ตำาบลสัันกำาแพง

444,000 อย้่ระหว่่าง
ดิำาเนินการ

กองช่ิาง

5 โคุรงการก่อสัร้างรางระบายนำ�า คุ.สั.ล. พร้อมฝ่าปิัดิ คุ.สั.ล.บริเว่ณ
ถิ่นนศร่สัันกำาแพง (ต่อจากเดิิมบริเว่ณร้านอาหารบิ�กโภชินา ไปัจนถ้ิ่ง 
ลำาเหม่องสัาธิ์ารณปัระโยชิน์) บ้านคุำาซึ่าว่ หม่้ท่ี่� 4 ตำาบลสัันกำาแพง

463,000 280,807.05 กองช่ิาง

6 โคุรงการก่อสัร้างรางระบายนำ�า คุ.สั.ล. พร้อมฝ่าปิัดิ คุ.สั.ล.บริเว่ณ
ถิ่นนศร่สัันกำาแพง (ต่อจากเดิิมบริเว่ณปัากซึ่อย 1 ไปัจนถ้ิ่งเหม่อง
สัาธิ์ารณปัระโยชิน์) บ้านสัันเหน่อ หม่้ท่ี่� 5 ตำาบลสัันกำาแพง

752,000 452,656.44 กองช่ิาง

7 โคุรงการก่อสัร้างรางระบายนำ�าคุ.สั.ล.บริเว่ณลำาเหม่อง 
สัาธิ์ารณปัระโยชิน์กลางหม่้บ้าน (ต่อจากรางระบายนำ�าเดิิม 
งบปัระมาณปีั พ.ศ. 2563 ไปัที่างส่ัสัานสัันติวั่น) ซึ่อย 5/2
บ้านสัันเหน่อ หม่้ท่ี่� 6 ตำาบลสัันกำาแพง

840,000 อย้่ระหว่่าง
ดิำาเนินการ

กองช่ิาง

8 โคุรงการปัรับปัร่งผิว่ถิ่นน โดิยการป้ัทัี่บ (Overlay) 
ด้ิว่ยการแอสัฟััลท์ี่ติกคุอนกร่ต บริเว่ณถิ่นนเที่พบ่ตรซึ่อย2 
(ที่างเข้าวั่ดิ โรงธิ์รรมสัามัคุคุ่) บ้านตลาดิ หม่้ท่ี่� 7 ตำาบลสัันกำาแพง

485,000 466,000 กองช่ิาง

*9 โคุรงการปัรับปัร่งผิว่ถิ่นนโดิยการป้ัทัี่บ (Overlay) 
ด้ิว่ยแอสัฟััลท์ี่ติกคุอนกร่ต บริเว่ณถิ่นนสัายสัันใต้ 
บ้านสัันใต้ หม่้ท่ี่� 8 หม่้ท่ี่� 9 ตำาบลสัันกำาแพง

2,980,000 โอนลดิ
2,980,000

กองช่ิาง

10 โคุรงการก่อสัร้างขยายไหล่ที่างถิ่นนคุอนกร่ตเสัริมเหล็ก บริเว่ณ
ซึ่อย 2 (บริเว่ณต้น ซึ่อยจนถ้ิ่งสัะพาน คุ.สั.ล.) บ้านน้อยหม่้ท่ี่� 11 
ตำาบลสัันกำาแพง

241,000 166,000 กองช่ิาง

11 โคุรงการก่อสัร้างอาคุารอเนกปัระสังค์ุ (ศาลาบำาเพ็ญก่ศลศพ) 
คุ.สั.ล. 1 ชัิ�น บริเว่ณส่ัสัานบ้านดิอนม้ล หม่้ 1 ตำาบลที่รายม้ล

850,000 698,000 กองช่ิาง

12 โคุรงการซ่ึ่อมสัร้าง (เปัล่�ยน) ฝ่ารางคุอนกร่ตเสัริมเหล็กพร้อมข่ดิ
ลอกรางระบายนำ�าบริเว่ณที่างหลว่งเที่ศบาล ชิม.ถิ่. 70-001 (ฝั่�ง
บริเว่ณหน้าโรงขายเกล่อ) บ้านสัันโคุ้งใหม่ หม่้ท่ี่� 2 ตำาบลที่รายม้ล

275,000 258,432.98 กองช่ิาง

2.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
	 2.1		แผนงานเคหะและชุมชน

หมายเหตุ * หมายถึึง โครงการ/กิจกรรมท่ี่�ไม่ได้ำดำำาเนินการ

หมายเหตุ * หมายถึึง โครงการ/กิจกรรมท่ี่�ไม่ได้ำดำำาเนินการ

ที� โครงก่�ร/กิ่จำก่รรมู งบ้ประมู�ณ
ที�ตัิ�งไว้

งบ้ประมู�ณ
ที�ดำ�เนินก่�ร

หน่วยง�น
ดำ�เนินก่�ร

13 โคุรงการก่อสัร้างอาคุารอเนกปัระสังค์ุ (ศาลาบำาเพ็ญ ก่ศลศพ) 
คุ.สั.ล. 1 ชัิ�น บริเว่ณส่ัสัานบ้านหัว่ฝ่าย-บ้านป่ัาเป้ัา บ้านดิง 
หม่้ท่ี่� 4 ตำาบลแช่ิช้ิาง

850,000 อย้่ระหว่่าง
ดิำาเนินการ

กองช่ิาง

14 โคุรงการก่อสัร้างถิ่นนคุอนกร่ตเสัริมเหล็ก บริเว่ณ 
ซึ่อย 7 บ้านสัันโคุ้งเก่า หม่้ท่ี่� 4 ตำาบลที่รายม้ล

165,000 140,000 กองช่ิาง

15 โคุรงการก่อสัร้างพนังกันดิิน คุ.สั.ล. (เข่�อนกันนำ�าเซึ่าะตลิ�ง) บริเว่ณ
ลำาเหม่องสัาธิ์ารณปัระโยชิน์ (ตั�งแต่ สัะพาน คุ.สั.ล. ที่างเข้า
ส่ัสัาน) ส่ัสัานที่รายม้ล บ้านที่รายม้ล หม่้ท่ี่� 7 ตำาบลที่รายม้ล

1,126,000 อย้่ระหว่่าง
ดิำาเนินการ

กองช่ิาง

16 โคุรงการก่อสัร้างปัรับปัร่ง อาคุารอเนกปัระสังค์ุ 
(ศาลาบำาเพ็ญก่ศลศพ) คุ.สั.ล. 1 ชัิ�น บริเว่ณส่ัสัานแช่ิช้ิาง บ้านป่ัา
ไผ่เหน่อ หม่้ท่ี่� 6 ตำาบลแช่ิช้ิาง

800,000 อย้่ระหว่่าง
ดิำาเนินการ

กองช่ิาง

17 โคุรงการปัรับผิว่ถิ่นนโดิยการป้ัทัี่บ (Overlay) ด้ิว่ย 
แอสัฟััลท์ี่ติกคุอนกร่ต พร้อมขยายไหล่ที่างแอสัฟััลท์ี่ติกคุอนกร่ต
บริเว่ณถิ่นนบ้านป่ัาไผ่ (หน้าวั่ดิแช่ิช้ิาง ไปัที่างโรงเร่ยนบ้านแช่ิช้ิาง 
(เที่พนาน่ก่ล)) บ้านป่ัาไผ่กลาง หม่้ท่ี่� 7 ตำาบลแช่ิช้ิาง

480,000 416,800 กองช่ิาง

18 โคุรงการก่อสัร้างขยายไหล่ถิ่นนคุอนกร่ตเสัริมเหล็ก บริเว่ณถิ่นน
ศร่สัันกำาแพง (ต่อจากของเดิิมบริเว่ณหน้าวั่ดิสัันกำาแพงหลว่งไปั
จนถ้ิ่งลำาเหม่องสัาธิ์ารณ ปัระโยชิน์บ้านคุำาซึ่าว่) บ้าน คุำาซึ่าว่ 
บ้านสัันเหน่อ หม่้ท่ี่� 4 และหม่้ท่ี่� 5 ตำาบลสัันกำาแพง

336,000 171,225.97 กองช่ิาง

*19 โคุรงการรักษ์นำ�า รักษ์ป่ัา รักษาสิั�งแว่ดิล้อม 40,000 โอนลดิ 40,000 กองสัาธิ์ารณส่ัขฯ
20 โคุรงการบริหารจัดิการขยะม้ลฝ่อย 100,000 2,400 กองสัาธิ์ารณส่ัขฯ
21 โคุรงการก่อสัร้างยกระดัิบถิ่นนและก่อสัร้างรางระบายนำ�า

บริเว่ณซึ่อย 3 (บ้านอาจารย์บ่ญเลิศ บ่ญช้ิ) บ้านคุำาซึ่าว่ หม่้ 4 
ตำาบลสัันกำาแพง 

805,000 450,170.22 กองช่ิาง

22 โคุรงการก่อสัร้างรางระบายนำ�าคุอนกร่ตเสัริมเหล็ก บริเว่ณลำาเหม่อง
สัาธิ์ารณปัระโยชิน์กลางหม่้บ้าน หลังบ้านป้ัาจิตและป้ัาณ่ (ตั�งแต่
ท่ี่อลอดิถิ่นนของเดิิมไปัที่างส่ัสัานสัันติวั่นซึ่อย 5/2 
บ้านสัันเหน่อ หม่้ 6 ตำาบลสัันกำาแพง)

423,000 อย้่ระหว่่าง
ดิำาเนินการ

กองช่ิาง

23 โคุรงการสัร้างรางระบายนำ�าคุอนกร่ตเสัริมเหล็ก 
บริเว่ณลำาเหม่องสัาธิ์ารณปัระโยชิน์ตั�งแต่โรงฆ่์าสััตว์่เที่ศบาล 
(เดิิม) ถ้ิ่งข่ว่งสัันกำาแพง บ้านตลาดิหม่้ 7 ตำาบลสัันกำาแพง

434,000 อย้่ระหว่่าง
ดิำาเนินการ

กองช่ิาง

24 โคุรงการก่อสัร้างว่างท่ี่อระบายนำ�าคุอนกร่ตเสัริมเหล็ก (ชัิ�น 3) 
บริเว่ณลำาเหม่องสัาธิ์ารณหน้าสัว่นหม่อน ข้างถิ่นนที่างหลว่ง
องค์ุการบริหารส่ัว่นจังหวั่ดิเช่ิยงใหม่ บ้านออน หม่้ 14  ตำาบลสัันกำาแพง

423,000 อย้่ระหว่่าง
ดิำาเนินการ

กองช่ิาง

25 โคุรงการก่อสัร้างลานคุอนกร่ตเสัริมเหล็ก บริเว่ณส่ัสัาน
บ้านหัว่ฝ่าย-บ้านป่ัาเป้ัา บ้านดิง หม่้ 4 ตำาบลแช่ิช้ิาง

1,003,000 อย้่ระหว่่าง
ดิำาเนินการ

กองช่ิาง

28 29
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26 โคุรงการก่อสัร้างรางระบายนำ�าคุอนกร่ตเสัริมเหล็ก บริเว่ณริม
ที่างหลว่ง ชิม. ถิ่.70-001(ฝั่�งขว่า) ช่ิว่งปัากซึ่อย 5 เช่ิ�อมต่อ
รางระบายนำ�าของเดิิม หน้าบริษัที่ บ้านไที่การ์เม้นท์ี่ จำากัดิ และ
ช่ิว่งปัากซึ่อย 11 ถ้ิ่ง ลำาเหม่องสัาธิ์ารณะ บ้านหัว่ท่่ี่ง หม่้ 5 ตำาบลที่รายม้ล

624,000 390,000 กองช่ิาง

ที� โครงก่�ร/กิ่จำก่รรมู งบ้ประมู�ณ
ที�ตัิ�งไว้

งบ้ประมู�ณ
ที�ดำ�เนินก่�ร

หน่วยง�น
ดำ�เนินก่�ร

27 โคุรงการก่อสัร้างรางระบายนำ�าคุอนกร่ตเสัริมเหล็ก บริเว่ณลำา
เหม่องสัาธิ์ารณปัระโยชิน์ (ตรงข้ามร้านปัระนอม) บ้านที่รายม้ล 
หม่้ 7 ตำาบลที่รายม้ล

1,550,000 อย้่ระหว่่าง
ดิำาเนินการ

กองช่ิาง

28 โคุรงการก่อสัร้างพนังกันดิินคุอนกร่ตเสัริมเหล็ก (เข่�อน คุ.สั.ล. 
ป้ัองกันนำ�าเซึ่าะ) ชินิดิตอกเสัาเข็ม บริเว่ณลำานำ�าออน (หน้าบ้าน 
ร.ต.บ่ญยงค์ุ บ่ญสิัที่ธิิ์�) บ้านป่ัาไผ่กลาง หม่้ 7 ตำาบลแช่ิช้ิาง

1,552,000 อย้่ระหว่่าง
ดิำาเนินการ
1,060,000

กองช่ิาง

29  โคุรงการแอสัฟััลท์ี่ติกคุอนกร่ตและก่อสัร้างรางระบายนำ�าพร้อมฝ่า
ปิัดิคุอนกร่ตเสัริมเหล็ก จำานว่น ๒ ช่ิว่ง สัถิ่านท่ี่�ก่อสัร้าง  บริเว่ณ
ถิ่นนสัันกำาแพง-บ้านห้ว่ยที่ราย ตั�งแต่วั่ดิป่ัาเห็ว่ไปัจนส่ัดิเขตเที่ศบาล 
บ้านป่ัาเห็ว่ หม่้ท่ี่� 2 ตำาบลสัันกำาแพง อ.สัันกำาแพง จ.เช่ิยงใหม่

3,313,000 2,404,000 กองช่ิาง

30 โคุรงการซ่ึ่อมสัร้างปัรับปัร่งผิว่ถิ่นนโดิยที่ำาการป้ัแอสัฟััลท์ี่ติก
คุอนกร่ตทัี่บผิว่ถิ่นนเดิิม  (Overlay) ซึ่อย 4 บ้านดิอนม้ล หม่้ 1 
ตำาบลที่รายม้ล

1,181,500 619,102.22 กองช่ิาง

31 โคุรงการซ่ึ่อมสัร้างปัรับปัร่งผิว่ถิ่นนโดิยที่ำาการร่�อผิว่ถิ่นนเดิิมออก 
และป้ัแอสัฟััลท์ี่ติกคุอนกร่ตทัี่บ (Overlay) ซึ่อย4 บ้านหัว่ท่่ี่ง 
หม่้ 5 ตำาบลที่รายม้ล

10,432,300 4,505,809.22 กองช่ิาง

32 โคุรงการก่อสัร้างต่อเติมอาคุารโรงซ่ึ่อมบำาร่ง คุ.สั.ล. 1 ชัิ�น บริเว่ณ
อาคุารสัำานักงาน เที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง หม่้ 8 ตำาบลสัันกำาแพง 

1,250,000 769,000 กองช่ิาง

33 โคุรงการก่อสัร้างรางระบายนำ�าคุอนกร่ตเสัริมเหล็ก 
หม่้ 2 ตำาบลสัันกำาแพง (ท้้ายซอย 4) บ้้านป่่าเห็็ว

838,000 569,855.64 กองช่ิาง

34 โคุรงการก่อสัร้างรางระบายนำ�าคุอนกร่ตเสัริมเหล็ก 
หม่้ 4 ตำาบลสัันกำาแพง (บ้้านคำำาซาว ซอย 5)

1,160,000 620,730.26 กองช่ิาง

35 โคุรงการก่อสัร้างว่างท่ี่อระบายนำ�าคุอนกร่ตเสัริมเหล็ก หม่้ 6 
ตำาบลสัันกำาแพง

1,995,000 1,380,000 กองช่ิาง

36 โคุรงการก่อสัร้างพนังกันดิินคุอนกร่ตเสัริมเหล็ก
(เข่�อน คุ.สั.ล.ป้ัองกันนำ�าเซึ่าะ) หม่้ 9 ตำาบลสัันกำาแพง

945,000 785,000 กองช่ิาง

37 โคุรงการก่อสัร้างพนังกันดิินคุอนกร่ตเสัริมเหล็ก หม่้ 14 
ตำาบลสัันกำาแพง

1,288,000 1,177,000 กองช่ิาง

38 โคุรงการปัรับปัร่งห้องที่ำางานฝ่่ายพัฒนาสัังคุม โดิยการต่อเติม 
(ขยาย) ห้องที่ำางานขนาดิ กว้่าง 3.20 ม. ยาว่ 6.50 ม. และติดิตั�ง
เคุร่�องปัรับอากาศขนาดิ 18,000 BTU บริเว่ณ ชัิ�น 1 อาคุาร 
สัำานักงานเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง

145,000 130,648 กองช่ิาง

หมายเหตุ * หมายถึึง โครงการ/กิจกรรมท่ี่�ไม่ได้ำดำำาเนินการ

39 โคุรงการก่อสัร้างยกระดัิบถิ่นนและก่อสัร้างรางระบายนำ�า ซึ่อย 3 
(บ้านอ.บ่ญเลิศ บ่ญช้ิ) หม่้ท่ี่� 4 ตำาบลสัันกำาแพง (ส่ัว่นต่อขยาย
เพิ�มจากโคุรงการ เดิิมตามแผนพัฒนาท้ี่องถิิ่�น (พ.ศ.2561-2565) 
หน้าท่ี่� 42 ลำาดัิบท่ี่� 14)

435,000 302,910.50 กองช่ิาง

ที� โครงก่�ร/กิ่จำก่รรมู งบ้ประมู�ณ
ที�ตัิ�งไว้

งบ้ประมู�ณ
ที�ดำ�เนินก่�ร

หน่วยง�น
ดำ�เนินก่�ร

40 โคุรงการก่อสัร้างพนังกันดิิน (กันนำ�าเซึ่าะ) ตั�งแต่สัะพานบ้านพ่อ
หลว่งท่ี่ว่นถ้ิ่งศ้นย์ อปัพร. (ฝั่�งซ้ึ่าย) หม่้ท่ี่� 8 ตำาบลแช่ิช้ิาง

1,670,000 1,234,000 กองช่ิาง

41 โคุรงการก่อสัร้างรั�ว่คุอนกร่ตเสัริมเหล็กสัำานักงานเที่ศบาลตำาบล
สัันกำาแพง หม่้ท่ี่� 8 ตำาบลสัันกำาแพง

490,000 438,374.69 กองช่ิาง

42 โคุรงการซ่ึ่อมสัร้าง (เปัล่�ยน)ฝ่ารางคุอนกร่ตเสัริมเหล็กบริเว่ณ
ถิ่นน ชิม.ถิ่.70-001 (สัามแยกตั�มจ่�บ) บ้านตลาดิ หม่้ 7 ตำาบลสัันกำาแพง

200,000 198,000 กองช่ิาง

43 โคุรงการปัรับปัร่งผิว่ถิ่นนด้ิว่ยแอสัฟััลท์ี่ติกคุอนกร่ตพร้อมก่อสัร้าง
รางระบายนำ�าฝ่า คุ.สั.ล. พร้อมเที่คุอนกร่ตปัรับระดัิบท้ี่องราง
ระบายนำ�าของเดิิม ซึ่อย 11 บ้านหัว่ท่่ี่ง หม่้ท่ี่� 5 ตำาบลที่รายม้ล

390,000 375,951.27 กองช่ิาง

 2.2		แผนงานการศึกษา

ที� โครงก่�ร/กิ่จำก่รรมู งบ้ประมู�ณ
ที�ตัิ�งไว้

งบ้ประมู�ณ
ที�ดำ�เนินก่�ร

หน่วยง�น
ดำ�เนินก่�ร

1 โคุรงการก่อสัร้างถิ่นนคุอนกร่ตเสัริมเหล็กโรงเร่ยนอน่บาล
เที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง หม่้ท่ี่� 4 ตำาบลสัันกำาแพง

280,000 265,000 กองช่ิาง

*2 โคุรงการก่อสัร้างปัระต้รั�ว่เหล็กที่างเข้า-ออก พร้อมปัระต้เล็ก
โรงเร่ยนอน่บาลเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง หม่้ท่ี่� 4 ตำาบลสัันกำาแพง

120,000 โอนลดิ
120,000

กองช่ิาง

หมายเหตุ * หมายถึึง โครงการ/กิจกรรมท่ี่�ไม่ได้ำดำำาเนินการ

ที� โครงก่�ร/กิ่จำก่รรมู งบ้ประมู�ณ
ที�ตัิ�งไว้

งบ้ประมู�ณ
ที�ดำ�เนินก่�ร

หน่วยง�น
ดำ�เนินก่�ร

*1 โคุรงการตรว่จสัารเสัพติดิในบ่คุลากรกล่่มเส่ั�ยง (ล้กจ้าง) เที่ศบาล
ตำาบลสัันกำาแพง

13,000 โอนลดิ 13,000 ฝ่่ายสัวั่สัดิิการฯ 
สัังคุม สัำานักปัลัดิ

*2 อ่ดิหน่นท่ี่�ที่ำาการปักคุรองอำาเภอสัันกำาแพงตามโคุรงการศ้นย์
อำานว่ยการป้ัองกันและปัราบปัรามยาเสัพติดิ

40,000 โอนลดิ 
40,000

ฝ่่ายสัวั่สัดิิการฯ 
สัังคุม สัำานักปัลัดิ

	 	 3.2		แผนงานงบกลาง

ที� โครงก่�ร/กิ่จำก่รรมู งบ้ประมู�ณ
ที�ตัิ�งไว้

งบ้ประมู�ณ
ที�ดำ�เนินก่�ร

หน่วยง�น
ดำ�เนินก่�ร

1 เบ่�ยยังช่ิพผ้้ส้ังอาย่ 32,269,200 25,315,500 ฝ่่ายสัวั่สัดิิการฯ 
สัังคุม สัำานักปัลัดิ

3.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
	 3.1		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
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หมายเหตุ * หมายถึึง โครงการ/กิจกรรมท่ี่�ไม่ได้ำดำำาเนินการ

ที� โครงก่�ร/กิ่จำก่รรมู งบ้ประมู�ณ
ที�ตัิ�งไว้

งบ้ประมู�ณ
ที�ดำ�เนินก่�ร

หน่วยง�น
ดำ�เนินก่�ร

2 เบ่�ยยังช่ิพคุนพิการ 6,004,800 4,266,800 ฝ่่ายสัวั่สัดิิการฯ 
สัังคุม สัำานักปัลัดิ

3 เบ่�ยยังช่ิพผ้้ป่ัว่ยเอดิส์ั 240,000 192,000 ฝ่่ายสัวั่สัดิิการฯ 
สัังคุม สัำานักปัลัดิ

  3.3		แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที� โครงก่�ร/กิ่จำก่รรมู งบ้ประมู�ณ
ที�ตัิ�งไว้

งบ้ประมู�ณ
ที�ดำ�เนินก่�ร

หน่วยง�น
ดำ�เนินก่�ร

*1 โคุรงการฝึ่กซ้ึ่อมแผนป้ัองกันและบรรเที่าสัาธิ์ารณภัย 20,000 โอนลดิ 20,000 งานป้ัองกันฯ
สัำานักปัลัดิ

2 โคุรงการจัดิระบบบริการการแพที่ย์ฉ่กเฉินปัระจำาตำาบล 500,000 300,596 งานป้ัองกันฯ
สัำานักปัลัดิ

3 โคุรงการป้ัองกันและแก้ไขปััญหามลพิษหมอกคุวั่น
การเผาในท่ี่�โล่ง

10,000 6,660 งานป้ัองกันฯ
สัำานักปัลัดิ

4 โคุรงการป้ัองกันและลดิอ่บัติเหต่ที่างถิ่นน 20,000 13,936 งานป้ัองกันฯ
สัำานักปัลัดิ

*5 โคุรงการฝึ่กอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานก้้ช่ิพก้้ภัย
ในการบริการระบบการแพที่ย์ฉ่กเฉิน

15,000 โอนลดิ
15,000

งานป้ัองกันฯ
สัำานักปัลัดิ

*6 โคุรงการฝึ่กอบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานดัิบเพลิง
ในการป้ัองกันและบรรเที่าสัาธิ์ารณภัยและอัคุคุ่ภัย

15,000 โอนลดิ
15,000

งานป้ัองกันฯ
สัำานักปัลัดิ

 3.4		แผนงานสาธารณสุข

ที� โครงก่�ร/กิ่จำก่รรมู งบ้ประมู�ณ
ที�ตัิ�งไว้

งบ้ประมู�ณ
ที�ดำ�เนินก่�ร

หน่วยง�น
ดำ�เนินก่�ร

1 โคุรงการพัฒนาศักยภาพ อสัม. 30,000 12,400 กองสัาธิ์ารณส่ัขฯ
2 โคุรงการส่ัขาภิบาลอาหารและคุ้่มคุรองผ้้บริโภคุ 40,000 7,860 กองสัาธิ์ารณส่ัขฯ
3 โคุรงการการด้ิแลผ้้ส้ังอาย่ท่ี่�ม่ภาว่ะพ้�งพิงและบ่คุคุลอ่�น

ท่ี่�ม่ภาว่ะพ้�งพิง
20,000 เงินผ้กพัน 

10,825
กองสัาธิ์ารณส่ัขฯ

4 โคุรงการสััตว์่ปัลอดิโรคุ คุนปัลอดิภัย จากโรคุ พิษส่ันัขบ้า 20,000 13,334 กองสัาธิ์ารณส่ัขฯ
*5 โคุรงการฝึ่กอบรมหลักส้ัตรผ้้ช่ิว่ยเหล่อด้ิแลผ้้ส้ังอาย่ท่ี่�ม่ภาว่ะ

พ้�งพิงในระยะยาว่
60,000 โอนลดิ

60,000
กองสัาธิ์ารณส่ัขฯ

6 โคุรงการป้ัองกันโรคุติดิต่อที่างเพศสััมพันธ์ิ์และโรคุเอดิส์ั 20,000 360 กองสัาธิ์ารณส่ัขฯ
*7 โคุรงการส่ังเสัริมส่ัขภาพและป้ัองกันคุว่บคุ่มโรคุติดิต่อและโรคุไม่

ติดิต่อ
45,000 โอนลดิ

45,000
กองสัาธิ์ารณส่ัขฯ

8 โคุรงการส่ังเสัริมส่ัขภาพและอนามัยโรงเร่ยน 10,000 925 กองสัาธิ์ารณส่ัขฯ
9 อ่ดิหน่นคุณะกรรมการช่ิมชิน (ตามโคุรงการพระราชิดิำาริด้ิาน

สัาธิ์ารณส่ัข)
460,000 440,000 กองสัาธิ์ารณส่ัขฯ

	 3.5		แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที� โครงก่�ร/กิ่จำก่รรมู งบ้ประมู�ณ
ที�ตัิ�งไว้

งบ้ประมู�ณ
ที�ดำ�เนินก่�ร

หน่วยง�น
ดำ�เนินก่�ร

*1 โคุรงการส่ังเสัริมกิจกรรมการก่ฬา และนันที่นาการ 100,000 โอนลดิ 100,000 กองการศ้กษา
*2 โคุรงการแข่งขันก่ฬาช่ิมชินเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง 100,000 โอนลดิ 100,000 กองการศ้กษา
*3 โคุรงการแข่งขันฟ่ัตบอลสัันกำาแพงย้ธิ์คัุพ 50,000 โอนลดิ 50,000 กองการศ้กษา

หมายเหตุ * หมายถึึง โครงการ/กิจกรรมท่ี่�ไม่ได้ำดำำาเนินการ

ที� โครงก่�ร/กิ่จำก่รรมู งบ้ประมู�ณ
ที�ตัิ�งไว้

งบ้ประมู�ณ
ที�ดำ�เนินก่�ร

หน่วยง�น
ดำ�เนินก่�ร

1 จัดิตั�งลานคุ้าช่ิมชิน ตลาดินัดิช่ิมชิน โคุรงการหน้�งตำาบลหน้�งผลิตภัณฑ์์
การจัดิกิจกรรมถิ่นนคุนเดิิน “สัันกำาแพงสัานศิลป์ั ถิิ่�นหัตถิ่กรรม”

500,000 357,100.60 สัำานักปัลัดิ

2 โคุรงการช่ิมชินพอเพ่ยงตามแนว่เศรษฐ์กิจพอเพ่ยง 100,000 79,799 ฝ่่ายสัวั่สัดิิการ
สัังคุม สัำานักปัลัดิ

3 โคุรงการศ้นย์จำาหน่ายผลิตภัณฑ์์ช่ิมชิน 120,000 75,600 ฝ่่ายสัวั่สัดิิการ
สัังคุม สัำานักปัลัดิ

4 โคุรงการส่ังเสัริมอาช่ิพและการท่ี่องเท่ี่�ยว่ช่ิมชิน
กาดิจาว่เขิน เที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง ปัระจำาปีั พ.ศ. 2564

35,000 24,583 สัำานักปัลัดิ

4.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว
 4.1		แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

5.	 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา	ศาสนา	ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
	 5.1		แผนงานการศึกษา

ที� โครงก่�ร/กิ่จำก่รรมู งบ้ประมู�ณ
ที�ตัิ�งไว้

งบ้ประมู�ณ
ที�ดำ�เนินก่�ร

หน่วยง�น
ดำ�เนินก่�ร

1 โคุรงการวั่นเด็ิกแห่งชิาติ 150,000 100,000 กองการศ้กษา
2 อ่ดิหน่นอาหารกลางวั่นสัำาหรับโรงเร่ยนปัระถิ่มศ้กษา

ในเขตเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง
10,456,000 7,860,000 กองการศ้กษา

3 อ่ดิหน่นโรงเร่ยนในเขตเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง 196,500 196,500 กองการศ้กษา
4 โคุรงการเปิัดิบ้านอน่บาลเที่ศบาลตำาบลสัันกำาแพง 20,000 19,765 กองการศ้กษา
5 โคุรงการแข่งขันก่ฬานักเร่ยนระดัิบปัฐ์มวั่ย 20,000 19,818 กองการศ้กษา

ที� โครงก่�ร/กิ่จำก่รรมู งบ้ประมู�ณ
ที�ตัิ�งไว้

งบ้ประมู�ณ
ที�ดำ�เนินก่�ร

หน่วยง�น
ดำ�เนินก่�ร

6 โคุรงการทัี่ศนศ้กษาแหล่งเร่ยนร้้นอกสัถิ่านท่ี่� 60,000 53,890 กองการศ้กษา
*7 โคุรงการแข่งขันทัี่กษะที่างวิ่ชิาการ 30,000 โอนลดิ 30,000 กองการศ้กษา
*8 โคุรงการส่ังเสัริมทัี่กษะภาษาต่างปัระเที่ศ 30,000 โอนลดิ 30,000 กองการศ้กษา
9 โคุรงการส่ังเสัริมทัี่กษะการช่ิว่ยเหล่อตัว่เองในเด็ิกปัฐ์มวั่ย 5,000 กองการศ้กษา
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หมายเหตุ * หมายถึึง โครงการ/กิจกรรมท่ี่�ไม่ได้ำดำำาเนินการ

ที� โครงก่�ร/กิ่จำก่รรมู งบ้ประมู�ณ
ที�ตัิ�งไว้

งบ้ประมู�ณ
ที�ดำ�เนินก่�ร

หน่วยง�น
ดำ�เนินก่�ร

10 สันับสัน่นการบริหารสัถิ่านศ้กษาของโรงเร่ยนอน่บาลเที่ศบาล
ตำาบลสัันกำาแพง (งบประมาณจากเงินอุุดำหนุน)

963,160 397,480 กองการศ้กษา

11 สันับสัน่นการบริหารสัถิ่านศ้กษาของศ้นย์พัฒนาเด็ิกเล็ก
วั่ดิคุำาซึ่าว่ (งบประมาณจากเงินอุุดำหนุน)

208,710 102,420 กองการศ้กษา

12 สันับสัน่นการบริหารสัถิ่านศ้กษาของศ้นย์พัฒนาเด็ิกเล็ก
วั่ดิสัันโคุ้ง (งบประมาณจากเงินอุุดำหนุน)

394,230 181,060 กองการศ้กษา

13 โคุรงการอาหารเสัริม (นม) สัำาหรับสัถิ่านศ้กษาในสัังกัดิเที่ศบาล
ตำาบลสัันกำาแพงและโรงเร่ยนในเขตเที่ศบาลจำานว่น 9 แห่ง

5,373,600 4,144,449.18 กองการศ้กษา

	 5.2		แผนงานการศาสนา	วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที� โครงก่�ร/กิ่จำก่รรมู งบ้ประมู�ณ
ที�ตัิ�งไว้

งบ้ประมู�ณ
ที�ดำ�เนินก่�ร

หน่วยง�น
ดำ�เนินก่�ร

*1 โคุรงการวั่นข้�นปีัใหม่ 20,000 กองการศ้กษา
2 โคุรงการจัดิงานปัระเพณ่สังกรานต์ 150,000 8,040 กองการศ้กษา
3 โคุรงการวั่นเฉลิมพระชินมพรรษา

สัมเด็ิจพระบรมราชิชินน่พันปีัหลว่ง และวั่นแม่แห่งชิาติ
45,000 กองการศ้กษา

4 โคุรงการวั่นปิัยะมหาราชิ 5,000 2,000 กองการศ้กษา
5 โคุรงการปัระเพณ่ลอยกระที่ง 50,000 50,000 กองการศ้กษา
6 โคุรงการวั่นเข้าพรรษา 30,000 27,485 กองการศ้กษา
7 โคุรงการอบรมคุ่ณธิ์รรมจริยธิ์รรม 200,000 0 กองการศ้กษา
8 โคุรงการวั่นคุล้ายวั่นพระบรมราชิสัมภพของ

พระบาที่สัมเด็ิจพระชินกาธิิ์เบศร มหาภ้มิพลอด่ิลยเดิชิ
มหาราชิ บรมนาถิ่บพิตร วั่นชิาติ/วั่นพ่อแห่งชิาติ

40,000 2,500 กองการศ้กษา

9 โคุรงการวั่นเฉลิมพระชินมพรรษาพระบาที่สัมเด็ิจ
พระปัรเมนที่รรามาธิิ์บด่ิ ศร่สิันที่รมหาว่ชิิราลงกรณ 
พระว่ชิิรเกล้าเจ้าอย้่หัว่

25,000 19,800 กองการศ้กษา

10 โคุรงการวั่นเฉลิมพระชินมพรรษาสัมเด็ิจพระนางเจ้า
ส่ัทิี่ดิา พัชิรส่ัธิ์าพิมลลักษณ พระบรมราชิิน่

25,000 6,587 กองการศ้กษา

11 โคุรงการวั่นคุล้ายวั่นสัว่รรคุตของพระบาที่สัมเด็ิจ
พระบรมชินกาธิิ์เบศร มหาภ้มิพลอด่ิลยเดิชิมหาราชิ 
บรมนาถิ่บพิตร

10,000 2,000 กองการศ้กษา

12 โคุรงการส่ังเสัริมและสันับสัน่นงานศิลปัวั่ฒนธิ์รรม และ
ปัระเพณ่ท้ี่องถิิ่�นในช่ิมชิน

20,000 0 กองการศ้กษา

13 อ่ดิหน่นท่ี่�ที่ำาการปักคุรองอำาเภอสัันกำาแพง 170,000 124,820 กองการศ้กษา

หนี�สัินแลัะสัินทรัพย์สัุทธิ/สั่วนทุน
หนี�สัิน
 หนี�สัินหมูุนเวียน
  เจ้าหน่�ระยะสัั�น
  คุ่าใชิ้จ่ายคุ้างจ่าย
  รายไดิ้รับล่ว่งหน้า 
  รายไดิ้แผ่นดิินรอนำาสั่งคุลัง
  เงินก้้ระยะสัั�น
  เงินรับฝ่ากและเงินปัระกันระยะสัั�น
  หน่�สัินหม่นเว่่ยนอ่�น
 รวมูหนี�สัินหมูุนเวียน
หนี�สัินไมู่หมูุนเวียน 
  เงินก้้ระยะยาว่ 
  เงินรับฝ่ากและเงินปัระกันระยะยาว่
  รวมูหนี�สัินไมู่หมูุนเวียน
 รวมูหนี�สัิน
สัินทรัพย์สัุทธิ/สั่วนทุน
 เงินสัะสัม
 เงินที่่นสัำารองเงินสัะสัม
 รายไดิ้สัะสัม
 รวมูสัินทรัพย์สัุทธิ/สั่วนทุน
รวมูหนี�สัินแลัะสัินทรัพย์สัุทธิ/สั่วนทุน

หมู�ยเหติุ ปัระกอบงบการเงินเปั็นสั่ว่นหน้�งของรายงานการเงินน่�

เทศบ้�ลัติำ�บ้ลัสัันก่ำ�แพง
งบ้แสัดงฐ�นะก่�รเงิน

ณ วันที� 30 ก่ันย�ยน 2564

หมู�ยเหติุ

14
15
16
17
18
19
20

21
22

ปี 2564

2,820,160.80
239,663.80
66,270.00
50,400.00

982,460.76
1,960,980.40

7,542.62
6,127,478.38

1,898,079.90
753,221.85

2,651,301,75
8,778,780.13

291,655,503.19
61,964,073.31
9,607,806.23

363,227,382.73
372,006,162.86
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สัินทรัพย์
 สัินทรัพย์หมูุนเวียน
  เงินสัดิและรายการเที่่ยบเที่่าเงินสัดิ
  ล้กหน่�หม่นเว่่ยนและรายไดิ้คุ้างรับ
  เงินลงที่่นระยะสัั�น
  สัินคุ้าและวั่สัดิ่คุงเหล่อ
  สัินที่รัพย์หม่นเว่่ยนอ่�น
  รวมูสัินทรัพย์หมูุนเวียน
 สัินทรัพย์ไมู่หมูุนเวียน
  เงินลงที่่นระยะยาว่
  ที่่�ดิิน อาคุาร และอ่ปักรณ์ - สั่ที่ธิิ์
  สัินที่รัพย์โคุรงสัร้างพ่�นฐ์าน - สั่ที่ธิิ์
  รวมูสัินทรัพย์ไมู่หมูุนเวียน
รวมูสัินทรัพย์

หมู�ยเหติุ ปัระกอบงบการเงินเปั็นสั่ว่นหน้�งของรายงานการเงินน่�

เทศบ้�ลัติำ�บ้ลัสัันก่ำ�แพง
งบ้แสัดงฐ�นะก่�รเงิน

ณ วันที� 30 ก่ันย�ยน 2564

งบ้ร�ยรับ้-ร�ยจำ่�ยติ�มูงบ้ประมู�ณ ประจำำ�ปี 2564
เทศบ้�ลัติำ�บ้ลัสัันก่ำ�แพง

ติั�งแติ่วันที� 1 ติุลั�คมู 2563 ถิึงวันที� 30 ก่ันย�ยน 2564

หมู�ยเหติุ

6
7
8
9
10

11

12
13

ปี 2564

107,811,200.83
837,202.50

62,852,278.89
198,984.00
25,365.46

171,725,031.68

49,312,327.75
82,187,263.20
68,781,540.23

200,281,131.18
372,006,162.86

ร�ยก่�ร ร�ยรับ้-ร�ยจ่ำ�ย
ประมู�ณก่�ร

ร�ยรับ้-ร�ยจ่ำ�ย
จำริง

ผลัต่ิ�ง
ร�ยรับ้-ร�ยจ่ำ�ยสูัง (ติำ��)

ก่ว่�ประมู�ณก่�ร
ร�ยรับ้ติ�มูประมู�ณก่�รร�ยรับ้
ร�ยรับ้

ภาษ่อากร
คุ่าธิ์รรมเน่ยมคุ่าปัรับและคุ่าใบอน่ญาต
รายได้ิจากที่รัพย์สิัน
รายได้ิเบ็ดิเตล็ดิ
ภาษ่จัดิสัรร
เงินอ่ดิหน่นทัี่�ว่ไปั

รวมูร�ยรับ้ติ�มูประมู�ณก่�ร
เงินอุดหนุนระบุ้วัติถุิประสังค์/เฉพ�ะกิ่จำ

เงินอ่ดิหน่นระบ่วั่ตถ่ิ่ปัระสังค์ุ/เฉพาะกิจ
รวมูเงินอุดหนุนระบุ้วัติถุิประสังค์/เฉพ�ะกิ่จำ

3,230,000.00
1,862,000.00
1,500,600.00

530,000.00
69,877,400.00
73,000,000.00

150,000,000.00

0.00
0.00

2,809,923.43
2,169,856.70
1,460,640.57

598,802.74
69,577,935.32
77,822,685.11

154,439,843.87

586,532.00
586,532.00

-420,076.57
307,856.70
39,959.43
68,802.74

-299,464.68
4,822,685.11
4,439,843.87

586,532.00
586,532.00

รวมูร�ยรับ้ทั�งสิั�น 150,000,000.00 155,026,375.87 5,026,375.87
ร�ยจ่ำ�ยติ�มูประมู�ณก่�รร�ยจ่ำ�ย
ร�ยจ่ำ�ย

รายจ่ายงบกลาง
เงินเด่ิอน (ฝ่่ายการเม่อง)
เงินเด่ิอน (ฝ่่ายปัระจำา)
คุำาตอบแที่น
คุ่าใช้ิสัอย
คุ่าวั่สัด่ิ
คุ่าสัาธิ์ารณ้ปัโภคุ
คุ่าคุร่ภัณฑ์์
คุ่าท่ี่�ดิินและสิั�งก่อสัร้าง
เงินอ่ดิหน่น

รวมูร�ยจ่ำ�ยติ�มูประมู�ณก่�ร
เงินอุดหนุนระบุ้วัติถุิประสังค์/เฉพ�ะกิ่จำ

คุ่าใช้ิสัอย
คุ่าตอบแที่น
คุ่าวั่สัด่ิ
คุ่าคุร่ภัณฑ์์

รวมูเงินอุดหนุนระบุ้วัติถุิประสังค์/เฉพ�ะกิ่จำ

43,118,564.00
2,436,340.00

35,956,451.00
2,368,490.50

18,266,388.76
10,137,975.00
1,383,003.74
1,196,943.00

23,810,524.00
11,325,320.00

150,000,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

42,885,605.05
2,412,393.04

34,024,018.08
2,166,483.00

17,211,238.41
8,743,074.94
1,291,349.30
1,190,223.00

22,789,842.74
11,198,320.00

143,912,547.56

44,860.00
40,600.00

471,072.00
30,000.00

586,532.00

-232,958.95
23,946.96

-1,932,432.92
-202,007.50

-1,055,150.35
-1,394,900.06

-91,654.44
-6,720.00

-1,020,681.26
-127,000.00

-6,087,452.44

44,860.00
40,600.00

471,072.00
30,000.00

586,532.00
รวมูร�ยจ่ำ�ยทั�งสิั�น 150,000,000.00 144,499,079.56 -5,500,920.44

ร�ยรับ้สูังก่ว่�ร�ยจ่ำ�ย 10,527,296.31
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ร�ยง�นรับ้ - จำ่�ยเงิน
ปีงบ้ประมู�ณ 2564 ประจำำ�เดือน ก่ันย�ยน

ร�ยง�นรับ้ - จำ่�ยเงิน (ติ่อ)
ปีงบ้ประมู�ณ 2564 ประจำำ�เดือน ก่ันย�ยน

จำำ�นวนเงิน
ที�เกิ่ดขึ้�นจำริงจำนถึิง
ปัจำจุำบั้น (บ้�ท)

ร�ยก่�ร รหัสับั้ญิชี
จำำ�นวนเงินเดือนนี�

ที�เก่ิดข้ึ�นจำริง 
(บ้�ท)

186,628,230.33 ยอดยก่มู� 192,897,172.96

ร�ยรับ้ (หมู�ยเหติุ 1)

2,202,933.02 รายไดิ้ภาษ่ 4401010000.000 30,625.52

591,200.00 รายไดิ้อากร 4401020000.000 26,000.00

2,020,356.70 รายไดิ้คุ่าธิ์รรมเน่ยม 4401030000.000 103,610.60

41,850.00 รายไดิ้คุ่าปัรับ 4401040000.000 1,650.00

42,530.00 รายไดิ้ใบอน่ญาต 4401050000.000 820.00

1,460,640.57 รายไดิ้ดิอกเบ่�ยหร่อเงินปัันผล 4401070000,000 252,337.26

598,802.74 รายไดิ้อ่�น 4401100000.000 59,250.00

69.577,935.32 รายไดิ้ภาษ่จัดิสัรร 4402010000.000 8,665,344.15

78,380,867.11 รายไดิ้ที่่�รัฐ์บาลอ่ดิหน่นให้แก่องค์ุกรปักคุรองสั่ว่นที่้องถิ่ิ�น 4403000000.000 3,573,142.00

154,917,115.46 รวมู 12,712,779.53

800,394,77 ล้กหน่�หม่นเว่่ยนและรายไดิ้คุ้างรับ 1102000000,000 67,927.72

500:00 สัินที่รัพย์หม่นเว่่ยนอ่�น 1106000000.000 -

31,256,509.98 อาคุาร 1205000000,000 4,217,699.92

93,284,699.02 คุร่ภัณฑ์์ 1206000000.000 47,400.00

105,669,601.89 สัินที่รัพย์โคุรงสัร้างพ่�นฐ์าน 1208000000.000 4,031,763.99

20,923,571.63 งานระหว่่างก่อสัร้าง 121,1000000.000 876,025,49

59,425,395.51 เจ้าหน่� 2101000000.000 5,758,614.10

จำำ�นวนเงิน
ที�เกิ่ดขึ้�นจำริงจำนถึิง
ปัจำจุำบั้น (บ้�ท)

ร�ยก่�ร รหัสับั้ญิชี
จำำ�นวนเงินเดือนนี�

ที�เก่ิดข้ึ�นจำริง 
(บ้�ท)

6,575,822.64 เจ้าหน่�อ่�น 2101020000.000 347,379.76

74,782,633.33 คุ่าใชิ้จ่ายคุ้างจ่าย 2102000000.000 5,080,099.72

672,072.00 รายไดิ้รับล่ว่งหน้า 2103000000.000 28,920.00

9,000.00 รายไดิ้แผ่นดิินรอนำาสั่งคุลัง 2104000000,000 -

2,359.36 สั่ว่นของเจ้าหน่�ตามสััญญาเช่ิาการเงินท่ี่�ถิ่้งกำาหนดิชิำาระภายใน 2108000000.000 -

4,147,688.64 เงินก้้ระยะสัั�น 2110000000.000 2,233,988,58

14,154,230.85 เงินรับฝ่าก 2111000000.000 1,120,797.93

3,555,530.00 เงินปัระกัน 2112000000.000 1,647,389.00

7,542.62 หน่�สัินหม่นเว่่ยนอ่�น 2116000000.000 7,542.62

383,746.78 เงินรับฝ่าก - ระยะยาว่ 2207000000,000 83.90

1,432,785.00 เงินปัระกัน - ระยะยาว่ 2208000000.000 944,135.00

45,000.00 หน่�สัินไม่หม่นเว่่ยนอ่�น 2213000000.000 45,000.00

20,851,772.89 เงินสัะสัม 3102010101.001 4,890,00

4,942.50 เงินที่่นสัำารองเงินสัะสัม 3102010101:002 -

437,985,799.41 รวมู 26,459,657.73

592,902,914.87 รวมูร�ยรับ้ 39,172,437.26

ร�ยจำ่�ย (หมู�ยเหติุ 2)

39,868,490.68 คุ่าใชิ้จ่ายบ่คุลากร 5101000000.000 3,412,769.39

309,366.00 คุ่าใชิ้จ่ายดิ้านการฝ่ึกอบรม 5102000000.000 52,303.00

38 39



รายงานผลการดำำาเนินงาน ประจำำ�ปี2564 รายงานผลการดำำาเนินงาน ประจำำ�ปี2564

เทศบ้�ลัติำ�บ้ลัสัันก่ำ�แพง
ร�ยรับ้จำริงประก่อบ้ร�ยง�นรับ้-จำ่�ยเงิน

ณ วันที� 30 ก่ันย�ยน 2564

เทศบ้�ลัติำ�บ้ลัสัันก่ำ�แพง
ร�ยรับ้จำริงประก่อบ้ร�ยง�นรับ้-จำ่�ยเงิน

ณ วันที� 30 ก่ันย�ยน 2564
ชื�อบั้ญิชี รหัสับั้ญิชี รับ้จำริง

ร�ยได้ภ�ษี
รายไดิ้ภาษ่โรงเร่อนและที่่�ดิิน 4401010101.001 -
รายไดิ้ภาษ่ปั้าย 4401010103.001 1,359,180.20
รายไดิ้ภาษ่ที่่�ดิินและสัิ�งปัล้กสัร้าง 4401010104.001 843,752,82

รวมู ร�ยได้ภ�ษี 2,202,933.02
ร�ยได้อ�ก่ร

รายไดิ้อากรการฆ่์าสััตว์่ 4401020101.001 591,200.00
รวมู ร�ยได้อ�ก่ร 591,200.00

ร�ยได้ค่�ธรรมูเนี�ยมู
รายไดิ้คุ่าธิ์รรมเน่ยมใบอน่ญาตการขายสั่รา 4001030103.001 12,968.90
รายไดิ้คุ่าธิ์รรมเน่ยมเก่�ยว่กับการคุว่บคุ่มอาคุาร 4401030105.001 12,927.80
รายไดิ้คุ่าธิ์รรมเน่ยมเก็บและขนม้ลฝ่อย 4401030106.001 1,845,390.00
รายไดิ้คุ่าธิ์รรมเน่ยมในการออกหนังสั่อรับรองการแจ้งสัถิ่านที่่�จำาหน่ายอาหาร
หร่อสัะสัมอาหาร

4401030108.001 6,150.00

รายไดิ้คุ่าธิ์รรมเน่ยมปัิดิ โปัรย ติดิตั�งแผ่นปัระกาศหร่อแผ่นปัลิว่เพ่�อการโฆ์ษณา 4401030110.001 17,700.00
รายไดิ้คุ่าธิ์รรมเน่ยมเก่�ยว่กับที่ะเบ่ยนราษฎร 4401030111.001 24,050,00
รายไดิ้คุ่าธิ์รรมเน่ยมเก่�ยว่กับที่ะเบ่ยนพาณิชิย์ 4401030127.001 5,880.00
รายไดิ้คุ่าธิ์รรมเน่ยมอ่�น 4401030199.001 95,290.00

รวมู ร�ยได้ค่�ธรรมูเนียมู 2,020,356.70
ร�ยได้ค่�ปรับ้

รายไดิ้คุ่าปัรับจากการกระที่ำาผิดิ พ.ร.บ. จราจรที่างบก 4401040102.001 19,150.00
รายไดิ้คุ่าปัรับการผิดิสััญญา 4401040110.001 22,700.00

รวมู ร�ยได้ค่�ปรับ้ 41,850.00
ร�ยได้ใบ้อนุญิ�ติ

รายไดิ้คุ่าใบอน่ญาตรับที่ำาการเก็บขนสัิ�งปัฏิิก้ลหร่อม้ลฝ่อย 4401050101.001 5,000.00
รายไดิ้คุ่าใบอน่ญาตปัระกอบการคุ้าสัำาหรับกิจการที่่�เปั็นอันตรายต่อสั่ขภาพ 4401050103.001 29,340.00
รายไดิ้คุ่าใบอน่ญาตจัดิตั�งตลาดิเอกชิน 4401050106.001 4,000.00
รายไดิ้คุ่าใบอน่ญาตเก่�ยว่กับการคุว่บคุ่มอาคุาร 4401050107.001 4,190.00

(หมู�ยเหติุ 1) (หมู�ยเหติุ 1)

ชื�อบั้ญิชี รหัสับั้ญิชี รับ้จำริง
รวมู ร�ยได้ใบ้อนุญิ�ติ 42,530.00

ร�ยได้ดอก่เบ้ี�ยหรือเงินปันผลั
รายไดิ้ดิอกเบ่�ยเงินฝ่ากที่่�สัถิ่าบันการเงิน 4401070101.001 610,438.91
รายไดิ้ดิอกเบ่�ยเงินลงที่่น 4401070102.001 850,201.66

รวมู ร�ยได้ดอก่เบ้ี�ยหรือเงินปันผลั 1,460,640.57
ร�ยได้อื�น

รายไดิ้จากการบริจาคุ 4401100103.001 1,743.16
รายไดิ้จากการรับโอนสัินที่รัพย์ระหว่่างหน่ว่ยงาน 4401100104.001 -
รายไดิ้คุ่าขายเอกสัารจัดิซึ่่�อจัดิจ้าง 4401100105.001 102,500.00
รายไดิ้เบ็ดิเตล็ดิอ่�น ๆ 4401100199.001 494,559.58

รวมู ร�ยได้อื�น 598,802.74
ร�ยได้ภ�ษีจำัดสัรร

รายไดิ้ภาษ่รถิ่ยนต์ 4402010101.001 1,667,645.25
รายไดิ้ภาษ่ม้ลคุ่าเพิ�มตาม พ.ร.บ.กำาหนดิแผนฯ 4402010102.001 33,504,935.10
รายไดิ้ภาษ่ม้ลคุ่าเพิ�มตาม พ.ร.บ.จัดิสัรรรายไดิ้ๆ 4402010104.001 9,853,830.53
รายไดิ้ภาษ่ธ่ิ์รกิจเฉพาะ 4402010105.001 980,629.62
รายไดิ้ภาษ่สัรรพสัามิต 4402010106.001 14,039,405.09
รายไดิ้คุ่าภาคุหลว่งแร่ 4402010110.001 146,952.55
รายไดิ้คุ่าภาคุหลว่งปัิโตรเล่ยม 4402010111.001 77,477.18
รายไดิ้คุ่าธิ์รรมเน่ยมจดิที่ะเบ่ยนสัิที่ธิิ์และนิติกรรมตามปัระมว่ลกฎหมายที่่�ดิิน 4402010113.001 9,307,060.00

รวมู ร�ยได้ภ�ษีจำัดสัรร 69,577,935.32
ร�ยได้ที�รัฐบ้�ลัอุดหนุนให้แก่่องค์ก่รปก่ครองสั่วนท้องถิิ�น

รายไดิ้เงินอ่ดิหน่นที่ั�ว่ไปั 4403010101.001 77,822,685.11
รายไดิ้เงินอ่ดิหน่นที่ั�ว่ไปัที่่�รัฐ์กำาหนดิวั่ตถิ่่ปัระสังค์ุ 4403010103.001 483,322.00
รายไดิ้เงินอ่ดิหน่นจากหน่ว่ยงานอ่�น 4403010105.001 74,860.00

รวมู ร�ยได้ที�รัฐบ้�ลัอุดหนุนให้แก่่องค์ก่รปก่ครองสั่วนท้องถิิ�น 78,380,867.11
รวมูทั�งสัิ�น 154,917,115.46

ไม่สามารถึเท่ี่ยบกับบัญช่แยกประเภที่ไดำ้เนื�อุงจากเป็นไปตามการบันทึี่กบัญมาตรฐานการบัญช่ภาครัฐและนโยบายการบัญช่ภาครัฐ
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เทศบ้�ลัติำ�บ้ลัสัันก่ำ�แพง
ร�ยจำ่�ยจำริงประก่อบ้ร�ยง�นรับ้-จำ่�ยเงิน
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เทศบ้�ลัติำ�บ้ลัสัันก่ำ�แพง
ร�ยจำ่�ยจำริงประก่อบ้ร�ยง�นรับ้-จำ่�ยเงิน

ณ วันที� 30 ก่ันย�ยน 2564
ชื�อบั้ญิชี รหัสับั้ญิชี รับ้จำริง

ค่�ใช้จำ่�ยบุ้คลั�ก่ร
เงินเดือนแลัะค่�จ้ำ�ง

เงินเด่ิอน 5101010101.001 17,265,678.98
โบนัสั 5101010102.001 2,113,666.00
เงินปัระจำาตำาแหน่ง 5101010103.001 679,200.00
คุ่าล่ว่งเว่ลา 5101010108.001 258,010.00
คุ่าจ้าง 5101010113.001 2,581,870.00
เงินเด่ิอน (ฝ่่ายการเม่อง) 5101010199.001 2,412,393.04
เงินคุ่าตอบแที่นพนักงานขององค์ุกรปักคุรองส่ัว่นท้ี่องถิิ่�น 5101010199.002 9,612,338.60
เงินเด่ิอนและคุ่าจ้างอ่�น 5101010199.999 -
เงินคุ่าคุรองช่ิพ 5104040108.001 586,870.50

รวมู เงินเดือนแลัะค่�จ้ำ�ง 35,510,027.12
ค่�ใช้จ่ำ�ยบุ้คลั�ก่รอื�น

เงินสัมที่บกองท่ี่นปัระกันสัังคุม 5101020106.001 320,993.00
คุ่าเช่ิาบ้าน 5101020108.001 847,200.00
เงินเพิ�ม 5101020114.001 571,200,00
เงินสัมที่บ กบที่. 5101020199.001 126,565.80
เงินสัมที่บกองท่ี่นเงินที่ดิแที่น 5101020199.002 20,373.56

รวมู ค่�ใช้จ่ำ�ยบุ้คลั�ก่รอื�น 1,886,332.36
เงินช่วยเหลืัอพนัก่ง�นแลัะครอบ้ครัวด้�นก่�รศึก่ษ�แลัะก่�รรัก่ษ�พย�บ้�ลั

เงินช่ิว่ยเหล่อพนักงานและคุรอบคุรัว่ด้ิานการศ้กษา
เงินช่ิว่ยการศ้กษาบ่ตร 5101030101.001 139,750.00

รว่ม เงินช่ิว่ยเหล่อพนักงานและคุรอบคุรัว่ด้ิานการศ้กษา 139,750.00
รวมู เงินช่วยเหลืัอพนัก่ง�นแลัะครอบ้ครัวด้�นก่�รศึก่ษ�แลัะก่�รรัก่ษ�พย�บ้�ลั 139,750.00
ค่�บ้ำ�เหน็จำบ้ำ�น�ญิ

บำาเหน็จบำานาญ
บำานาญปักติ 5101040102.001 2,183,434.20

(หมู�ยเหติุ 2) (หมู�ยเหติุ 2)

ชื�อบั้ญิชี รหัสับั้ญิชี รับ้จำริง
เงินบำาเหน็จตกที่อดิ 5101040107.001 140,115.00
บำาเหน็จบำานาญอ่�น 5101040199.999 8,832.00

รวมู บ้ำ�เหน็จำบ้ำ�น�ญิ 2,332,381.20
รวมู ค่�บ้ำ�เหน็จำบ้ำ�น�ญิ 2,332,381.20
รวมู ค่�ใช้จำ่�ยบุ้คลั�ก่ร 39,868,490.68

ค่�ใช้จ่ำ�ยด้�นก่�รฝึึก่อบ้รมู
ค่�ใช้จ่ำ�ยด้�นก่�รฝึึก่อบ้รมู ภ�ยในประเทศ

คุ่าใช้ิจ่ายด้ิานการฝึ่กอบรม- ในปัระเที่ศ 5102010199.001 302,466.00
รวมู ค่�ใช้จ่ำ�ยด้�นก่�รฝึึก่อบ้รมู ภ�ยในประเทศ 302,466.00

ค่�ใช้จ่ำ�ยด้�นก่�รฝึึก่อบ้รมู บุ้คคลัภ�ยนอก่
คุ่าใช้ิจ่ายด้ิานการฝึ่กอบรม- บ่คุคุลภายนอก 5102030199.001 6,900.00

รวมู ค่�ใช้จ่ำ�ยด้�นก่�รฝึึก่อบ้รมู บุ้คคลัภ�ยนอก่ 6,900.00
รวมู ค่�ใช้จ่ำ�ยด้�นก่�รฝึึก่อบ้รมู 309,366,00

ค่�ใช้จำ่�ยเดินท�ง
ค่�ใช้จำ่�ยเดินท�ง ในประเทศ

คุ่าเบ่�ยเล่�ยง - ในปัระเที่ศ 5103010102,001 122,560.00
คุ่าท่ี่�พัก - ในปัระเที่ศ 5103010103.001 9,700.00
คุ่าใช้ิจ่ายเดิินที่างไปัราชิการ - ในปัระเที่ศ 5103010199.001 117,962.45

รวมู ค่�ใช้จำ่�ยเดินท�ง ในประเทศ 250,222.45
รวมู ค่�ใช้จำ่�ยเดินท�ง 250,222.45

ค่�ติอบ้แทน ใช้สัอยวัสัดุ แลัะสั�ธ�รณูปโภค
ค่�ใช้สัอย แลัะค่�วัสัดุ

คุ่าวั่สัด่ิใช้ิไปั 5104010104.001 3,121,510.70
คุ่าวั่สัด่ิท่ี่�ม่ไว้่ใช้ิเพ่�อการแพที่ย์ใช้ิไปั 5104010104:003 171,520.00
คุ่าซ่ึ่อมแซึ่มและบำาร่งรักษา 5104010107.001 1,652,993.12
คุ่าเช่ิ�อเพลิง 5104010110.001 1,351,218.70
คุ่าจ้างเหมาบริการ - บ่คุคุลภายนอก 5104010112.001 12,385,761.69
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ชื�อบั้ญิชี รหัสับั้ญิชี รับ้จำริง
คุ่าธิ์รรมเน่ยม 5104010115.001 11,230.00

รวมู ค่�ใช้สัอย แลัะค่�วัสัดุ 18,694,234.21
ค่�สั�ธ�รณูปโภค

คุ่าไฟัฟ้ัา 5104020101.001 914,801.03
คุ่านำ�าปัระปัาและนำ�าบาดิาล 5104020103.001 17,684.18
คุ่าโที่รศัพท์ี่ 5104020105.001 84,946.46
คุ่าบริการส่ั�อสัารและโที่รคุมนาคุม 5104020106.001 97,132.46
คุ่าบริการไปัรษณ่ย์ 5104020107.001 160,889.00

รวมู ค่�สั�ธ�รณูปโภค 1,275,453.13
ค่�ใช้สัอยอื�น ๆ

คุ่าใช้ิสัอยอ่�นๆ
คุ่าเบ่�ยปัระกันภัย 5104030203.001 38,707.25
คุ่าคุร่ภัณฑ์์ม้ลคุ่าตำ�ากว่่าเกณฑ์์ 5104030206.001 184,680.00
คุ่าใช้ิจ่ายในการปัระช่ิม 5104030207,001 15,000.00
คุ่ารับรองและพิธ่ิ์การ 5104030208.001 20,750.00
คุ่าเช่ิาเบ็ดิเตล็ดิ -บ่คุคุลภายนอก 5104030212,001 27,300.00
เงินชิดิเชิยคุ่างานสิั�งก่อสัร้าง 5104030217.001 98,319.38
คุ่าปัระชิาสััมพันธ์ิ์ 5104030219,001 191,420.00
คุ่าใช้ิสัอยอ่�น ๆ 5104030299.001 22,000.00

รวมู ค่�ใช้สัอยอื�น ๆ 598,176.63
รวมู ค่�ใช้สัอยอื�น ๆ 598,176.63

คำ�ติอบ้แทน
คุ่าตอบแที่นการปัฏิิบัติงาน 5104040102.001 920,177.50

รวมู ค่�ติอบ้แทน 920,177.50
รวมู ค่�ติอบ้แทน ใช้สัอยวัสัดุ แลัะสั�ธ�รณูปโภค 21,488,041.47

คำ�เสืั�อมูร�ค�แลัะค่�ตัิดจำำ�หน่�ย
คุ่าเส่ั�อมราคุา - อาคุารสัำานักงาน 5105010103.001

เทศบ้�ลัติำ�บ้ลัสัันก่ำ�แพง
ร�ยจำ่�ยจำริงประก่อบ้ร�ยง�นรับ้-จำ่�ยเงิน

ณ วันที� 30 ก่ันย�ยน 2564

เทศบ้�ลัติำ�บ้ลัสัันก่ำ�แพง
ร�ยจำ่�ยจำริงประก่อบ้ร�ยง�นรับ้-จำ่�ยเงิน

ณ วันที� 30 ก่ันย�ยน 2564

(หมู�ยเหติุ 2) (หมู�ยเหติุ 2)

ชื�อบั้ญิชี รหัสับั้ญิชี รับ้จำริง
คุ่าเส่ั�อมราคุา - อาคุารเพ่�อปัระโยชิน์อ่�น 5105010105.001
คุ่าเส่ั�อมราคุา - สิั�งปัล้กสัร้าง 5105010107.,001
คุ่าเส่ั�อมราคุา - คุร่ภัณฑ์์สัำานักงาน 5105010109.001
คุ่าเส่ั�อมราคุา - ยานพาหนะและขนส่ัง 5105010111.001
คุ่าเส่ั�อมราคุา - คุร่ภัณฑ์์ไฟัฟ้ัาและวิ่ที่ย่ 5105010113.001
คุ่าเส่ั�อมราคุา - คุร่ภัณฑ์์โฆ์ษณาและเผยแพร่ 5105010115.001
คุ่าเส่ั�อมราคุา - คุร่ภัณฑ์์การเกษตร 5105010117.001
คุ่าเส่ั�อมราคุา - คุร่ภัณฑ์์โรงงาน 5105010119,001
คุ่าเส่ั�อมราคุา - คุร่ภัณฑ์์ก่อสัร้าง 5105010121:001
คุ่าเส่ั�อมราคุา - คุร่ภัณฑ์์วิ่ที่ยาศาสัตร์และการแพที่ย์ 5105010125.001
คุ่าเส่ั�อมราคุา - คุร่ภัณฑ์์คุอมพิว่เตอร์ 5105010127.001
คุ่าเส่ั�อมราคุา - คุร่ภัณฑ์์ก่ฬา 5105010133.001
คุ่าเส่ั�อมราคุา - คุร่ภัณฑ์์อ่�น 5105010139.001
คุ่าเส่ั�อมราคุา - ถิ่นน 5105010143.001
คุ่าเส่ั�อมราคุา - สัะพาน 5105010144,001
คุ่าเส่ั�อมราคุา - สิันที่รัพย์โคุรงสัร้างพ่�นฐ์านอ่�น 5105010147.001

รวมู ค่�เสืั�อมูร�ค�แลัะค่�ตัิดจำำ�หน่�ย
ค่�ใช้จ่ำ�ยเงินอุดหนุน
ค่�ใช้จ่ำ�ยเงินอุดหนุน - เพื�อก่�รดำ�เนินง�น

คุ่าใช้ิจ่ายอ่ดิหน่น - หน่ว่ยงานภาคุรัฐ์ 5107010101.001 11,441,853,60
คุ่าใช้ิจ่ายอ่ดิหน่น - องค์ุกรปักคุรองส่ัว่นท้ี่องถิิ่�น 5107010103.001 20,000.00
คุ่าใช้ิจ่ายอ่ดิหน่นเพ่�อการดิำาเนินงาน - ภาคุคุรัว่เร่อน 5107010104.001 40,000.00
คุ่าใช้ิจ่ายช่ิว่ยเหล่อตามมาตรการของรัฐ์บาล 5107010113,001 512,190.00
คุ่าใช้ิจ่ายสัวั่สัดิิการของรัฐ์บาล 5107010114.001 35,764,800.00
คุ่าใช้ิจ่ายอ่ดิหน่นเพ่�อโภชินาการ 5107010115.001 4,310,244.76
คุ่าใช้ิจ่ายด้ิานสัาธิ์ารณส่ัขตามอำานาจหน้าท่ี่�ขององค์ุกรปักคุรองส่ัว่นท้ี่องถิิ่�น 5107010117.002 544,400,00

รวมู ค่�ใช้จ่ำ�ยเงินอุดหนุน - เพื�อก่�รดำ�เนินง�น 52,633,488.36
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เริ�มูจัำดเก็่บ้ภ�ษีตัิ�งแต่ิ  มูก่ร�คมู ๒๕๖๓

 ภ�ษี  หมายถ้ิ่ง ภาษ่ท่ี่�ดิินและสิั�งปัล้กสัร้าง
 ที�ดิน  หมายถ้ิ่ง พ่�นดิิน และให้หมายคุว่ามรว่่มถ้ิ่ง
พ่�นท่ี่�ท่ี่�เป็ันภ้เขาหร่อท่ี่�ม่นำ�าด้ิว่ย
 สิั�งปลูัก่สัร้�ง หมายถ้ิ่ง โรงเร่อน อาคุาร ต้ก หร่อสิั�ง
ปัล้กสัร้างอย่างอ่�นท่ี่�บ่คุคุลอาจเขาอย่้อาศัยหร่อใช่ิสัอยได้ิ หร่อ
ใช้ิเป็ันท่ี่�เก็บสิันคุ้าหร่อปัระกอบการอ่ตสัาหกรรม หร่อพาณิชิยกรรม 
และห้องช่ิดิหร่อแพ ท่ี่�ใช้ิอย้่อาศัยหร่อม่ไว้่เพ่�อหาผลปัระโยชิน์
 ห้องชุด หมายถ้ิ่ง ห้องช่ิดิ (ตามกฎหมายห้องช่ิดิ) 
ท่ี่�ได้ิออกหนงัส่ัอแสัดิงกรรมสัทิี่ธิิ์�ห้องช่ิดิแลว้่ เช่ิน คุอนโดิ/อาคุาร
ภาษ่ท่ี่�จัดิเก็บได้ิให้เป็ันรายได้ิของ อปัที่. และกำาหนดิให้ยกเลิก
กฎหมายท่ี่�เก่�ยว่ของดัิงน่� พรบ.ภาษ่โรงเร่อนและท่ี่�ดิิน พรบ.ภาษ่
บำาร่งท้ี่องท่ี่�

ผู้มีูหน้�ที�เสีัยภ�ษีที�ดินแลัะสิั�งปลูัก่สัร้�ง

 - ผ้้เป็ันเจ้าของท่ี่�ดิินหร่อสิั�งปัล้กสัร้าง
 - ผ้้คุรอบคุรองหร่อที่ำาปัระโยชิน์ในท่ี่�ดิินหร่อสิั�งปัล้กสัร้าง 
อันเป็ันที่รัพย์สิันของรัฐ์

พรบ. ภาษีีทีี่�ดิิน
และสิิ่�งปลูกสิ่ร้าง ปี ๒๕๖๒

ระยะเวลั�ก่�รยื�นแบ้บ้แลัะชำ�ระภ�ษี

 (๑) อปัที่.แจ้งปัระเมินภายในเด่ิอน ก.พ.
 (๒) ผ้้เส่ัยภาษ่ชิำาระภาษ่ภายในเด่ิอน เม.ย.
 (๓) ไม่ชิำาระภาษ่ภายในเด่ิอน เม.ย. (เงินเพิ�มร้อยละ 
๑ ต่อเด่ิอน)
 (๔) อปัที่.ม่หนังส่ัอแจ้งเต่อนภายในเด่ิอน พ.คุ. ระยะเว่ลา
ในหนังส่ัอแจ้งเต่อนไม่น้อยกว่่า ๑๕ วั่น (ชิำาระภาษ่หลังเด่ิอน 
เม.ย. แต่ก่อนม่หนังส่ัอแจ้งเต่อน เส่ัยเบ่�ยปัรับร้อยละ ๑๐)
 (๕) ผ้้เส่ัยภาษ่ได้ิรับหนังส่ัอแจ้งเต่อน (ชิำาระภาษ่ภายใน
กำาหนดิของ หนังส่ัอแจ้งเต่อน เส่ัยเบ่�ยปัรับร้อยละ ๒๐)
 (๖) คุรบกำาหนดิ ๑๕ วั่น ไม่มาชิำาระภาษ่ เส่ัยเบ่�ยปัรับ
ร้อยละ ๔๐ ของภาษ่คุา้งชิำาระ แจ้งล้กหน่�ภาษ่คุ้างชิำาระให้สัำานักงาน
ท่ี่�ดิินภายในเด่ิอน มิ.ย.
 (๗) ย้ดิ อายัดิเม่�อพ้นกำาหนดิ ๙o วั่นนับแต่ได้ิรับหนังส่ัอ
แจ้งเต่อน
 ในกรณ่ท่ี่�การใช้ิปัระโยชิน์ในท่ี่�ดิินและสิั�งปัล้กสัร้าง
เปัล่�ยนแปัลงไปั ให้ผ้้เส่ัยภาษ่แจ้งการเปัล่�ยนแปัลงการใช้ิปัระโยชิน์
ดัิงกล่าว่ ภายใน ๖๐ วั่นนับแต่วั่นท่ี่�ม่การเปัล่�ยนแปัลงการใช้ิ
ปัระโยชิน์ในท่ี่�ดิินหร่อสิั�งปัล้กสัร้างหร่อวั่นท่ี่�ผ้้เส่ัยภาษ่ร้้ถ้ิ่งเหต่
ดัิงกล่าว่

ชื�อบั้ญิชี รหัสับั้ญิชี รับ้จำริง
รวมู ค่�ใช้จ่ำ�ยเงินอุดหนุน 52,633,488.36

หนี�สูัญิแลัะหนี�สังสััยจำะสูัญิ
หน่�ส้ัญ - ล้กหน่�ภาษ่ท่ี่�ดิินและสิั�งปัล้กสัร้าง 5108010101.005 2,771.90

รวมู หนี�สูัญิแลัะหนี�สังสััยจำะสูัญิ 2,771.90
ต้ินทุนก่�รกู้่ยืมู
ดอก่เบี้�ยจ่ำ�ยข้องเงินกู้่ระยะสัั�น

ดิอกเบ่�ยจ่าย - เงินก้้ระยะสัั�น
ดิอกเบ่�ยจ่าย - ในปัระเที่ศ (เงินก้้ระยะสัั�น) 5201010102.001 114,850.83

รว่ม ดิอกเบ่�ยจ่าย - เงินก้้ระยะสัั�น 114,850,83
รวมู ดอก่เบี้�ยจ่ำ�ยข้องเงินกู้่ระยะสัั�น 114,850.83

รวมู ต้ินทุนก่�รกู้่ยืมู 114,850.83
ค่�ใช้จ่ำ�ยเกี่�ยวกั่บ้ภัยพิบั้ติิ

คุ่าใช้ิจ่ายเงินช่ิว่ยเหล่อผ้้ปัระสับภัย 5205010101.001 13,369.00
รวมู ค่�ใช้จ่ำ�ยเกี่�ยวกั่บ้ภัยพิบั้ติิ 13,369.00

ค่�ใช้จ่ำ�ยระหว่�งหน่วยง�นก่รณีอื�น
คุ่าใช้ิจ่ายระหว่่างหน่ว่ยงาน - งบทัี่�ว่ไปัโอนให้โรงเร่ยน และศ้นย์พัฒนาเด็ิกเล็ก 5210010121.005 5,755,159.03

รวมู ค่�ใช้จ่ำ�ยระหว่�งหน่วยง�นก่รณีอื�น 5,755,159.03
ค่�ใช้จ่ำ�ยอื�น

เงินสัมที่บกองท่ี่นสัวั่สัดิิการช่ิมชิน 5212010199.001 330,000.00
เงินสัมที่บกองท่ี่นหลักปัระกันส่ัขภาพองค์ุกรปักคุรองส่ัว่นท้ี่องถิิ่�น 5212010199,002 397,328.00
คุ่าบำาร่งสัมาคุมองค์ุกรปักคุรองส่ัว่นท้ี่องถิิ่�น 5212010199.005 142,864.91

รวมู ค่�ใช้จ่ำ�ยอื�น 870,192.91
รวมูทั�งสิั�น 121,305,952.63

เทศบ้�ลัติำ�บ้ลัสัันก่ำ�แพง
ร�ยจำ่�ยจำริงประก่อบ้ร�ยง�นรับ้-จำ่�ยเงิน

ณ วันที� 30 ก่ันย�ยน 2564
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รายงานผลการดำำาเนินงาน ประจำำ�ปี2564รายงานผลการดำำาเนินงาน ประจำำ�ปี2564

อัตราภาษีที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์อื่น ปี 2565
(นอกจากเกษตรกรรม-ที่อยู่อาศัย)

มููลัค่�ทรัพย์สัิน อัติร�ภ�ษี

ไมู่เก่ิน 50 ลั้�นบ้�ท 0.3%
(ลั้�นลัะ 3,000 บ้�ท)

มู�ก่ก่ว่� 50-200 ลั้�นบ้�ท 0.4%
(ลั้�นลัะ 4,000 บ้�ท)

มู�ก่ก่ว่� 200-1,000 ลั้�นบ้�ท 0.05%
(ลั้�นลัะ 5,000 บ้�ท)

มู�ก่ก่ว่� 1,000-5,000 ลั้�นบ้�ท 0.6%
(ลั้�นลัะ 6,000 บ้�ท)

มู�ก่ก่ว่� 5,000 ลั้�นบ้�ทข้ึ�นไป 0.7%
(ลั้�นลัะ 7,000 บ้�ท)

อัตราภาษีที่ดินสำาหรับที่อยู่อาศัย ปี 2565
มููลัค่�ทรัพย์สัิน อัติร�ภ�ษี

ไมู่เก่ิน 50 ลั้�นบ้�ท 0.3%
(ลั้�นลัะ 3,000 บ้�ท)

มู�ก่ก่ว่� 50-200 ลั้�นบ้�ท 0.4%
(ลั้�นลัะ 4,000 บ้�ท)

มู�ก่ก่ว่� 200-1,000 ลั้�นบ้�ท 0.5%
(ลั้�นลัะ 5,000 บ้�ท)

มู�ก่ก่ว่� 1,000-5,000 ลั้�นบ้�ท 0.6%
(ลั้�นลัะ 6,000 บ้�ท)

มู�ก่ก่ว่� 5,000 ลั้�นบ้�ทข้ึ�นไป 0.7%
(ลั้�นลัะ 7,000 บ้�ท)

เก่็บ้ภ�ษีเพิ�มูอีก่ 0.3% ทุก่ 3 ปีที�ปลั่อยรก่ร้�ง แติ่อัติร�ภ�ษีรวมูทั�งหมูดติ้องไมู่เก่ิน 3%

ภ�ษีป้�ย

เป็ันภาษ่ท่ี่�จัดิเก็บจากปั้ายแสัดิงชิ่�อ ย่�ห้อ หร่อเคุร่�องหมายการคุ้าหร่อโฆ์ษณาจากกิจกรรมอ่�น เพ่�อหารายไดิ้ ไม่ว่่าจะแสัดิงหร่อ
โฆ์ษณาไว้่ท่ี่�วั่ตถ่ิ่ใดิ ๆ ด้ิว่ยอักษรภาพหร่อเคุร่�องหมายท่ี่�เข่ยน แกะสัลัก หร่อโลโก้บนวั่ตถ่ิ่ใดิ ๆ ด้ิว่ย ไม่ว่่าจะเป็ันบนป้ัายทัี่�ว่ไปั ป้ัาย
บิลบอร์ดิตามต้กตามที่างด่ิว่น ป้ัายผ้าใบ หร่อป้ัายไฟั ป้ัายธิ์งญ่�ป่่ัน หร่อป้ัายธิ์งต่างๆ ท่ี่�ใช้ิเพ่�อหารายได้ิหร่อการโฆ์ษณา ล้ว่นต้อง
เส่ัยภาษ่ป้ัายทัี่�งสิั�น หร่อที่ำาให้ปัรากฎด้ิว่ยวิ่ธ่ิ์อ่�น

ประเภทป้�ย
อัติร�ภ�ษีป้�ย (บ้�ท : 500 ติร.ซมู.)

ลััก่ษณะป้�ยแบ้บ้เคลืั�อนที�/เปลีั�ยน ลััก่ษณะป้�ยแบ้บ้คงที� (นิ�ง)

1. ป้�ยที�มูีอัก่ษรไทยลั้วน 10 5

2. ป้�ยที�มูีอัก่ษรไทยปนก่ับ้อัก่ษรติ่�งประเทศ แลัะ/หรือ ปน
ก่ับ้รูปภ�พแลัะเครื�องหมู�ยอื�นๆ 52 26

3. ป้�ยที�ไมู่มีูอัก่ษรไทย ไมู่ว่�จำะมีูภ�พ หรือ เครื�องหมู�ยใดๆ 
หรือไมู่ แลัะป้�ยที�มีูอัก่ษรไทยบ้�งส่ัวนหรือทั�งหมูดอยู่ใต้ิ
หรือติำ��ก่ว่�อัก่ษรต่ิ�งประเทศ

52 50

 ดัิงนั�น ถ้ิ่าเราเปิัดิร้านกาแฟัท่ี่�ต้กแถิ่ว่ช่ิ�อร้านว่่า "Incquity 
Coffee" ท่ี่�ม่ป้ัายร้านเป็ันแผ่นไม้หน้าร้านหน้�งอัน และเป็ัน
ในร้ปัแบบผ้าใบอันใหญ่อ่กหน้�งอันก็ต้องเส่ัยภาษ่ทัี่�งหมดิ ๒ ป้ัาย 
ด้ิว่ยอัตราภาษ่ท่ี่�ข้�นอย้่กับร้ปัแบบและขนาดิท่ี่�กำาหนดิ

 ก่�รยื�นแบ้บ้แสัดงร�ยก่�รเพื�อเสีัยภ�ษี ผ้้เป็ันเจ้าของ
ป้ัายหร่อผ้้คุรอบคุรองป้ัายจะต้องย่�นแบบ ภ.ปั.๑ ภายในวั่นท่ี่� 
๓๑ ม่นาคุม ของท่ี่กปีั กรณ่ท่ี่�ติดิตั�งป้ัายใหม่หร่อเปัล่�ยนแปัลง
ข้อคุว่ามของป้ัาย จะต้องย่�นแบบ ภ.ปั.๑ ภายใน ๑๕ วั่น นับแต่
วั่นท่ี่�ติดิตั�งใหม่ หร่อท่ี่�เปัล่�ยนแปัลงข้อคุว่ามของป้ัายใหม่

 ผู้มีูหน้�ที�เสีัยภ�ษีป้�ยคือ เจ้ำ�ข้องป้�ย แต่ในกรณ่ท่ี่�ปัรากฎ
แก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี่�ว่่าไม่ม่ผ้้ย่�นแบบแสัดิงรายการภาษ่ป้ัาย 
(ภ.ปั.๑) สัำาหรับป้ัายใดิ เม่�อพนักงานเจ้าหน้าท่ี่�ไม่อาจหาตัว่
เจ้าของป้ัายนั�นได้ิให้ถ่ิ่อว่่าผ้้คุรอบคุรองป้ัายนั�นเป็ันผ้้ม่หน้าท่ี่�
เส่ัยภาษ่ป้ัาย

 ถ้ิ่าไม่อาจหาตัว่ผ้้คุรอบคุรองป้ัายนั�นได้ิให้ถ่ิ่อว่่าเจ้าของ
หร่อผ้้คุรอบคุรองอาคุาร หร่อสัถิ่านท่ี่� หร่อท่ี่�ดิินท่ี่�ป้ัายนั�นติดิตั�ง
หร่อแสัดิงอย้เ่ป็ันผ้้ม่หน้าท่ี่�เส่ัยภาษ่ป้ัายตามลำาดัิบและให้พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี่�แจ้งการปัระเมินภาษ่เป็ันหนังส่ัอไปัยังบ่คุคุลดัิงกล่าว่

อัตราภาษีที่ดินสำาหรับที่อยู่อาศัย ปี 2565
บ้านหลังหลัก เป็นเจ้าของที่ดิน มีชื่อในทะเบียนบ้าน

มููลัค่�ทรัพย์สัิน อัติร�ภ�ษี
ไมู่เก่ิน 50 ลั้�นบ้�ท ยก่เว้นภ�ษี

มู�ก่ก่ว่� 50-75 ลั้�นบ้�ท 0.03%
(ลั้�นลัะ 300 บ้�ท)

มู�ก่ก่ว่� 75-100 ลั้�นบ้�ท 0.05%
(ลั้�นลัะ 500 บ้�ท)

มู�ก่ก่ว่� 100 ลั้�นบ้�ทข้ึ�นไป 0.10%
(ลั้�นลัะ 1,000 บ้�ท)

อัติร�ภ�ษีที�ดินแลัะสัิ�งปลัูก่สัร้�ง
อัตราภาษีที่ดินสำาหรับที่อยู่อาศัย ปี 2565

บ้านหลังอ่ืน ๆ (หลังที่ 2 เป็นต้นไป)
มููลัค่�ทรัพย์สัิน อัติร�ภ�ษี

ไมู่เก่ิน 50 ลั้�นบ้�ท 0.02%
(ลั้�นลัะ 200 บ้�ท)

มู�ก่ก่ว่� 50-75 ลั้�นบ้�ท 0.03%
(ลั้�นลัะ 300 บ้�ท)

มู�ก่ก่ว่� 75-100 ลั้�นบ้�ท 0.05%
(ลั้�นลัะ 500 บ้�ท)

มู�ก่ก่ว่� 100 ลั้�นบ้�ทข้ึ�นไป 0.10%
(ลั้�นลัะ 1,000 บ้�ท)

อัตราภาษีที่ดินสำาหรับที่อยู่อาศัย ปี 2565
บ้านหลังหลัก มีชื่อในทะเบียนบ้าน แต่ไม่ใช่เจ้าของที่ดิน

มููลัค่�ทรัพย์สัิน อัติร�ภ�ษี
ไมู่เก่ิน 10 ลั้�นบ้�ท ยก่เว้นภ�ษี

มู�ก่ก่ว่� 10-50 ลั้�นบ้�ท 0.02%
(ลั้�นลัะ 200 บ้�ท)

มู�ก่ก่ว่� 50-75 ลั้�นบ้�ท 0.03%
(ลั้�นลัะ 300 บ้�ท)

มู�ก่ก่ว่� 75-100 ลั้�นบ้�ท 0.05%
(ลั้�นลัะ 500 บ้�ท)

มู�ก่ก่ว่� 100 ลั้�นบ้�ทข้ึ�นไป 0.10%
(ลั้�นลัะ 1,000 บ้�ท)

การคำานวณภาษีีป้าย
กว้าง x ยาว / พ้�นทีี่� 500 ตร.ซม. = พ้�นทีี่�ทีี่�ต้องเสีิ่ยภาษีี

พ้�นทีี่�ทีี่�ต้องเสีิ่ยภาษีี x อัตราภาษีี = ภาษีีป้ายทีี่�ต้องง่าย

ตััวอย่่างการคำำานวณภาษีีป้้าย่
ป้ายขนาดิ กว้าง 1.5 เมตร x ยาว 2 เมตร คำานวณได้ิดัิงนี�
 150 ซม. x 200 ซม./ 500 ตร.ซม. = 60 ตร.ซม.

• ป้้าย่ป้ระเภทที� 1 ต้ัองจ่่าย่ภาษีี 60x3 = 180 บาท
 *หากคำานวนแล้วไม่ถึึง 200 บาก ต้องจ่่ายอย่างตำ�า 200 บาที่

• ป้้าย่ป้ระเภทที� 2 ต้ัองจ่่าย่ภาษีี 60x20 = 1,200 บาท

• ป้้าย่ป้ระเภทที� 3 ต้ัองจ่่าย่ภาษีี 60x40 = 2,400 บาท

ข้อกำาหนดิที่างกฎหมาย
กรณีทีี่�ผู้มีหน้าทีี่�เสิ่ียภาษีีต้องเสิ่ียงินเพิ�ม นอกจ่ากเงินทีี่�ต้องเสิ่ียภาษีี

 1 ไม่ย้�นแบบ ภายในเวลาที่ี�กำาหนดิ
  จ่ะต้องเสิ่ียค่าปรับ 10% ของค่าภาษีี

 2 ไม่ชำาระเงินค่าภาษีี หลังจ่ากที่ี�ย้�นแบบ
  ภาย่ใน 15 วัน จ่ะต้องเสิ่ียค่าปรับ 2% ของค่าภาษีี

 3 ถ้ึาย้�นภาษีี ไม่ตรงตามความเป็นจ่ริง
  จ่ะต้องเสิ่ียค่าภาษีีที่ี�ขาดิไป
  และเสิ่ียค่าปรับอีก 10% ของค่าภาษีี
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ประกาศ เที่ศบาลตำาบลสิ่ันกำาแพงประกาศ เที่ศบาลตำาบลสิ่ันกำาแพง
เร่�อง การปัระชิาสััมพันธิ์์ ภาษ่ที่่�ดิิน สิั�งปัล้กสัร้าง และภาษ่ปั้าย ปัระจำาปัี 2565เร่�อง การปัระชิาสััมพันธ์ิ์ ภาษ่ที่่�ดิิน สิั�งปัล้กสัร้าง และภาษ่ปั้าย ปัระจำาปัี 2565

บทลงโทษ : เบี้ยปรับ,เงินเพิ่ม,อายัดทรัพย์สินและขายทอดตลาด ระงับการทำานิติกรรมที่ดิน

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 ผู้เสียภาษี : เจ้าของที่ดิน/เจ้าของส่ิงปลูกสร้างเจ้าของห้องชุดผู้ครอบครองทรัพย์สิน
  หรือผู้ที่ทำาประโยชน์ในทรัพย์สินของรัฐ(ที่ดิน/ ส่ิงปลูกสร้าง)

ตรวจสอบรายการที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง : พฤศจิกายน - ธันวาคม 2564

ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ : มกราคม 2565

แจ้งการประเมินภาษี : มกราคม-กุมภาพันธ์ 2565

ชำาระภาษี : ภายใน เมษายน 2565

ผ่อนชำาระภาษี : เมษายน - มิถุนายน 2565

ฐานภาษี : มูลค่าของที่ดิน และส่ิงปลูกสร้าง (ราคาประเมินทุนทรัพย์)

เบี้ยปรับ : 10% ของค่าภาษี มาชำาระก่อนออกหนังสือแจ้งทวงถาม
 : 20% ของภาษี มาชำาระภายในวันที่กำาหนดไว้ในหนังสือแจ้งทวงถาม
 : 40% ของภาษี มาชำาระเกินวันที่กำาหนดไว้ในหนังสือแจ้งทวงถาม
เงินเพิ่ม : 1 ของค่าภาษี ต่อเดือนที่ค้างชำาระ

ภาษีป้าย
ยื่นแบบ : มกราคม - มีนาคม 2565
ชำาระภาษี : ภายใน 15 วันนับแต่วันรับแจ้งเตือนการประเมิน
ค่าปรับ : ไม่มายื่นแบบตามกำาหนดปรับ 5,000-50,000 บาท
เงินเพิ่ม : ไม่ชำาระเงินภายใน 15 วันนับแต่วันรับแจ้งประเมินคิดเงินเพิ่ม
  2% ของค่าภาษีต่อเดือน
ผู้เสียภาษี : เจ้าของหรือผู้ครอบครองป้าย


