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คํานํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดทําแผนพัฒนาและแผนการ
ดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น 

เทศบาลตําบลสันกําแพง ไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ       
พ.ศ.2559 ข้ึน เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน และควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการ
ดําเนินงานและการประเมินผล การดําเนินงานของเทศบาล เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการ
และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางแทจริง เทศบาลหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559 จะเปนประโยชนและเปนแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน
ตอไป 
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สวนที่ 1   
บทนํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทนํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําแผนการดําเนินงาน โดยมีจุดมุงหมายท่ี
แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น เพ่ือใหแนวทางในการดําเนินงานในปงบประมาณนั้นของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลดความซํ้าซอนของโครงการ มีการ
ประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียดตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ใน
แผนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงานจะเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือ
ควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แผนการดําเนินงาน จะกําหนด
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ท่ีจะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีท่ีมาจาก 

1)  งบประมาณรายจายประจําป ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (รวมท้ังเงินอุดหนุนท่ี
องคกรปกครองสวนทองถ่ินอุดหนุนใหหนวยงานอ่ืนดําเนินการ) 

2)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการเองโดยไมใช
งบประมาณ (ถามี) 

3)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหนวยราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือหนวยงาน
อ่ืนๆ ท่ีดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจําปของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหนวยงานตางๆ ท่ีเก่ียวของ 

4)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินพิจารณาเห็นวาจะเกิด
ประโยชนในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนท่ี  

วัตถุประสงคการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
1) เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม ท่ีจะดําเนินการจริงในพ้ืนท่ี 

ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2559 
2) เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
3) เพ่ือเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําราง
แผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานตางๆ 

3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นําราง
แผนการดําเนินงานเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 
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4) คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ินพิจารณารางแผนการดําเนินงานแลวเสนอผูบริหารทองถ่ิน 
เพ่ือใหความเห็นชอบ 

5) เม่ือผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบรางแผนการดําเนินงานแลว ใหประกาศเปน
แผนการดําเนินงาน ท้ังนี้ใหปดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศ เพ่ือให
ประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกัน และตองปดประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน 
 
 

จากข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน สามารถเขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทํารางแผนการดาํเนินงาน 

เสนอรางแผนการดําเนนิงาน 

พิจารณารางแผนการดําเนนิงาน 

เสนอรางฯ ตอผูบริหารทองถ่ิน 

ผูบริหารทองถ่ินใหความเห็นชอบ 

ประกาศใช 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

หนวยงานอ่ืน 
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ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงานใหจัดทําเสร็จภายในเดือนธันวาคมของปงบประมาณนั้น หรือภายใน
สามสิบวันนับแตวันท่ีตั้งงบประมาณดําเนินการหรือไดรับแจงแผนงาน/โครงการจากหนวยราชการ
สวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในปงบประมาณนั้น 

การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
 
ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุม
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการ
ดําเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดําเนินงาน จึงมีแนวทางการจัดทํา ดังนี้ 

1) เปนแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ 
2) จัดทําหลังจากท่ีไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปแลว 
3) แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจนและแสดงถึง

การดําเนินงานจริง 
4) เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สวนที่ 2   
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีสรปุ 
จํานวนโครงการและงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 



จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ จํานวน รอยละของ

ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารงานและการบริการประชาชน
     1.1  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาล 9 8.04 470,000 1.45 สํานักปลัด
     1.2  แนวทางการพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพ 2 1.79 220,000 0.68 กองคลัง
           การบริการประชาชน
     1.3  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการรวมกลุม สรางเครือขายและภาคีรวม 1 0.89 506,000 1.56 สํานักปลัด

รวม 12 10.71           1,196,000 3.69
2.  ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสิ่งแวดลอม
     2.1  แนวทางการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 9 8.04 3,819,000 11.77 กองชาง
     2.2  แนวทางการพัฒนาระบบปองกันน้ําทวมและเหมืองฝาย 10 8.93 5,451,000 16.81 กองชาง
     2.3  แนวทางการพัฒนาดานการปรับปรุงภูมิทัศนและเพิ่มพื้นที่สีเขียว 3 2.68 90,000 0.28 กองสาธารณสุข
     2.4  แนวทางการพัฒนาดานการรักษาความสะอาด ระบบสุขาภิบาลและควบคุม 4 3.57 2,319,000 7.15 กองสาธารณสุข
           มลพิษสิ่งแวดลอม

รวม 26 17.45 11,679,000         36.01
3.  ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
     3.1  แนวทางการพัฒนาดานการปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติด 2 1.79 240,000              0.74 สํานักปลัด
     3.2  แนวทางการพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัย 3 2.68 200,000              0.62 สํานักปลัด
           ในชุมชน
     3.3  แนวทางการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและชวยเหลือ 8 7.14 880,000              2.71 สํานักปลัด
           ผูประสบภัยพิบัติ
     3.4  แนวทางการพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ 8 7.14 580,000              1.79 กองการศึกษา
     3.5  แนวทางการพัฒนาดานการสาธารณสุข 15 13.39 572,500              1.76 กองสาธารณสุขฯ
     3.6  แนวทางการพัฒนาดานสวัสดิการสังคมและการสงเคราะหผูดอยโอกาส 3 2.68 350,000              1.08 สํานักปลัด
     3.7  แนวทางการพัฒนาดานการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว 3 2.68 110,000              0.34 สํานักปลัด
           และกลุมในชุมชน
     3.8  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมความรูและการใหขอมูลขาวสาร 3 2.68 306,000              0.94 สํานักปลัด
           แกประชาชน

รวม 45 30.20 3,238,500          9.98

เทศบาลตําบลสันกําแพง

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร/แนวทาง หนวยดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2559
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จํานวนโครงการ คิดเปนรอยละ รอยละของ

ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเที่ยว
     4.1  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 1 0.89 200,000              0.62 สํานักปลัด
     4.2  แนวทางการพัฒนาดานการสรางรายไดและสงเสริมอาชีพ 1 0.89 700,000              2.16 สํานักปลัด
     4.3  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและสินคาโอท็อป 1 0.89 50,000                0.15 สํานักปลัด
     4.4  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเที่ยว 1 0.89 200,000              0.62 สํานักปลัด

รวม 4 2.68 1,150,000          3.55
5.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญา
     5.1  แนวทางการพัฒนาดานการศึกษา ตามระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 6.04 14,003,040          43.17 กองการศึกษา
     5.2  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย 2 1.34 220,000              0.68 กองการศึกษา
     5.3  แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมศาสนา อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรม 14 9.40 950,000              2.93 กองการศึกษา
            ประเพณีทองถิ่น

รวม 25 16.78 15,173,040         46.78

รวมทั้งสิ้น (โครงการพัฒนา) 112 75.17 32,436,540.00     100.00

6. โครงการ/กิจกรรม ประเภทรายจายประจํา 46 66,463,460.00   ทุกกองงาน
รวมทั้งสิ้น (โครงการพัฒนา+รายจายประจํา) 158 98,900,000         

5

จํานวนงบประมาณยุทธศาสตร/แนวทาง หนวยดําเนินการ



 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
(โครงการพัฒนา) 

 
 
 
 



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 

เทศบาลตําบลสันกําแพง 

 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารงานและการบริการประชาชน 
 1.1  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสํารวจขอมลูท่ีจําเปน
ของเทศบาล 

จัดเก็บขอมูลจากประชาชนภายใน
เขตเทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 
23 ชุมชน 

100,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

ฝายสวัสดิการฯ 
สํานักปลดั 

            

2 กิจกรรมวันเทศบาล            
(24 เมษายน) 

จัดกิจกรรมทางศาสนา จดันิทรรศการ
เผยแพรผลงานขอมลูท่ีเปนประโยชน
ของเทศบาล กิจกรรม 5 ส.ฯลฯ เน่ือง
ในโอกาสวันเทศบาล (24 เมษายน) 

50,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

3 การจัดเวทีประชาคมและการ
จัดทําแผนชุมชน 

ดําเนินการจัดเวทีประชาคมภายใน
เขตเทศบาลท้ัง 23 ชุมชน เพ่ือ
สงเสริมสนับสนุนการจัดทําแผน
ชุมชนโดยนําขอมูลมาจัดทํา
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

50,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

ฝายสวัสดิการฯ 
สํานักปลดั 

            

4 โครงการฝกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานดานกฎหมายแก
ประชาชนและเยาวชน 

1. จัดกิจกรรมอบรมใหความรูดาน
กฎหมายแกประชาชน 
2. ใหคําปรึกษาปญหาขอกฎหมายแก
ประชาชน 
3. การบริหารจัดการศูนย พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสาร ขอมูลสารสนเทศ 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการสํารวจขอมลูเพ่ือ
วางแผนและประชาสมัพันธ
ภารกิจงานเทศกิจ 

สํ า ร ว จข อมู ล เ พ่ื อ ว า งแ ผนแล ะ
ประชาสัมพันธภารกิจงานเทศกิจ  
การออกสํ าร วจ  การติ ดตั้ งป า ย
ประชาสัมพันธ  สํารวจพ้ืนท่ี/ทาง
สาธารณะท่ีมีการวางหรือจําหนาย
สินคา ตรวจสอบขอรองเรียน การ
ออกเก็บปายโฆษณาใบปลิว โบชัวรท่ี
ติดประกาศในเขตเทศบาลโดยไมได
รับอนุญาต 

150,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

สํานักปลดั             

6 อุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตอําเภอสันกําแพง
ตามโครงการบรหิารจดัการ
ศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อ
จัดจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

สนับสนุนงบประมาณใหแกองคการ
บริหารสวนตําบลสันกําแพงตาม
โครงการบริหารจัดการศูนยขอมูล
ขาวสารการจัดซื้อจัดจางของอปท.
อําเภอสันกําแพง 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

7 โครงการสงเสริมและสนับสนุน
การสรางความปรองดอง
สมานฉันท 

ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลใน
การสรางความปรองดองสมานฉันท 
ภายในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง  

20,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

สํานักปลดั             

8 โครงการรณรงคใหความรู
เก่ียวกับประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้ง 

กา รจั ด ทํ าป า ย  แผ น พับ ในกา ร
ประชาสัมพันธ การรณรงคใหขอมูล
ขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสิทธิ
หนาท่ีและการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

                  
9 โครงการฝกอบรมระเบียบ

กฎหมายใหแกสมาชิกสภา
เทศบาล 

จัดอบรมใหความรูเ ก่ียวกับกิจการ
สภาเทศบาลและความรูดานกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของใหแกสมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลสันกําแพง 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

1.2 แนวทางการพัฒนาการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีเพ่ือเปนการจูง
ใจแกผูเสยีภาษี 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
เ พ่ือเปนการจู งใจแกผู ชําระภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี 
ภาษีปาย ภายในกําหนดระยะการ
ชําระภา ษี ใน เขต เทศบาลตํ าบล     
สันกําแพง จํานวน 23 ชุมชน  

20,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองคลัง             

2 โครงการปรับปรุงขอมลูแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

- บันทึกและจัดเก็บขอมลูระวางท่ีดิน
และแปลงท่ีดิน สิ่งปลูกสรางตางๆ ให
มีความถูกตอง ครบถวน และเปน
ปจจุบัน 
 -รวบรวมจัดเก็บ ปรับปรุงขอมลูท่ีดิน 
สิ่งกอสรางปายและขอมลู
ประกอบการคาทุกรายการท่ีมีอยูใน
เขตเทศบาลใหถูกตองครบถวนและ
เปนปจจุบัน  

200,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองคลัง             
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 1.3 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการรวมกลุมสรางเครือขายและภาคีรวม 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน สนับสนุนสงเสริมกิจกรรมการบริหาร
งานของคณะกรรมการชุมชนในการ
ประชุมทําแผนชุมชน การสงเสริม
อาชีพ สงเสริมสุขภาพและสงเสริมการ
กีฬาใหแกกลุมชุมชนในเขตเทศบาล 
จํานวน 23 ชุมชนๆ ละ 22,000 บาท 

506,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

ฝายสวัสดิการฯ 
สํานักปลดั 

            

 
2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอม 
 2.1 แนวทางการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานละระบบสาธารณูปโภค 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณ ซอย 7/1 หมู 1         
ต.สันกําแพง 

กอสรางถนน คสล.กวาง 3.2 เมตร 
ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 208 ตร.เมตร 

116,000 หมู 1 
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

2 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอย 9, 10 หมู 3       
ต.สันกําแพง 

กอสรางถนนคสล.กวาง 4 เมตร ยาว 
188 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 752 ตร.เมตร 

410,000 หมู 3        
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

3 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอย 5/2  หมู 10     
ต.สันกําแพง 

กอสรางถนนคสล.กวาง 4 เมตร ยาว 
230 เมตร หนา 0.15 เมตร โดยมี
พ้ืนท่ีไมนอยกวา 920 ตร.เมตร 

747,000 หมู 10      
ต.สันกําแพง 

กองชาง             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการซอมสรางปูทับผิวดวย
แอสฟลทติกคอนกรตี 
(Overlay) หมู 14              
ต.สันกําแพง 

ซอมสรางปูทับผิวดวยแอสฟลทติก 
คอนกรีต (Overlay) กวาง 3.40-5.0 
เมตร ยาว 159 เมตร หนา0.05 เมตร
โดยมีพ้ืนท่ีกอ สรางไมนอยกวา 609 
ตร.เมตร 

221,000 หมู 14            
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

5 ขยายทอจายนํ้าประปาหมูบาน
บริเวณภายในหมูบานสันโคง
ใหม ตอเน่ืองจากโครงการเดมิ 
หมู 2 ต.ทรายมลู 

ขยายทอจายนํ้าประปาหมูบานพีวีซี 
ขนาด 1.5 น้ิว-3.0 น้ิว ยาว 1,680 
เมตร 

200,000 หมู 2 
ต.ทรายมลู 

กองชาง             

6 โครงการซอมสรางปูทับผิวดวย
แ อ ส ฟ ล ท ติ ก ค อ น ก รี ต 
(Overlay) บริเวณถนนทาง
หลวงเทศบาลฯ ชม.ถ. 70-
001 ภายในหมูบานสันโคงเกา 
(ตอจากโครงการตาม เทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2558) หมู 4 ต.ทรายมูล 

ซอมสรางปูทับผิวดวยแอสฟลทติก 
คอนกรีต (Overlay) กวาง 5.00 
เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.05 
เมตร โดยมีพ้ืนท่ีกอสรางไมนอยกวา 
1,000 ตร.เมตร 

383,000 หมู 4        
ต.ทรายมลู 

กองชาง             

7 โครงการกอสรางถนน คสล. 
บริเวณซอย 2 หมู 6           
ต.ทรายมลู 

กอสรางถนน คสล.กวาง 3.50 เมตร 
ยาว 324 เมตร โดยมีพ้ืนท่ีกอสรางไม
นอยกวา 1,134 ตร.เมตร 

782,000 หมู 6           
ต.ทรายมลู 

กองชาง             

8 โครงการซอมสรางปูทับผิวดวย
แอสฟลทติกคอนกรตี 
(Overlay) บริเวณซอย 3/1 
หมู 6 ต.แชชาง 

ซอมสรางปูทับผิวดวยแอสฟลทติก 
คอนกรีต (Overlay) กวาง 4 เมตร 
ยาว 110 เมตร โดยมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 
440 ตร.เมตร 

160,000 หมู 6  
ต.แชชาง 

กองชาง             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 โครงการกอสรางสะพาน คสล. 
บริเวณลํานํ้าแมออน ขางศาลา 
อปพร. ประจําหมูบาน หมู  8    
ต.แชชาง 

กอสรางสะพาน คสล. ความกวาง     
6 เมตร ยาว 11 เมตร 

800,000 หมู  8     
ต.แชชาง 

กองชาง             

 
 2.2 แนวทางการพัฒนาระบบปองกันน้ําทวมและเหมืองฝาย 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
และขยายไหลทาง บริเวณทาง
หลวงเทศบาลหมายเลข ชม.ถ.
70-005 บานเหลา-บานปาเสา 
(ชวงบานปาเสา) หมู 1          
ต.สันกําแพง 

กอสรางรางระบายนํ้า คสล. รูปตวัยู 
พรอมฝาปด คสล. กวาง 0.30 เมตร 
ยาว 109 เมตร และกอสรางขยาย
ไหลทาง คสล.ท่ังสองฝง หนา 0.12 
เมตร กวาง 0.60-2.50 ม. ยาว 180 
เมตร โดยมีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 318 
ตร.เมตร 

410,000 หมู 1          
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

2 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
บริเวณซอย 1 หมู 2             
ต.สันกําแพง 

กอสรางรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู 
พรอมฝาปด คสล. กวาง 0.30 เมตร 
ยาว 41 เมตร 

90,000 หมู 2             
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

3 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
บริเวณลําเหมืองสาธารณ 
ประโยชน หมู 2 ต.สันกําแพง 

กอสรางรางระบายนํ้าคสล.รูปตัวย ู
พรอมฝาปด คสล. กวาง 0.80 เมตร 
ยาว 100 เมตร 

258,000 หมู 2             
ต.สันกําแพง 

กองชาง             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
และขยายไหลทาง บริเวณซอย 
1/1 บานสันเหนือ (โรงเรียน
อนุบาลวัยพัฒนา) หมู 6        
ต.สันกําแพง 

กอสรางรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู 
พรอมฝาปด คสล. กวาง 0.30 เมตร 
ยาว 370 เมตร และกอสรางขยายไหล
ทาง คสล.ท้ังสองฝง หนา 0.12  เมตร
กวาง 0.25 - 0.75 เมตร ยาว 208 
เมตร โดยมีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 220 
ตร.เมตร 

953,000 หมู 6        
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

5 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
และขยายไหลทาง บริเวณซอย 
2 บานตลาด (ขางโรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพประจําตําบล    
สันกําแพง) หมู 7 ต.สันกําแพง 

กอสรางรางระบายนํ้าคสล. รูปตัวยู 
พรอมฝาปด คสล. กวาง 0.30  เมตร 
ยาว 242 เมตร และกอสรางขยายไหล
ทาง คสล. ท่ังสองฝง หนา 0.12 เมตร 
กวาง 1 - 3 เมตร ยาว 340 เมตร โดยมี
พ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 510 ตร.เมตร 

810,000 หมู 7  
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

6 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
และขยายไหลทางบริเวณทาง
หลวงเทศบาล ชม.ถ.70-001 
ตั้งแตวัดดอนมลู ถึงซอย 2  
บานดอนมูล หมู 1 ต.ทรายมลู 

กอสรางรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู 
พรอมฝาปดคสล. ความกวาง 0.30 
เมตร ยาว 244.00 เมตร และ
กอสรางขยายไหลทาง คสล. หนา 
0.12 เมตร กวาง 0.26 - 1.96 เมตร 
ยาว 244.00 เมตร โดยมีพ้ืนท่ีรวมไม
นอยกวา 280.00 ตร.เมตร 

705,000 หมู 1  
ต.ทรายมลู 

กองชาง             

7 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
และขยายไหลทาง บริเวณ
ภายในหมูบานปาเปา หมู 3   
ต.ทรายมลู 

กอสรางรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู 
พรอมฝาปด คสล. กวาง 0.30 เมตร 
ยาว 253.00 เมตร และกอสรางขยาย
ไหลทาง คสล. หนา 0.12 เมตร กวาง 
0.20-1.40 เมตร ยาว 249 เมตร โดย
มีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 150 ตร.เมตร 

628,000 หมู 3    
ต.ทรายมลู 

กองชาง             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
และขยายไหลทางบริเวณทาง
หลวงเทศบาล ชม.ถ.70-001 
ชวงบานหัวทุงเช่ือมตอกับราง
ระบายนํ้าเดิม (ประปาหมูบาน) 
หมู 5 ต.ทรายมลู   

กอสรางรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู 
พรอมฝาปด คสล. ความกวาง 0.30 
เมตร ยาว 300 เมตร และกอสราง
ขยายไหลทาง คสล.หนา 0.12 เมตร 
กวาง 0.60 - 2.80 เมตร ยาว 300 
เมตร โดยมีพ้ืนท่ีรวมไมนอยกวา 483 
ตร.เมตร 

939,000 หมู 5  
ต.ทรายมลู   

กองชาง             

9 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
บริเวณทางหลวงเทศบาล ชม.ถ.
70-008 ชวงหนาวัดทรายมลู 
หมู 7 ต.ทรายมลู 

กอสรางรางระบายนํ้า คสล.รูปตัวยู 
พรอมฝาปดคสล. กวาง 0.30 เมตร 
ยาว 195 เมตร 

448,000 หมู 7  
ต.ทรายมลู 

กองชาง             

10 โครงการกอสรางพนังกันตลิ่งพัง 
คสล.บริเวณเชิงสะพานขามนํ้า
แมออนบานปาไผกลาง หมู 7  
ต.แชชาง 

กอสรางพนังกันตลิ่งพัง คสล. สูง 3.5 
เมตร ยาว 21 เมตร 

210,000 หมู 7   
ต.แชชาง 

กองชาง             
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 2.3  แนวทางการพัฒนาดานการปรับปรุงภูมิทัศนและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียว 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการ Big Cleaning Day - จัดกิจกรรมรณรงครักษาความ
ส ะ อ า ด แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล อ ม ก า ร
ประช าสั ม พั น ธ ส ป อร ต โ ฆษณ า 
เผยแพรผานสื่อตางๆ  
-ทัศนศึกษาดูงานดานการบริหาร
จัดการทรัพยากร ธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 
- จัดฝกอบรมอาสาสมัครเฝาระวัง
ดานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 

40,000 ภายในเขต 
เทศบาลตาํบล
สันกําแพง 

กองสาธารณสุข ฯ             

2 โครงการคลองสวยนํ้าใส -ฟ น ฟู แ ล ะ อ นุ รั ก ษ คุ ณ ภ า พ
สิ่งแวดลอมคุณภาพนํ้า บริเวณแหลง
นํ้า 3 แหงดังน้ี ลํานํ้าออน,หนองสัน
เหนือ,หนองนํ้าบวกโจ  
-จัดอบรมนักเรียน, แกนนําชุมชน ให
ค ว า ม รู เ ก่ี ย ว กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอม การจัดการนํ้าเสีย     
-จัดเก็บตัวอยางนํ้าในแหลงนํ้าและ
ตรวจหาคาคุณภาพนํ้า 

40,000 ภายในเขต 
เทศบาลตาํบล
สันกําแพง 

กองสาธารณสุข ฯ             

3 โครงการปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ี    
สีเขียว 

ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน 
2,000 ตน 

10,000 ภายในเขต 
เทศบาลตาํบล
สันกําแพง 

กองสาธารณสุข ฯ             
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 2.4 แนวทางการพัฒนาดานการรักษาความสะอาดระบบสุขาภิบาลและควบคุมมลพิษส่ิงแวดลอม 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการรณรงค ปองกัน แกไข
ผลกระทบ ปญหาดานสิ่งแวด 
ลอม 

จัดรณรงคประชาสัมพันธการจัด
อบรมและการจดัเตรียมวัสดุ อุปกรณ
ในการรณรงค ปองกัน แกไข 
ผลกระทบ ปญหาดานสิ่งแวดลอม 
ใหแกประชาชนในเขตเทศบาล 
จํานวน 23 ชุมชน,สงเสริมใหปลูก
ตนไม ปลูกปาชุมชน ฯลฯ,รณรงคให
ประชาชนอนุรักษสิ่งแวดลอม 

50,000 ภายในเขต 
เทศบาลตาํบล
สันกําแพง 

กองสาธารณสุข ฯ             

2 โครงการบริหารจัดการขยะ      
มูลฝอย    

1. ประชุมอบรมใหความรูเรื่องการ
จัดการขยะแบบครบวงจรใหแกแกน
นําชุมชน ผูประกอบกิจการ ครู /
นักเรียน ประชาชนฯลฯ 
2. ศึกษาดูงานชุมชนตนแบบการ
จัดการขยะ 
3. ประชาสัมพันธโครงการเพ่ือใหมี
การเผยแพรนวัตกรรม/กิจกรรม 
4. ส นั บ ส นุ น กิ จ กร ร ม ใ น ชุ ม ชน
เก่ียวกับการบริหารจัดการขยะ 
5. ส ง เ ส ริ ม ส นับส นุน ชุมชน เ ข า
ประกวด/แขงขันและนําเสนอผลงาน
การจัดการขยะ  

100,000 ภายในเขต 
เทศบาลตาํบล
สันกําแพง 

กองสาธารณสุข ฯ             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการชุมชนปลอดขยะ 
(Zero Waste) 

- ชุมชน จํานวน 23 ชุมชน 
- ตลาด จํานวน 5 แหง 
- โรงเรียน จํานวน 7 แหง 
- วัด จํานวน 15 แหง 

50,000 ภายในเขต 
เทศบาลตาํบล
สันกําแพง 

กองสาธารณสุข ฯ             

4 จัดซื้อรถบรรทุกขยะ 
จํานวน 1 คัน 

จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 
ลอ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา 
6,000 ซีซี แบบเปดขางเททาย ตู
บรรทุกมูลฝอย  

2,119,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุข ฯ             
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 3.1 แนวทางการพัฒนาดานการปองกันและเฝาระวังปญหายาเสพติด 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการปองกันและแกไข
ปญหา  ยาเสพติดภายใต
แนวคิดยุทธศาสตรพลัง
แผนดินเอาชนะ ยาเสพติด 

จัดกิจกรรมภายใตแนวคิดยุทธศาสตร
พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด การ
จัดตั้งเครือขายอาสาสมัครปองกัน     
ยาเสพตดิ ศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด เพ่ือใหประชาชนมี
สวนรวม ในการดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอยในชุมชน เฝาระวังการแพร
ระบาดของยาเสพตดิ ซึ่งประกอบดวย 
กิจกรรมการปองกันยาเสพติด การ
ปราบปรามยาเสพติด กิจกรรม
บําบัดรักษาและ  ฟนฟูผูตดิยาเสพติด 
การรณรงคตอตานยาเสพติด การจัด
กิจกรรมฝกอบรม กิจกรรมสภาเดก็ 
และเยาวชนระดับตําบล ประชุม
อาสาสมัครปองกัน ยาเสพตดิในชุมชน 
โดยดําเนินงานรวมกับสถานี  
ตํารวจภูธร สันกําแพง 

200,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝายสวัสดิการฯ 
สํานักปลดั 

            

2 อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอ สันกําแพงตาม
โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพตดิและการจดั
ระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 

สนับสนุนงบประมาณใหแกท่ีทําการ
ปกครอง อํ า เภอสั น กํ าแพง เ พ่ื อ
ดําเนินการตามโครงการปองกันแกไข
ปญหายาเสพติดและการจัดระเบียบ
สังคมแบบบูรณาการ(ศูนยปฏิบัติการ
พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอ

40,000 ท่ีทําการ
ปกครอง
อําเภอ       
สันกําแพง 

สํานักปลัด             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สันกําแพง) 

 3.2  แนวทางการพัฒนาดานการรักษาความสงบเรียบรอยและความปลอดภัยในชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

อบรมใหความรู จัดทําและปรับปรุง
แผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจํ าชุมชนแกผู ชุมชน ประธาน
แมบาน ประธานผูสูงอายุ และประธาน 
อสม.ในพ้ืนท่ี 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

            

2 โครงการฝกอบรมสมาชิก     
อปพร.หลักสูตรทบทวน 

จัดฝกอบรมสมาชิก อปพร.ท่ีผาน

หลักสูตรจัดตั้งมาแลว 2 ป 

150,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

            

3 โครงการจดัระเบียบปายในท่ี
สาธารณะปองกันอุบัติภยัทาง
ถนน 

- จัดระเบียบปายในท่ีสาธารณะท่ีบด
บังและกีดขวางในการใชรถใชถนน
ของประชาชนในพ้ืนท่ี 
 -รณรงคประชาสัมพันธ จัดประชุม
สรางความเขาใจแกประชาชนในพ้ืนท่ี 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 
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3.3  แนวทางการพัฒนาดานการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการฝกซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

จัดทําแผนปองกันและบรรเทา        
สาธารณภัย ประชุม ทบทวนปรับปรุง 
แผนฯ และฝกซอมแผนฯใหเปนไปตาม
รูปแบบและแนวทางท่ีกําหนดท้ังภาค 
รัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

            

2 โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 

อาสาสมัคร และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
รวมรณรงคประชาสมัพันธ ในการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตลอดจนอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนและนักทองเท่ียวท่ีใชรถใช
ถนนชวงเทศกาล 

50,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

            

3 โครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงานดับเพลิงและ
กูภัยในการปองกันและ
บรรเทาสาธารณภยั 

จัดฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและปฏบัิติ
ประจําป ทดสอบสมรรถภาพ พัฒนา
ศักยภาพ เพ่ิมทักษะพนักงานดับเพลิง 
และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

            

4 โครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงานกูชีพ กูภัยใน
การปฏิบัติงาน ระบบ
การแพทยฉุกเฉิน 

จัดฝกอบรมท้ังภาคทฤษฎีและปฏบัิติ
ประจําป ทดสอบสมรรถภาพ พัฒนา
ศักยภาพ เพ่ิมทักษะพนักงานกูชีพ 
กูภัย และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 โครงการจดัระบบบริการ
การแพทยฉุกเฉินประจําตําบล 

ค าตอบแทนผู ปฏิ บัติ ง านในการ
บริการการแพทยฉุกเฉินของผูปฏิบัต ิ
คาเบ้ียเลี้ยงเดินทางไปราชการ คาจาง
เหมาบริการผูปฏิบัติงานประจําวัน  
ในชุดปฏิบัติการฉุกเฉินของเทศบาล 
เพ่ือใหบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการค า เ บ้ี ย เลี้ ย ง เดินทางไป
ราชการ คาจัดซื้อวัสดุ เครื่องแตงกาย 
หรือเครื่องแบบ สําหรับผูปฏิบัติการ 
คาวัสดุการแพทยและเวชภัณฑ ท่ี
จําเปนในการชวยเหลือประชาชน 
คาใชจายในการประชาสัมพันธ ฯลฯ 

600,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

            

6 โครงการจดัตั้งศูนยวิทยรุับแจง
เหตุและสั่งการ 

จัดหา และพัฒนาระบบวิทยุสื่อสาร 
ระบบโทรศัพท ในการรับแจงเหตุจาก
ประชาชนและการสั่ งการในการ
ปฏิบัติงาน 

50,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

            

7 โครงการปองกันและแกไข
ปญหามลพิษ หมอกควัน ใน
พ้ืนท่ี 

ดําเนินกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไข
ปญหามลพิษหมอกควันในพ้ืนท่ี 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

            

8 โครงการชวยเหลือเกษตรกร
ผูประสบภยัธรรมชาต ิ

ชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัย
ธรรมชาติ ภายในเขตเทศบาลตําบล
สันกําแพง 

100,000 ภายในเขต
เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 
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3.4  แนวทางการพัฒนาดานกีฬาและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการสงเสริมกิจกรรมการ
กีฬาและนันทนาการ 

จัดสงนักกีฬาของเทศบาลเขารวม
แขงขันกีฬาตลอดท้ังปโดยสนับสนุน
คาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เชน คาสมัคร 
ชุดกีฬา วัสดุอุปกรณ  คาอาหารและ
เครื่องดื่ม ฯลฯ 

200,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

2 โครงการแขงขันกีฬาชุมชน
เทศบาลเฉลิมพระเกียรติ 
“ฉําฉาเกมส” 

จัดการแขงขันกีฬาระหวางชุมชนใน
เขตเทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 
23 ชุมชน 

150,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

3 โครงการแขงขันฟุตบอล 7 คน 
สันกําแพงยูธคัพ 

จัดการแขงขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 
(ยุวชน) สันกําแพงยูธคัพ จํานวน 2 รุน  
- ระดับรุนไมเกิน 11 ป จํานวน 12 ทีม 
- ระดับรุนไมเกิน 13 ป จํานวน 12 ทีม 

50,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

4 โครงการแขงขันกีฬาเปตอง
เช่ือมความสมัพันธชุมชน 

จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาเปตองเช่ือม
ความสัมพันธใหแกประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลสันกําแพง จํานวน 23 
ชุมชน 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

5 โครงการแขงขันกีฬาเยาวชน  
ตานภัยยาเสพติด 

จัดการแขงขันกีฬาประเภทตางๆ   
ของเยาวชนในเขตเทศบาลตาํบล   
สันกําแพง 

50,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

6 โครงการเทศบาลตําบล      
สันกําแพงมุงสูความเปนเลิศ
ดานกีฬา 

จัดการฝกอบรมและฝกซอมกีฬา
ประเภทตาง ๆ ใหแกเยาวชนและ
ประชาชนภายในเขตเทศบาลตําบล
สันกําแพง 

50,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

7 โครงการแขงขันเทเบิลเทนนิส
เทศบาลสันกําแพงคัพ 

จัดกิจกรรมการแขงขันเทเบิลเทนนิส
ใหกับประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
สันกําแพง 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

8 โครงการแขงขันออกกําลังกาย
เขาจังหวะประกอบเพลง 

จัดกิจกรรมการแขงขันออกกําลังกาย
เข า จั งหวะประกอบเพลง ให กั บ
ประชาชนในเขตอําเภอสันกําแพง
และใกลเคียง 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

 

3.5  แนวทางการพัฒนาดานการสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํ
หมูบาน (อสม.) และวัน อสม.
แหงชาติ 

จัดการฝกอบรมใหความรู  ประชุม 
สัมมนาทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานท่ี
ใหแกเจาหนาท่ี อสม.,อสม.นอย และ
หนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
-นําเสนอผลงานอสม./นวัตกรรมใหมๆ 
-อบรมฟนฟูวิชาการดานสาธารณสุข 
-จัดกิจกรรมวัน อสม.แหงชาติ 

150,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

2 โครงการสุขาภิบาลอาหารและ
คุมครองผูบริโภค 

อ บ ร ม ใ ห ค ว า ม รู แ ก  อ ส ม . 
ผูประกอบการรานอาหาร แผงลอย 
รานขายของชํา โรงเรียน สถานรับ
เลี้ยงเด็กในเขตเทศบาล 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

3 โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิต
ผูสูงอาย ุ

อบรมใหความรูแกผูสูงอายุ ท้ัง 23 
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

22 

 



ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 โครงการใหความรูแกผูปวย
โรคความดันและเบาหวาน 

อบรมใหความรูแกผูปวยเบาหวาน 
และความดันในเขตเทศบาลตําบล 
สันกําแพง ท้ัง 23 ชุมชน 

25,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

5 โครงการอบรมใหความรูและ
ประชาสมัพันธเก่ียวกับโรคติด
เช้ือตามฤดูกาลและมี
อุบัติการณของโรคตดิเช้ือตัว
ใหมในชุมชน 

แจกเอกสารแผนพับและอบรมให
ความรูแกแกนนําในชุมชนท้ัง 23 
ชุมชน เก่ียวกับโรคติดเช้ือตามฤดูกาล
ตลอดจนกําหนดมาตรการในการ
ควบคุมและปองกันโรค 

25,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

6 โครงการอบรมใหความรูการ
ปองกันโรคติดตอในโรงเรยีน 

แจกเอกสารแผนพับและอบรมให
ความรู แก นักเรียนโรงเรียนในเขต
เทศบาลและผูเก่ียวของเรื่องโรค ติดตอ
ในโรงเรียน และกําหนดมาตรการในการ
ควบคุมและปองกันโรค 

10,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใหความรูเรื่องการนวดแผน
ไทย การประคบและการอบ
สมุนไพร 

อบรมใหความรูแก แกนนํา อสม. 
ผูสูงอายุ ฯลฯ ท้ัง 23 ชุมชนในเขต
เทศบาลตําบลสันกําแพง 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

8 โครงการอบรมุใหความรูเรื่อง
สมุนไพรนารูเพ่ือสุขภาพ 

อบรมใหความรูแก ประชาชนในเขต
เทศบาลฯ ท้ัง 23 ชุมชน 

10,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

9 โครงการอบรมใหความรูแก
ประชาชนเรื่องโรคท่ีเกิดจาก
สัตวและแมลงนําโรค 

แจกเอกสารแผนพับและอบรมให
ความรูแกแกนนําในชุมชนท้ัง 23 
ชุมชน เก่ียวกับสาเหตุของการเกิดโรค
และการควบคุมปองกันโรคท่ีเกิดจาก
สัตวและแมลงพาหะตลอดจนการ
ควบคุมและปองกันโรค 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

23 

 



ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

10 โครงการอบรมใหความรูการ
ควบคุมและปองกันโรคพิษ
สุนัขบา 

ใหความรูเก่ียวกับการดูแลสัตวเลี้ยง
และการควบคุมปองกันโรคใหแกแกน
นําในชุมชนเพ่ือนําความรูท่ีไดมาเปน
แนวทางในการปองกันและควบคุม
โรค 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

11 โครงการอบรมและคัดกรอง
สุขภาพประชาชนกลุมเสี่ยง 
(เชิงรุก) 

ประชาชนท่ีเปนกลุมเสี่ยงตอการเกิด
โรคติ ดต อ  และไม ติ ดต อ ใน เขต
เทศบาลไดรับความรู คัดกรองสุขภาพ 
การปฏิ บั ติ ตั วด านสุ ขภาพอย า ง
ครอบคลุม 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

12 โครงการควบคมุและปองกัน
โรคตดิตอท่ัวไป 

ควบคุมปองกันโรคตามหลักการ
ควบคุมและปองกันโรคติดตอของแต
ละโรค โดย 
- จัดทําเอกสาร แผนพับ ปายไวนิล 
สปอรตโฆษณาประกอบเสียงตามสาย
ใหความรูเรื่องโรค 
- จัดตั้งคณะทํางาน, ทีมงานโดยเฝา
ระวังโรค 

15,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

13 โครงการอบรมปองกันและ
ควบคุมโรคไขเลือดออก 

- จัดอบรมใหความรูเรื่องการปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออก 
-รณรงคใหประชาชนมีความรูความ
เขาใจและรวมมือในการเฝาระวัง 
ป อ ง กั น โ ร ค ไ ข เ ลื อ ด อ อ ก แ จ ก
ทรายอะเบท พนหมอกควันสารเคมี
ทําลายพาหะนําโรค ทําลายแหลง
เพาะพันธุยุงลาย 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

24 

 



ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 โครงการอบรมใหความรูใน
การควบคุมและปองกันโรคติด
เช้ือ (โรคเอดส) และโรค
ระบาด 

จัดอบรมใหความรูแกเยาวชน และ
ประชาชนในเขต เทศบาลตํ าบล     
สันกําแพง  

15,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

15 อุดหนุน อสม.สําหรับสนับสนุน  
การบริการสาธารณสุข 

อุดหนุนงบประมาณเพ่ือจัดกิจกรรม 
พัฒนาศักยภาพประชาชน แก ไข
ปญหาสาธารณสุข พัฒนา ศสมช. 
เพ่ือดําเนินการสนับสนุนการบริการ
สาธารณสุขชุมชนในเขตเทศบาล 
จํานวน 23 ชุมชนๆละ 7,500บาท 

172,500 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

 

3.6 แนวทางการพัฒนาดานสวัสดิการสังคมและการสงเคราะหผูดอยโอกาส 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนนิการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 สงเคราะหราษฎร ผูพิการ 
ผูปวยเอดส ผูสูงอายุ เด็ก
นักเรียน ผูยากจนและ
ผูดอยโอกาสในสังคม 

ราษฎรผูพิการ ผูปวยเอดส ผูสูงอายุ 
เด็กนักเรียน ผูยากจนและผูดอย 
โอกาสในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง 

80,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 

            

2 เบ้ียยังชีพผูปวยโรคเอดส สงเคราะหเบ้ียยังชีพใหแกผูปวยโรค
เอดสในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง 

240,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 

            

3 โครงการฝกอบรมอาชีพเพ่ือ 
เพ่ิมรายไดใหแกคนพิการ 

ฝกอบรมอาชีพใหแกคนพิการในเขต
เทศบาลตําบลสันกําแพง  

30,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 

            

 

25 

 



3.7 แนวทางการพัฒนาดานการเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัวและกลุมในชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการอบรมใหความรูและ
ศึกษาดูงานแกคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน
เทศบาลตาํบลสันกําแพง 

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก อ ง ทุ น แ ล ะ
คณะอนุกรรมการกองทุน จํานวน 45 
คน 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 

            

2 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝา
ระวังและขจดัปญหาการ
ละเมิดสิทธิเด็กและสตร ี

จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝาระวัง
และขจัดปญหาการละเมิดสิทธิเด็กและ
สตร ี

30,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 

            

3 โครงการจดักิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชน 

จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตําบลสันกําแพง เชน การจัด
ประชุม จัดกิจกรรมตางๆ ฯลฯ 

60,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 
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3.8 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมความรูและการใหขอมูลขาวสารแกประชาชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาระบบขอมลู
เผยแพรเว็บไซตเทศบาลตําบล  
สันกําแพง 

พัฒนาระบบขอมูลเผยแพรเว็บไซต
www.Sankamphaeng. com ใหมี
การปรับเปลี่ยนเพ่ิมรูปแบบท่ีเหมาะสม
กับการใชงานในดานพ้ืนท่ีใชสอยของ
เว็บไซต เพ่ิมเน้ือท่ีในการจดัเก็บขอมูล
และอ่ืนๆ อันเก่ียวของกับการจดัทํา
เว็บไซตของเทศบาล 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

2 โครงการเผยแพรกิจกรรมศูนย
ขอมูลอาเซียน 

เผยแพรกิจกรรมศูนยอาเซียนประจํา
เทศบาลตําบลสันกําแพง โดยการ
จัดเตรียมขอมูลสื่อประชาสัมพันธ 
ปรับปรุงขอมูล เผยแพรความรูเก่ียวกับ
อาเซียนของ 10 ประเทศใหมีความ
พรอมในการบริการประชาชน 

206,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

3 โครงการปรับปรุงงาน
ประชาสมัพันธ 

ปรับปรุงพัฒนางานประชาสัมพันธ
เทศบาลตําบลสันกําแพงใหมีความ
พรอมในการปฏิ บัติ งานด านการ
เ ผ ย แ พ ร ข อ มู ล ข า ว ส า ร ใ ห แ ก
ประชาชน 

80,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
 4.1 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียง 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการชุมชนพอเพียงตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

สงเสริมสนับสนุนใหชุมชนมีวิถีชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การฝกอบรมอาชีพเสริมสรางวิชาการ 
ความรูดานตางๆ เชน การปลูกพืชผัก
สวนครัว การเลี้ยงสัตวไวเปนอาหาร 
การอบรมทํานํ้ายา  ลางจาน การทํา
ปุ ย ห มั ก  ฯ ล ฯ  แ ก ผู นํ า ชุ ม ช น 
กรรมการชุมชน กลุมสตรีแมบาน 
กลุมอาชีพ การพัฒนาคุณภาพสินคา 
OTOP ฯลฯ 

200,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 

            

4.2 แนวทางการพัฒนาดานการสรางรายไดและสงเสริมอาชีพ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดตั้งลานคาชุมชน ตลาดนัด
ชุมชน โครงการหน่ึงตําบล 
หน่ึงผลิตภัณฑ การจดักิจกรรม
ถนนคนเดิน “สันกําแพงสาน
ศิลป ถ่ินหัตถกรรม” 

ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ถ น น ค น เ ดิ น         
“สันกําแพงสานศิลปถ่ินหัตถกรรม” 
โดยจัดลานคาชุมชนจําหนายสินคา
ผลิตผลทางการเกษตรผลิตภัณฑ
หัตถกรรมภูมิปญญาทองถ่ิน 

700,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             
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4.3 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนและสินคาโอท็อป (OTOP) 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการศูนยจําหนาย
ผลิตภณัฑชุมชน 

บริหารจัดการศูนยจําหนายผลิต 
ภัณฑ ชุมชนให เปนไปดวยความ
เรียบรอยเก่ียวกับการประชาสัมพันธ 
และคาใชจายตางๆ เชน คานํ้า คา
ไฟฟา  การปรับปรุ งภายในและ
ภายนอกศูนยฯ 

50,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 

            

4.4 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการทองเท่ียว 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการวิถีเกษตรชุมชนโคนม    
สันกําแพง 

จัดกิจกรรมโครงการวิถีเกษตรชุมชนโค
นมสันกําแพง ของหมูบานปาไผ หมู 7 
และหมู 8 ต.แชชาง 

200,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั 
กองการศึกษา 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญา 
    5.1 แนวทางการพัฒนาดานการศึกษาตามระบบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการทัศนศึกษาแหลง
เรียนรูนอกสถานท่ี 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลงเรียนรู
น อ ก ส ถ า น ที ่ข อ ง น ัก เ ร ีย น ใ น
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลสัน
กําแพง ไดแก รร.อนุบาลเทศบาล
ตําบลสันกําแพง, ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดคําซาว และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโคง 

60,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

2 โครงการเปดบานอนุบาล
เทศบาลตาํบลสันกําแพง 

จัดแสดงผลงานของนักเรียนประจําป
การศึกษา และพิธีมอบวุฒิบัตรใหแก
เ ด็ ก นั ก เ รี ย น ช้ั น อ นุบ า ล 3  ข อ ง
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบล       
สันกําแพง 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

3 โครงการแขงขันกีฬานักเรยีน
ระดับปฐมวัย (อนุบาล) 

จัดการแขงขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ ของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบล 
สันกําแพง ไดแก โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดคําซาว และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโคง 

30,000 สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 สนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลตําบลสัน
กําแพง (งบประมาณจากเงิน
อุดหนุน) 

สนับสนุนคาใชจายในการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลสันกําแพง ไดแก การปรับปรุง
หลักสตูรการศึกษา การพัฒนา
ขาราชการครู ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสันกําแพง คาใชจาย
อินเตอรเน็ต การพัฒนาปรับปรุง
หองสมุดโรงเรียน การพัฒนาแหลง
เรียนรูในโรงเรยีน การรณรงคปองกัน
ยาเสพตดิในสถานศึกษา คาอาหาร
กลางวัน ฯลฯ 

441,200 โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลตาํบล
สันกําแพง 

กองการศึกษา             

5 สนับสนุนการบริหารสถาน 
ศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
วัดคําซาว (งบประมาณจาก
เงินอุดหนุน) 

สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาศูนย
พัฒนา เด็ ก เ ล็ ก วัดคํ าซาว  ได แก 
พัฒนาครู ผู ดู แ ล เด็ ก  ค า อาห า ร
กลางวัน ฯลฯ 

220,800 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดคําซาว 

กองการศึกษา             

6 สนับสนุนการบริหารสถาน 
ศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
วัดสันโคง (งบประมาณจาก
เงินอุดหนุน) 

สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโคง ไดแก พัฒนา
ครูผูดูแลเด็ก คาอาหารกลางวัน ฯลฯ 

211,200 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโคง 

กองการศึกษา             

7 อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขต
เทศบาลตาํบลสันกําแพง 

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก
เด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตเทศบาล จํานวน 5 แหง และ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
จํานวน 1 แหง 

8,492,000 โรงเรียน
ประถมศึกษา
ในเขตเทศบาล
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลสันกําแพง 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษาใหแกโรงเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลสันกําแพง จํานวน 7 แหง 

180,000 โรงเรียนในเขต
เทศบาลตาํบล
สันกําแพง 

กองการศึกษา             

9 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
สําหรับสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลตาํบลสันกําแพงและ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 
จํานวน 9 แหง 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) แกเด็กนักเรียน
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลสัน
กําแพงและโรงเรียนในเขตเทศบาล 
จํานวน 9 แหง 

4,337,840 สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
ตําบลสัน
กําแพงและ
โรงเรียนในเขต
เทศบาล 
จํานวน 9 แหง 

กองการศึกษา             

5.2 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมการเรียนรูตามอัธยาศัย 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการวันเด็กแหงชาต ิ จัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ  เชน 
ขบวนพาเหรด ประกวดทักษะ การ
แสดงนิทรรศการ และการแสดงตางๆ 

200,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

2 โครงการฝกอบรมเพ่ือเตรยีม
ความพรอมเขาสูประชาคม
อาเซียน 

จัดกิจกรรมฝกอบรมเพ่ือเตรียมความ
พรอมเขาสูประชาคมอาเซียนของ
ผูบริหาร พนักงานเทศบาลและลูกจาง
เทศบาลตาํบลสันกําแพง เด็กนักเรียน
ในระดับปฐมวัย พนักงานครู และ
บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรยีน

และศูนยพัฒนาเด็กเล็กสังกัดองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน ฯลฯ 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             
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5.3 แนวทางการพัฒนาดานการสงเสริมศาสนา อนุรักษและฟนฟูศิลปวัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการวันเขาพรรษา จัดกิจกรรมหลอเทียนและถวายเทียน
พรรษาใหแกวัดในเขตเทศบาล 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

2 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรม 
 

จัดอบรมคณุธรรมจริยธรรมใหแกเด็ก 
เยาวชนและประชาชนและผูสูงอายุใน
เขตเทศบาลตําบลสันกําแพงและ
ใกลเคียง 

150,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

3 โครงการประเพณีลอยกระทง จัดกิจกรรมงานประเพณลีอยกระทง
ของเทศบาลตําบลสันกําแพง 

150,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

4 โครงการวันข้ึนปใหม จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรเน่ืองในวัน
ข้ึนปใหม 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

5 โครงการงาน 12 สิงหามหา
ราชินี 

จัดกิจกรรมงานวันแมแหงชาติ 12 
สิงหามหาราชินี 

40,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

6 โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต 

จัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสงกรานตของเทศบาลตําบล
สันกําแพง 

150,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

7 โครงการวันปยะมหาราช เทศบาลตําบลสันกําแพงเขารวม
กิจกรรมวันปยะมหาราช รวมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนในเขต
อําเภอสันกําแพง 

5,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

8 โครงการวันเฉลิมพระชนม 
พรรษา 5 ธันวามหาราช 

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา     
5 ธันวามหาราช 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

9 อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม (งานไม
ดอกไมประดับ) 

สนับสนุนงบประมาณโครงการไม
ดอกไมประดับใหแกท่ีทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

10 อุดหนุนท่ีทําการปกครอง
อําเภอสันกําแพง 
 

- สนับสนุนงบประมาณโครงการสืบสาน
งานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและ
ของดีสันกําแพง เปนเงิน 30,000 บาท 

- สนับสนุนงบประมาณโครงการสืบสาน
ประเพณีสงกรานตอําเภอสันกําแพง
10,000 บาท 

- สนับสนุนงบประมาณโครงการงาน
มหกรรมไมดอกไมประดับจังหวัด
เชียงใหม เปนเงิน 20,000 บาท 

- สนับสนุนงบประมาณโครงการ
กิจกรรมวันสําคัญของชาติและวัน
สําคัญทางศาสนา เปนเงิน 15,000 
บาท 

75,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

11 โครงการสืบสานงานศลิปะ 
วัฒนธรรม ประเพณี และของ
ดีสันกําแพง 

จัดกิจกรรมโครงการสื บสานงาน
ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและของดี    
สั น กํ าแพง ส นั บส นุ นการจั ดซุ ม
นิทรรศการและการออกราน จําหนาย
สินคา OTOP ของชุมชน ในงานกาชาด
และงานฤดูหนาวอําเภอสันกําแพง 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการสงเสริมและ
อนุรักษอัตลักษณวัฒนธรรม
ประเพณีของเทศบาลตําบลสัน
กําแพง 

การจัดกิจกรรมรณรงคการแตงกาย
ดวยผาไหม ผาฝาย และผาพ้ืนเมือง 
เชน การแสดงสาธิต การฝกอบรม 
ใหแกเยาวชน และประชาชน 

50,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

13 โครงการอนุรักษวัฒนธรรม
ประเพณีทองถ่ิน 

การจัดกิจกรรมสงเสริมการอนุรักษ
วัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน เชน การ
ฝกอบรม การแสดงสาธิตภูมิปญญา
ทองถ่ิน ใหแกเยาวชนและประชาชน 

๑๕๐,๐๐๐ เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

14 โครงการสงเสริมและสนับสนุน
งานศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีทองถ่ินในชุมชน 

สงเสริมและสนับสนุนศลิปวัฒนธรรม
และประเพณีทองถ่ินในชุมชน เพ่ือให
ชุมชนในเขตเทศบาลตาํบลสันกําแพง
ไดรวมกิจกรรมในการสงเสริม
วัฒนธรรม ตอยอดการเรียนรู สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณดีั้งเดมิ วัฒนธรรม
ทองถ่ินของชุมชน 

50,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
(ประเภทรายจายประจํา) 

 
  



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ประเภทรายจายประจํา) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 
 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินเดือน (ฝายการเมือง) เ งินเดือน, เ งินคาตอบแทน, เ งิน
คาตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
แ ล ะ รอ งนายก เ ทศมนตรี ,  เ งิ น
คาตอบแทนเลขานุการ/ท่ีปรึกษา
นายกเทศมนตรี , เ งินคาตอบแทน
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันกําแพง 

3,072,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

2 เงินเดือน (ฝายประจํา) เงินเดือนพนักงาน, เงินเพ่ิมตางๆ ของ
พนักงาน, เงินประจําตําแหนง, คาจาง
ลูกจางประจํา, เงินเพ่ิมตางๆ ของ
ลูกจางประจํา, คาตอบแทนพนักงาน
จาง, เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 

30,278,290 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

ทุกกองงาน             

3 คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฎิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแกเทศบาล, เ งินรางวัล
เก่ียวกับการสอบ, เงินประโยชนตอบ
แทนอ่ืนเปนกรณีพิเศษ (เงินโบนัส) 
คา เ บ้ียประชุม, คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ, คาเชา
บาน, เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 
ฯลฯ 

1,380,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

ทุกกองงาน             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ คาใชจายในการดําเนินการรังวัดท่ี 
สาธารณะ, คาจางเหมาบริการ, 
คาใชจายในการดําเนินคดี, คาโฆษณา
และเผยแพร, คาเชาทรัพยสิน, คา
สมัครสมาชิกวารสาร, คาธรรมเนียม
ธนาคาร ฯลฯ 

10,570,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

ทุกกองงาน             

5 รายจายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการ                
 1)  คารับรองในการตอนรับ

บุคคลหรือคณะบุคคล 
เพ่ือจายเปนคารับรองบุคคลหรือคณะ
บุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงานเยี่ยม
ชมหรือทัศนศึกษาของทองถ่ินและ
เจาหนาท่ีซึ่งรวมตอนรับ ฯลฯ 

230,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

 2) คาเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาทองถ่ิน หรือคณะกรรม 
การหรือคณะอนุกรรม การ 

เพ่ือจายเปนคาเลี้ยงรับรองในการ
ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ท อ ง ถ่ิ น  ห รื อ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ท่ีไดรับแตงตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระ เ บียบหรือห นังสื อสั่ งการของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
กับองคกรสวนทองถ่ิน หรือองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินกับรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน ผู เขารวมประชุมอ่ืนๆ 
และเจาหนาท่ีซึ่งเขาประชุม ฯลฯ 

25,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

 3) คาใชจายในพิธีเปดอาคาร
ตางๆ งานรัฐพิธี และพิธีทาง
ศาสนา 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในพิธีเปดอาคาร
ตางๆ งานรัฐพิธี และพิธีทางศาสนา 
ฯลฯ 

100,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 คาชดใชคาเสียหายหรือคา
สินไหมทดแทน 

เพ่ือจายเปนคาชดใชความเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย
จากการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

7 คาใชจายในการชวยเหลือ
พนักงานหรือลูกจางท่ีตองหา
คดีอาญา 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือพนักงาน
หรือลูกจางท่ีตองหาคดีอาญา ฯลฯ 

10,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

8 คาใชจายในการเดินทางไป 
ราชการ 

เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ หรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักร และนอกราช อาณา 
จักรของพนักงานเทศบาล ลูกจาง 
และคณะผู บริ ห าร  สมา ชิกสภา
เทศบาล 

440,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

ทุกกองงาน             

9 คาใชจายในการฝกอบรมและ
สัมมนา 

เพ่ือเปนคาใชจายในการลงทะเบียน
ฝกอบรมและสัมมนาต างๆ ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจาง พนักงาน
จาง และคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ท่ีจัดโดยสวนราชการ และ
หนวยงานอ่ืน ตามระเบียบมหาดไทย 
วาดวยคาใชจายในการฝกอบรมของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ.
2549 

160,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

ทุกกองงาน             

10 คาใชจายในการจัดงาน      
จัดนิทรรศการ 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในการจัดงาน 
จัดนิทรรศการ ประกวดการแขงขัน 
จัดพิธีวางศิลาฤกษ ฯลฯ 

70,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

11 คาพวงมาลัย ชอดอกไม 
กระเชาดอกไม และพวงมาลา 

เพ่ือจายเปนคาซื้อพวงมาลัย          
ชอดอกไม พวงมาลา พานพุม ฯลฯ 

5,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

12 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมทรัพยสิน คาซอมแซม
ครุภณัฑท่ีชํารุดเสียหาย ฯลฯ 

900,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

ทุกกองงาน             

13 คาวัสด ุ เพ่ือจายเปนคาวัสดสุํานักงาน, วัสดุ
ไฟฟาและวิทยุ, วัสดุงานบานงานครัว, 
วัสดุกอสราง, วัสดเุช้ือเพลิงและหลอ
ลื่น, วัสดโุฆษณาและเผยแพร, วัสดุ
คอมพิวเตอร, วัสดุอ่ืน ฯลฯ 

6,509,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

ทุกกองงาน             

14 คาสาธารณูปโภค เพ่ือจายเปนคาไฟฟา , คานํ้าประปา, 
คานํ้าบาดาล, คาบริการโทรศัพท, 
คาบริการไปรษณีย, คาบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม ฯลฯ 

1,535,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

ทุกกองงาน             

15 คาบํารุงรักษาและปรับปรุง 
ครุภณัฑ 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมครุภณัฑ 720,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

ทุกกองงาน             

16 รายจายอ่ืน เ พ่ือเปนคาใชจายดําเนินการจาง
องคกรหรือสถาบันท่ีเปนกลาง เพ่ือ
เปนผูดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู รับบริการดานคุณภาพการ
ใหบริการของเทศบาล และคาใชจาย
อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของในการดําเนินงาน 

50,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

17 จัดซื้อเครื่องพิมพชนิดเลเซอร/
ชนิด LED ขาวดํา จํานวน 1 
เครื่อง 

เพ่ือจายเปนคาจดัซื้อเครื่องพิมพชนิด
เลเซอร/ชนิด LED ขาวดํา  
(18 หนา/นาที)  

3,700 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองคลัง             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล 
จํานวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม
นอยกวา 18.5 น้ิว)  

23,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานเทศกิจ 
สํานักปลดั 

            

19 จัดซื้อตูล็อคเกอร จํานวน 2 ตู จัดซื้อตูล็อคเกอร 3 ประตู  12,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลดั 

            

20   ซื้อโทรทัศน สําหรับเปนสื่อ
การเรยีนการสอน 

จัดซื้อโทรทัศนแอลอีด ี(LED TV) เพ่ือ
ใชสําหรับเปนสื่อการเรียนการสอน
ใหแกเด็กนักเรยีน ของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโคง 

27,000 -รร.อนุบาล
เทศบาลตาํบล
สันกําแพง  
-ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัด   
คําซาว  
-ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัด   
สันโคง 

กองการศึกษา             

21 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับ
งานสํานักงานจํานวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาด ไมนอยกวา 
18.5 น้ิว)  

16,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

22 จัดซื้ออุปกรณกระจาย
สัญญาณ จํานวน 2 เครื่อง 

จัดซื้ออุปกรณกระจายสญัญาณ (L2 
Switch) ขนาด 16 ชอง เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานของศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
คําซาว และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด  
สันโคง 

4,600 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดคําซาว 
และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดสัน
โคง 

กองการศึกษา             

23 จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา
จํานวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องสํารองไฟฟา ขนาด 800 
VA เพ่ือใชในการปฏิบัติงานของศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว 

3,100 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดคําซาว  

กองการศึกษา             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

24 จัดซื้อเครื่องพิมพ 
Multifunction แบบฉีดหมึก 
(Inkjet) จํานวน 2 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ Multifunction 
แบบฉีดหมึก (Inkjet) เพ่ือใชในการ
ปฏิบัติงานของ  ศูนยพัฒนาเด็กเลก็
วัดคําซาว และศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัด
สันโคง 

15,200 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดคําซาว 
และศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดสัน
โคง 

กองการศึกษา             

25 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย   
ในรม 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายในรม 
จํานวน 7 รายการ 

336,600 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

  1) เครื่องว่ิงไฟฟา จํานวน 2 เครื่อง                

  2) เครื่องเดินวงร ีจํานวน 2 เครื่อง                

  3) เครื่องจักรยานน่ังปน  
จํานวน 3 เครื่อง 

               

  4) ชุดดัมเบลลูกตุมสีเทา พรอมช้ันวาง 
11 ขนาด 22 อัน จํานวน 2 ชุด  

               

  5) มาน่ังบริหารแนวราบ  
จํานวน 2 ตัว 
6) มาบริหารดมัเบลปรับเอนกประสงค 
ปรับระดับพนักพิงได 12 ระดับ   
จํานวน 2 ตัว 

               

  7) เครื่องบริหารกลามเน้ือ  
จํานวน 1 เครื่อง  

               

  เพ่ือใหบริการประชาชน สําหรับใชใน
การออกกําลังกายประจําศูนยออก
กําลังกายเทศบาลตําบลสันกําแพง 

               

26 จัดซื้อเครื่องตดัแตงก่ิงไม
จํานวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องตดัแตงก่ิงไม เลื่อยแตง
พุม  

16,900 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองชาง             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

27 จัดซื้อรถตดัหญาแบบลอเข็น 
จํานวน 1 คัน 

จัดซื้อรถตดัหญาแบบลอเข็น 3 ลอ 
เครื่องยนตขนาด  

12,500 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

28 จัดซื้อเครื่องตดัหญา (แบบขอ
ออน) จาํนวน 3 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องตดัหญาแบบขอออน เปน
เครื่องตัดหญาแบบสะพาย  

33,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

29 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผลจํานวน 
1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สําหรับงาน

ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม

นอยกวา 18.5 น้ิว)  

23,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

30 จัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 
(Inkjet Printer) สําหรับ
กระดาษขนาด A3จํานวน 1 
เครื่อง 

คาจัดซื้อเครื่องพิมพแบบฉีดหมึก 

(Inkjet Printer) สําหรับกระดาษ

ขนาด A3  

9,900 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

31 จัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิด
พลังงานแสงอาทิตย จํานวน 3 
ชุด 

จัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิดพลังงาน

แสงอาทิตย  

52,500 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

32 จัดซื้อเครื่องตดัหญา (แบบขอ
แข็ง) จํานวน 2 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องตดัหญาแบบขอแข็ง เปน
เครื่องตัดหญาแบบสะพาย 
เครื่องยนตขนาดไมนอยกวา 1.5 
แรงมา ปริมาตรของกระบอกสูบ  ไม
นอยกวา 30 ซีซี พรอมใบมีด  

19,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุข             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

33 คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

- การบํารุงรักษาซอมแซมปรับปรงุ
อาคารเรยีนโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลสันกําแพง เชน ทาสี ซอม
เปลี่ยนประตู ฯลฯ 
-การบํารุงรักษาซอมแซมปรบัปรุง
ท่ีดินและสิ่งกอสรางตางๆ เชน 
โรงเรือนทําปุยหมัก ศูนยกําจัดขยะ 
โรงเก็บพัสดุประจําลานเทขยะ 
ฌาปนกิจสถาน ฯลฯ 

180,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา 
กองสาธารณสุข 

            

34 คาชําระหน้ีเ งินตนธนาคาร 
กรุงไทย จํากัด มหาชน 

คาชําระหน้ีเงินกูใหธนาคาร กรุงไทย 
จํากัด มหาชน เพ่ือกอสร างอาคาร
สํานักงานเทศบาล ตามสัญญากูประจํา 
ฉบับลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2549 (จาก
จํานวนท้ังสิ้น 15 งวด) 

1,938,270 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

35 ชําระหน้ีเ งินกู ใหสํ านักงาน
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 

คาชําระหน้ีเงินกูใหสํานักงานเงินทุน
สงเสริมกิจการเทศบาล 1) เพ่ือดําเนิน
โครงการตางๆ รวม 8 โครงการ  

815,310 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

36 ชําระดอกเบ้ียธนาคารกรุงไทย 
จํากัด มหาชน เพ่ือกอสราง
อาคารสํานักงานเทศบาล 

ชําระดอกเบ้ียเงินกูใหธนาคารกรุงไทย 
จํากัด มหาชน เพ่ือกอสร างอาคาร
สํานักงานเทศบาล ตามสัญญากูประจํา 
ฉบับลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 2549 (จาก
จํานวนท้ังสิ้น 15 งวด) 

300,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

37 ชํ า ร ะ ด อ ก เ บ้ี ย เ งิ น กู ใ ห
สํ า นั ก งาน เ งิน ทุนส ง เ ส ริ ม
กิจการเทศบาล 

ชําระดอกเ บ้ีย เ งินกู ใหสํ า นักงาน
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือ
ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร ต า ง ๆ  ร ว ม  8 
โครงการ 

238,570 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

38 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 471,510 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

39 สํารองจาย จายในกรณสีาธารณภัยจําเปนไดตาม
ความเหมาะสมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการ
งบประมาณขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2541 ขอ 19 

3,212,580 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

40 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย 

จายเปนคาบํารุงสันนิบาตแหง
ประเทศไทย ในอัตรารอยละ 1/6 
ของงบประมาณรายรับจริง ประจาํป
ท่ีผานมา 

113,600 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

41 เงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน
หรือพ้ืนท่ี ไมนอยกวารอยละ 50 ของ
คาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

410,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

42 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชน โดยถือปฏิบัติตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี 29 มิถุนายน 
2553 และหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ดวนท่ีสุด ท่ี มท 
0891.4/ว2502 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 
2553 

330,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

  
 

 
 
 

               

44 

 



ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2558 พ.ศ.2559 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

43 คาใชจายเก่ียวกับการจราจร จายเปนคาใชจายในการจัดการจราจร  
 

80,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

44 เงินชวยพิเศษ (เงินชวยคาทํา
ศพ) 

จายเปนเงินชวยคาทําศพ พนักงาน
เทศบาล และลูกจางท่ีเสียชีวิตใน
ระหวางรับราชการ 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

45 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
(กบท.) 

จายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
(กบท.) ตามกฎหมายในอัตรารอยละ 
2 ของงบประมาณรายไดประจาํป  

1,338,800 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

46 เงินบําเหน็จลูกจางประจาํ เพ่ือจายเปนเงินบําเหน็จปกต/ิบําเหน็จ
รายเดือน ใหแกลูกจางประจํา โดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย วาดวยบําเหน็จลูกจางของ
หนวยการบรหิารราชการสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเตมิถึง (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ. 2552 

282,100 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             
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