
th~m FI b 'VI FI'U16l VI 1'1.J 6l 6i''W rh bb 'W {j 

b~eN tl':l~mFILiJ'bu>nmT~lil1btJ'W{j1'W u1~\J1lJ{j'IJU1'~~.nru 'W.Fl.kicn:>o 

b 'VIFl'U16lVl1'U6lGl'Wrl1bb'W{j rl1bflBGl'Url1bb'W{j ~.:i'Vi1Vlb ~fl{jl Vili 

inf\' tJB1'Ll1'1~1lJ1::;L Dti'U n1~V111.:ilJV11vi 1 VltJ 11v1'1t1 m1~viv11bbt.J'L!TI~'W1"!JB'leHRm 

'lln011mci1'UVJtM~'Ll 'V'l.f'l.lo<tcs:'.~ m1::;1::;b u tiu m::;VJ11.:iJ.JVi1vi 1 Vlti 11v1'1t1m1~viv11bbe.J'UTI~'Ll1'l.JeMeJ'lAm 
'll nA1EM ci1'UYJ 8'1 ~'U ( ull'\J~ lo) 'V'l .fl .\octet~ rl1Vi'UVI 1 Vle:J\!A m'll n f11e:J'lci1'UYJB\l~'U~Vlvl1bbe.Ji.Jn11 
il1b llm1'Ll t ~a bl~ V1\lfl\!11m1::;dfovi"!Ja\l bbe.J'Ll\!1'Ll/1m .:i mJTI~'U1Lb£1~n"il m1JJ fl1JTI~'U1~i11t u'U n1')"il1\l 

~.:iViJ.JVI 1 'Ll~'U~'l.la\la.:i r1 m'll nri 1a-:ici1'UY1 a.:i~m.h~ "hilnnh~mruif 'U b ~a 1 Vf LnV10111J.Jolil'l L:Uti 1 'Llm'l 

tllju~f:11'l rl11JJJ1oif B'U'l.JB\l 1A 'l-:Jn11 

11~ffi:::bat111wh-:i1 "!le:J.:ittt:-Jm1u/lf11-:irn1 

:W n 11'll 1::: ~ 1'U bbf:1~'\J 1ru·1n1Jvl1-:i 1'UnuV1ii1ti.:i1·u bb l:1~'11bb 'LI fl 
'\J 

0 V O '1 f/tV 0 I 0 C:.. 
0

' 0 :='1 .,,J 
b Vlf1'\J16lVl1'Uf:1i:l'Ufl1bL 'YM ll''i:\JV\Vl1J1-:!L~JJ'Un1Jl'l1b 'U'U-:JTU UJ~:\11 u'l'U u1:1.inru YL'i'I. b:it:bo 

mJJ.fr'Uintiu~n1vi'Uvi 111 'U'l:::t,j CJ'Ui t~~:ui tiu.~1 v!.:iJm:nfi'tJB1'U1"il vi1JJ1~L Dt1~Jm:::w1i'J~ll'1'.1~l-'tit: 
I !.I 1V O 4.1 f' I $1' ~ j,I .c::IO 

11ff:Jtlfl11:\Jl'lVl1bbe.J'U'W~'U1'lJB-:Jtl,:jflflJtlnma-:it'11'Ll'Yltl~b1'U 'V'l.f'l.lo<tcs:'.~ "UB lob (b) 'U1t.Jnb'\!lf\JJ'UVY'.ivi1Ui:I 

~'Un1u VM~-:J'lJe:i'll1~m?11·fom.Jm1lil1L'Wm1'U i.h::;'11ll-:iu'1.h:::mru 'V'l.f'\.\o<tbo b ~B Hilllmm1'Vl1~ 1 um~ 
~1LU'W'l1'U"!JB\!L Vlf'l'U1n~1'Un;;run1LL 'Vl\l 1 ull\l'U'IJ1::;mru -w. iai.to<tbo \9\a 1 'll 



แผนการดําเนินงาน 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

เทศบาลตําบลสันกําแพง 
อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม ่
 
 
 
 

(- สําเนา -) 



คํานํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทํา
แผนพัฒนาและแผนการดําเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปี
งบประมาณน้ัน 

เทศบาลตําบลสันกําแพง ได้จัดทําแผนการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ       
พ.ศ.2560 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเป็นเคร่ืองมือในการติดตามการ
ดําเนินงานและการประเมินผล การดําเนินงานของเทศบาล เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการ
และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างแท้จริง เทศบาลหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนการ
ดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น
ต่อไป 
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 วัตถุประสงค์ของแผนการดําเนินงาน     1 
 ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน     1 
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 ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
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 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                         6                                    

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 1   
บทนํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทนํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 กําหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทํา
แผนการดําเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจําปีงบประมาณน้ัน เพ่ือให้แนวทางใน
การดําเนินงานในปีงบประมาณน้ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลด
ความซ้ําซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหน่วยงานและจําแนกรายละเอียด
ต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงานจะเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
ควบคุมการดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แผนการดําเนินงาน จะกําหนด
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดําเนินงานจะมีที่มาจาก 

1)  งบประมาณรายจ่ายประจําปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดําเนินการ) 

2)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดําเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 

3)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจําปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

4)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดําเนินงานในพ้ืนที่  
วัตถุประสงค์การจัดทําแผนการดําเนินงาน 

1) เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม ที่จะดําเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 

2) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินงานตามแผนงานที่กําหนดไว้ 
4) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนนิงาน 
1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ดําเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําร่าง
แผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
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3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นําร่าง
แผนการดําเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

4) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดําเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

5) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดําเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็น
แผนการดําเนินงาน ทั้งน้ีให้ปิดประกาศแผนการดําเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 

จากขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน สามารถเขียนเปน็แผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดําเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดําเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิน่ให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

หน่วยงานอ่ืน 
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ระยะเวลาในการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
แผนการดําเนินงานให้จัดทําให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้

งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้อง
ดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณน้ัน  

การขยายเวลาการจัดทําและการแก้ไขแผนการดําเนินงานเป็นอํานาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
ประโยชน์ของแผนการดําเนนิงาน 

แผนการดําเนินงานเป็นเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การดําเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ดําเนินงานและการประเมินผล ดังน้ันแผนการดําเนินงาน จึงมีแนวทางการจัดทํา ดังน้ี 

1) เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดําเนินการ 
2) จัดทําหลังจากที่ได้มีการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่าย

เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณ 

3) แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึง
การดําเนินงานจริง 

4) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเข้ามาดําเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ 2   
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีสรุป 
จํานวนโครงการและงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 



จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จํานวน ร้อยละของ
ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการบริการประชาชน
     1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 15 7.18 950,000 0.76 สํานักปลัด,กองคลัง
     1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 1.44 564,000 0.45 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
     1.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 0.48 100,000 0.08 งานป้องกันฯ

รวม 19 9.09           1,614,000 1.29
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
     2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 18 8.61 9,561,000 7.61 กองช่างและ

กองสาธารณสุข
รวม 18 12.08 9,561,000          7.61

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
     3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 9 4.31 370,000            0.29 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
     3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 4.31 1,005,000          0.80 งานป้องกันฯ
     3.3  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 2.87 380,000            0.30 กองการศึกษา
     3.4  แผนงานสาธารณสุข 8 3.83 200,000            0.16 กองสาธารณสุข
     3.5  แผนงานงบกลาง 3 1.44 29149200 23.21 ฝ่ายสวัสดิการสังคม

รวม 35 16.75 31,104,200         24.77
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
     4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 1.44 730,000            0.58 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
     4.2  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.48 10,000              0.01 สํานักปลัด

รวม 4 1.91 740,000             0.59
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
     5.1 แผนงานการศึกษา 12 5.74 15,028,090        11.97 กองการศึกษา
     5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนการ 12 5.74 870,000            0.69 กองการศึกษา

รวม 24 11.48 15,898,090.00     12.66
รวมทั้งสิ้น (โครงการพัฒนา) 100 47.85 58,917,290.00     46.91

เทศบาลตําบลสันกําแพง

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน หน่วยดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

4

แบบ ผด.01 



จํานวนประเภท คิดเป็นร้อยละ จํานวน ร้อยละของ
ที่ดําเนินการ ของโครงการทั้งหมด งบประมาณ งบประมาณ

6. โครงการ/กิจกรรม ประเภทรายจ่ายประจํา
     6.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป
         1)  งานบริหารทั่วไป 19 9.09 16,163,300.00      12.87
         2)  งานบริหารงานคลัง 9 4.31 5,555,040.00       4.42
     6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
         1) งานเทศกิจ 1 0.48 440,120.00          0.35
           2) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 11 5.26 2,926,730.00       2.33
     6.3 แผนงานการศึกษา
         1)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 8 3.83 4,697,830.00       3.74
           2)  งานระดับก่อนวัยเรียน 7 3.35 3,098,300.00       2.47
     6.4  แผนงานสาธารณสุข
         1)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 8 3.83 7,179,420.00       5.72
     6.5  แผนงานเคหะและชุมชน
         1)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 12 5.74 9,238,670.00       7.36
           2)  งานไฟฟ้าถนน 4 1.91 1,755,000.00       1.40
           3)  งานสวนสาธารณะ 2 0.96 90,000.00            0.07
           4)  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 6 2.87 8,082,000.00       6.44
     6.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
         1) งานกีฬาและนันทนาการ 5 2.39 313,000.00          0.25
         2) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 2 0.96 80,000.00            0.06
     6.7  แผนงานงบกลาง
         1) งบกลาง 15 7.18 7,052,300.00       5.62

รวมทั้งสิ้น (รายจ่ายประจํา) 109 52.15 66,671,710.00     53.09

รวมทั้งสิ้น (โครงการพัฒนา+รายจ่ายประจํา) 209 100.00 125,589,000.00   100.00
5

แผนงาน หน่วยดําเนินการ



 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
(โครงการพัฒนา) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

เทศบาลตําบลสันกําแพง 
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการบริการประชาชน 
 1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 กิจกรรมวันเทศบาล            

(24 เมษายน) 
จัดกิจกรรมทางศาสนา จัดนิทรรศการ
เผยแพร่ผลงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์
ของเทศบาล กิจกรรม 5 ส.ฯลฯ เนื่อง
ในโอกาสวันเทศบาล (24 เมษายน) 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
การสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ 

ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลใน
การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 
ภายในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง  

10,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

งานนิติการ 
สํานักปลัด 

            

3 โครงการฝึกอบรมระเบียบ
กฎหมายให้แก่สมาชิกสภา
เทศบาล 

จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจการ
สภาเทศบาลและความรู้ด้านกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องให้แก่สมาชิกสภาเทศบาล
ตําบลสันกําแพง 

10,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

4 โครงการรณรงค์ให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้ง 

การจัดทําป้าย แผ่นพับในการ
ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์ให้ข้อมูล
ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสิทธิ
หน้าที่และการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแ้ทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

    

แบบ ผด.02 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิก

สภาเทศบาลและผู้บริหาร
เทศบาล 

เพื่อเตรียมความพร้อมของการจัดการ
เลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและ
ผู้บริหารเทศบาล กรณีครบวาระใน
ก า ร ดํ า ร ง ตํ า แ ห น่ ง ต า ม ที่ คณ ะ 
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

500,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

6 กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จัดกิจกรรมในวันท้องถิ่นไทย ตามที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเ มื่อวันที่ 22 
มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอกําหนดให้
วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน
ท้องถิ่นไทย 

5,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

7 โครงการจัดตั้งศนูย์ยุติธรรม
ชุมชนระดับตําบล 

เพื่อลดปัญหาข้อพิพาทและปัญหา
อาชญกรรมในชุมชน รวมทั้ง
เส ริมส ร้า งความสมานฉันท์ตาม
แนวทางกระบวนการยุติธรรมชุมชน 
ตามกรอบภารกิจ 5 ด้าน 

10,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานนิติการ 
สํานักปลัด 

            

8 โครงการอบรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ฝึ ก อ บ ร ม เ ส ริ ม ส ร้ า ง คุ ณ ธ ร ร ม
จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง 

10,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 

            

9 โครงการอบรมส่งเสริมการ
จัดการความรู้ภายใน
หน่วยงานและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี 

ฝึกอบรมส่งเสริมการจัดการความรู้
ภายในหน่วยงานและการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี ตามแนวคิด
หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว 

5,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
สํานักปลัด 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 โครงการฝึกอบรมสัมมนาและ

ศึกษาดูงานด้านกฎหมาย และ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนและเยาวชน 

1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายแก่ประชาชน 
2. ให้คําปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายแก่
ประชาชน 
3. การบริหารจัดการศูนย์ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศ 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานนิติการ 
สํานักปลัด 

            

11 โครงการเผยแพร่กิจกรรมศูนย์
ข้อมูลอาเซียน 

เผยแพร่กิจกรรมศูนย์อาเซียนประจํา
เทศบาลตําบลสันกําแพง โดยการ
จัดเตรียมข้อมูลสื่อประชาสัมพันธ์ 
ปรับปรุงข้อมูล เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
อาเซียนของ 10 ประเทศให้มีความ
พร้อมในการบริการประชาชน 

50,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานประชาสัมพันธ์
สํานักปลัด 

 

            

12 โครงการปรับปรุงงาน
ประชาสัมพันธ์ 

ปรับปรุงพัฒนางานประชาสัมพันธ์
เทศบาลตําบลสันกําแพงให้มีความ
พร้อมในการปฏิบั ติ งานด้ านการ
เ ผ ย แ พ ร่ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ใ ห้ แ ก่
ประชาชน 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานประชาสัมพันธ์
สํานักปลัด 

 

            

13 อุดหนุนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตอําเภอสันกําแพง
ตามโครงการบริหารจัดการ
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ
จัดจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่องค์การ
บริหารส่วนตําบลสันกําแพงตาม
โครงการบริหารจัดการศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอปท.
อําเภอสันกําแพง 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
- บันทึกและจัดเก็บข้อมูลระวางที่ดิน
และแปลงที่ดิน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 
 -รวบรวมจัดเก็บ ปรับปรุงข้อมูลที่ดิน 
สิ่งก่อสร้างป้ายและข้อมูล
ประกอบการค้าทุกรายการที่มีอยู่ใน
เขตเทศบาลให้ถูกต้องครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน  

220,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองคลัง             

15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นการจูง
ใจแก่ผู้เสียภาษี 

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
เ พื่อเป็ นการจู งใจแก่ผู้ ชํ าระภาษี
โรงเรือนและที่ ดิน ภาษีบํารุงท้องที่ 
ภาษีป้าย ภายในกําหนดระยะการชําระ
ภาษีในเขตเทศบาล จํานวน 23 ชุมชน  

20,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองคลัง             

 
1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 การจัดเวทีประชาคมเพื่อการ

จัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาเทศบาล 

ดําเนินการจัดเวทีประชาคมภายในเขต
เทศบาลทั้ง 23 ชุมชน เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนโดยนํา
ข้อมูลมาจัดทําแผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

ฝ่ายสวัสดิการฯ
สํานักปลัด 

            

2 โครงการสํารวจข้อมูลที่จําเป็น
ของเทศบาล 
 

จัดเก็บข้อมูลจากประชาชนภายในเขต
เทศบาล จํานวน 23 ชุมชน 

60,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

ฝ่ายสวัสดิการฯ
สํานักปลัด 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการบริหาร
งานของคณะกรรมการชุมชนในการ
ประชุมทําแผนชุมชน การส่งเสริม
อาชีพ ส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมการ
กีฬาให้แก่กลุ่มชุมชนในเขตเทศบาล 
จํานวน 22 ชุมชนๆ ละ 22,000 บาท 

484,000 22 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

ฝ่ายสวัสดิการฯ
สํานักปลัด 

            

1.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 โครงการสํารวจข้อมูลเพื่อ

วางแผนและประชาสัมพันธ์
ภารกิจงานเทศกจิ 

สํ า ร ว จ ข้ อ มู ล เ พื่ อ ว า ง แผนและ
ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานเทศกิจ  การ
อ อ ก สํ า ร ว จ  ก า ร ติ ด ตั้ ง ป้ า ย
ประชาสัมพันธ์  สํ ารวจพื้นที่ /ทาง
สาธารณะที่มีการวางหรือจําหน่ายสินค้า 
ตรวจสอบข้อร้องเรียน การออกเก็บป้าย
โฆษณาใบปลิว โบชัวร์ที่ติดประกาศใน
เขตเทศบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต 

100,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

งานเทศกิจ 
สํานักปลัด 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งแวดล้อม 
 2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณซอยบ้านนายสุนทร 
วงษา หมู่ 1 ตําบลสันกําแพง 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง
เฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร 
ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมี
พื้น ที่ถนน  คสล .รวมไ ม่น้อยก ว่า 
165.00 ตารางเมตร  

82,000 หมู่ 1  
ต.สันกําแพง 

กองช่าง             

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณซอย 7/2 (บ้านแม่
จันทร์สม กันจินะ)  หมู่ 2 
ตําบลสันกําแพง 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดความกว้าง
เฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 208.00 เมตร 
ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทาง
หินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00 เมตร  
หรือมีพื้นที่ถนน คสล.รวมไม่น้อยกว่า 
832.00 ตารางเมตร  

636,000  หมู่ 2  
ต.สันกําแพง 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง 
คสล.บริเวณทางหลวงเทศบาล 
ชม.ถ.70-005 บ้านเหล่า –   
ป่าเส้า หมู่ 3 ตําบลสันกําแพง 

ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. จํานวน 
6 ช่วง ดังนี ้
- ช่วงที่ 1 ความกว้างเฉลี่ย 1.20 
เมตร ความยาวรวมทั้ง 2 ด้าน 280 
เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
- ช่วงที่ 2 ความกว้างเฉลี่ย 0.80 
เมตร ความยาวรวมทั้ง 2 ด้าน  140 
เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
- ช่วงที่ 3 ความกว้างเฉลี่ย 0.50 
เมตร ความยาวรวมทั้ง 2 ด้าน 220 
เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร

558,000 หมู่ 3  
ต.สันกําแพง 

กองช่าง             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- ช่วงที่ 4 ความกว้างเฉลี่ย 0.65 
เมตร ความยาวรวมทั้ง 2 ด้าน 500 
เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
- ช่วงที่ 5 ความกว้างเฉลี่ย 0.80 
เมตร ความยาวรวมทั้ง 2 ด้าน 200 
เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
- ช่วงที่ 6 ความกว้างเฉลี่ย 1.00 
เมตร ความยาวรวมทั้ง 2 ด้าน  45 
เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร 
หรือมีพื้นที่ไหล่ทาง คสล. รวมไม่น้อย
กว่า 1,088.00 ตารางเมตร ความ
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ทั้ง 6 ช่วง 

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณซอย 3/1 เริ่มต้นบ้าน 
นายสมหวัง ไชยศรี ถึงบ่อตก
ปลาโต้งปลานิล  หมู่ 5 ตําบล
สันกําแพง 

ก่อสร้างถนน คสล. จํานวน 2 ช่วง 
ดังนี้ 
- ช่วงที่ 1 ความกว้างเฉลี่ย 4.00 
เมตร ความยาวรวม 78 เมตร ความ
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร 
- ช่วงที่ 2 ความกว้างเฉลี่ย 3.50 
เมตร ความยาวรวม 210 เมตร ความ
หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ไหล่ทางหิน
คลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ  0.25 เมตร 
หรือมีพื้นที่ถนน คสล. ไม่น้อยกว่า 
1,047.00 ตาราง  

544,000 หมู่ 5  
ต.สันกําแพง 

กองช่าง             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณรวมพร ซอย 2  หมู่ 8 
ตําบลสันกําแพง 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ความยาว 54.00 เมตร 
ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 
0.50 เมตร หรือมีพื้นถนน คสล. ไม่
น้อยกว่า 216.00 ตารางเมตร  

141,000 หมู่ 8      
ต.สันกําแพง 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณซอย 5/2 บ้านสันไร่ 
(ปากทางเข้าถึงบ้าน นางนวล
อนงค์ บ้านเลขที่ 70/228)  
หมู่ 10 ตําบลสันกําแพง 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ความยาว 175.00 เมตร 
ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางหินคลุก กว้างเฉลี่ยข้างละ 
1.50 เมตร หรือมีพื้นถนน คสล.รวม
ไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร  

458,000 หมู่ 10     
ต.สันกําแพง 

กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 
บริเวณซอย 7 ถึงเขตติดต่อ
องค์การบริหารส่วนตําบลร้อง
วัวแดง หมู่ 1 ตําบลทรายมูล 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ความยาว 310.00 เมตร 
ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร พร้อม
ไหล่ทางหินคลุก ความกว้างเฉลี่ย 
0.25 เมตร ความยาวไหล่ทางรวม 
280.00 เมตร หรือมีพื้นที่ถนน คสล. 
รวมไม่น้อยกว่า 1,240.00 ตาราง
เมตร  

659,000 หมู่ 1      
ต.ทรายมูล 

กองช่าง             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 โครงการปรับปรุงผิวถนนด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) 
บริเวณถนนสายหลักภายใน
หมู่บ้าน (ต่อจากโครงการเดิม) 
บ้านสันโค้งเก่า หมู่ 4 ตําบล
ทรายมูล 

ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต (Overlay) ความกว้างเฉลีย่ 
4.70 เมตร ความยาว 580.00 เมตร 
ความหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ 
ถนนแอสฟัลท์ติกรวมไม่น้อยกว่า 
2,726.00 ตารางเมตร  

950,000 หมู่ 4      
ต.ทรายมูล 

กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  
บริเวณทางหลวงเทศบาล 
หมายเลข ชม.ถ.70-006  บ้าน
สันไร่-บ้านน้อย ช่วงบ้านน้อย-
เขตรอยต่อบ้านสันไร่  หมู่ 10 
หมู่ 11 ตําบลสันกําแพง 

ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้างเฉลี่ย 
4.00 เมตร ความยาว 325.00 เมตร 
และความกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร 
ความยาว 7.00 เมตร มีพื้นที่ก่อสร้าง 
ถนน คสล. รวมไม่น้อยกว่า 1,335.00 
ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างขยาย  ท่อ
เหลี่ยม คสล. ขนาดภายในกว้าง 2.60 
เมตร ความสูง 1.80 เมตร  ความยาว 
1.50 เมตร  

1,200,000 หมู่ 10     
หมู่ 11     

ต.สันกําแพง 

กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณซอย
เทพธิดา บ้านตลาด หมู่ 7 
ตําบลสันกําแพง 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝา
ปิด คสล. ความกว้าง 0.30 เมตร 
ความยาว 112.00 เมตร พร้อม
ก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. ความ
กว้าง 0.50-1.50 เมตร ความยาวรวม 
224.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 
เมตร มีพื้นที่ไหล่ทาง คสล. ที่ขยาย
รวมไม่น้อยกว่า 224.00 ตารางเมตร   

421,000 หมู่ 7  
ต.สันกําแพง 

กองช่าง             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ํา 
คสล. พร้อมฝาปิด บริเวณ  
ซอย 8 บ้านน้อย หมู่ 11 
ตําบลสันกําแพง 

ก่อสร้างรางระบายน้ํา คสล. พร้อมฝา
ปิด คสล. ความกว้าง 0.30 เมตร 
ความยาว 285.00 เมตร  
 

794,000 หมู่ 11  
ต.สันกําแพง 

กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้างพนัง คสล. 
กันน้ําเซาะตลิ่ง บริเวณต่อจาก
โครงการเดิม บ้านเลขที่ 86/5 
บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ 8  ตําบล  
แช่ช้าง 

ก่อสร้างพนัง คสล. กันน้ําเซาะตลิ่ง 
ความสูง 3.00 เมตร ความยาวรวม 
45.00 เมตร  

560,000 หมู่ 8    
ต.แช่ช้าง 

กองช่าง             

13 โครงการก่อสร้างพนัง กันน้ํา
เซาะตลิ่ง บริเวณลําน้ําแม่ออน 
บ้านสันใต้-บ้านออน  หมู่ 9 
หมู่ 14 ตําบลสันกําแพง 

ก่อสร้างพนัง กันน้ําเซาะตลิ่ง โดยวาง
กล่องข่ายเรียงบรรจุหิน (GABION) 
ความสูง 4.00 เมตร ความยาวรวม 2 
ฝั่ง ไม่น้อยกว่า 120.00 เมตร  

2,298,000 หมู่ 9      
หมู่ 14  

ต.สันกําแพง 

กองช่าง             

14 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สาขาอําเภอสันกําแพง 

อุดหนุนงบประมาณในการขยายเขต
ปักเสาพาดสาย ค่าติดตั้งหม้อแปลง 
เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
ค่าธรรมเนียม การปรับปรุงระบบไฟ 
การ ขยายเขตไฟฟ้า ฯลฯ ให้แก่การ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอําเภอสัน
กําแพง 

100,000 การไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาค
สาขาอําเภอ
สันกําแพง 

กองช่าง             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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

15 โครงการคลองสวยน้ําใส -ฟื้ น ฟู แ ล ะ อ นุ รั ก ษ์ คุ ณ ภ า พ
สิ่งแวดล้อมคุณภาพน้ํา บริเวณแหล่ง
น้ํา 3 แห่งดังนี้ ลําน้ําออน,หนองสัน
เหนือ,หนองน้ําบวกโจ้  
-จัดอบรมนักเรียน, แกนนําชุมชน ให้
ค ว า ม รู้ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร อ นุ รั ก ษ์
สิ่งแวดล้อม การจัดการน้ําเสีย     
-จัดเก็บตัวอย่างน้ําในแหล่งน้ําและ
ตรวจหาค่าคุณภาพน้ํา 

20,000 ภายในเขต 
เทศบาลตําบล
สันกําแพง 

กองสาธารณสุข ฯ             

16 โครงการบริหารจัดการขยะ      
มูลฝอย    

1. ประชุมอบรมให้ความรู้เรื่องการ
จัดการขยะแบบครบวงจรให้แก่แกน
นําชุมชน  ผู้ประกอบกิจการ  ครู/
นักเรียน ประชาชนฯลฯ 
2. ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการ
จัดการขยะ 
3. ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้มี
การเผยแพร่นวัตกรรม/กิจกรรม 
4. สนั บ สนุ น กิ จ ก ร ร ม ใ น ชุ ม ชน
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ 
5. ส่ ง เ ส ริ มสนั บ สนุ น ชุ ม ชน เ ข้ า
ประกวด/แข่งขันและนําเสนอผลงาน
การจัดการขยะ  

100,000 ภายในเขต 
เทศบาลตําบล
สันกําแพง 

กองสาธารณสุข ฯ             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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

17 โครงการ Big Cleaning Day - จัดกิจกรรมรณรงค์รักษาความ
ส ะ อ า ด แ ล ะ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม ก า ร
ป ร ะช า สั ม พั น ธ์ สปอ ร์ ต โ ฆษณา 
เผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆ  
-ทัศนศึกษาดูงานด้านการบริหาร
จัดการทรัพยากร  ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
- จัดฝึกอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวัง
ด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

10,000 ภายในเขต 
เทศบาลตําบล
สันกําแพง 

กองสาธารณสุข ฯ             

18 โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่    
สีเขียว 

ประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ จํานวน 
2,000 ต้น 

30,000 ภายในเขต 
เทศบาลตําบล
สันกําแพง 

กองสาธารณสุข ฯ             
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและคณุภาพชวีิต 
 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ภายใต้
แนวคิดยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะ ยาเสพติด 

จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด การ
จัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครป้องกนั     
ยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม ในการดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน เฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด ซึ่งประกอบด้วย 
กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด การ
ปราบปรามยาเสพติด กิจกรรม
บําบัดรักษาและ  ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัด
กิจกรรมฝึกอบรม กิจกรรมสภาเด็ก 
และเยาวชนระดับตําบล ประชุมอาสา 
สมัครป้องกัน ยาเสพติดในชุมชน โดย
ดําเนินงานร่วมกับสถานีตํารวจภูธร   
สันกําแพง 

50,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝ่ายสวัสดิการฯ
สํานักปลัด 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 อุดหนุน ที่ ทําการปกครอง

อํ า เ ภ อ สั น กํ า แ พ ง ต า ม
โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและการจัด
ระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 

สนับสนุนงบประมาณให้แก่ที่ทําการ
ปกครองอํ า เภอสั นกํ าแพง  เ พื่ อ
ดําเนินการตามโครงการป้องกันแก้ไข
ปัญหายาเสพติดและการจัดระเบียบ
สังคมแบบบูรณาการ(ศูนย์ปฏิบัติการ
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอําเภอ
สันกําแพง) 

40,000 ที่ทําการ
ปกครอง
อําเภอ       
สันกําแพง 

ฝ่ายสวัสดิการฯ 
สํานักปลัด 

            

3 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
ธรรมชาติ ภายในเขตเทศบาลตําบล
สันกําแพง 

100,000 ภายในเขต
เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 

            

4 สงเคราะห์ราษฎร ผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ เด็ก
นักเรียน ผู้ยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

ราษฎรผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ 
เ ด็กนักเ รียน  ผู้ยากจนและผู้ ด้อย 
โอกาสในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง 

80,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 

            

5 โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อ 
เพิ่มรายได้ให้แก่คนพิการ 

ฝึกอบรมอาชีพให้แก่คนพิการในเขต
เทศบาลตําบลสันกําแพง  

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 

            

6 โครงการจัดกิจกรรมของสภา
เด็กและเยาวชน 

จัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนในเขต
เทศบาลตําบลสันกําแพง เช่น การจัด
ประชุม จัดกิจกรรมต่างๆ ฯลฯ 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 

            

7 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝ้า
ระวังและขจัดปัญหาการละเมิด
สิทธิเด็กและสตรี 

จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวัง
และขจัดปัญหาการละเมิดสิทธิเด็กและ
สตรี 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 โครงการอบรมให้ความรู้และ
ศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตําบลสันกําแพง 

คณะกรรมการกองทุนและคณะอนุ 
กรรมการกองทุน จํานวน 45 คน 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 

            

9 โครงการบริการตรวจประเมิน
ความพิการในชุมชน 

ตรวจและประเมินความพิการให้แก่ผู้ที่
มีความบกพร่องทางร่างกาย เพื่อออก
หนังสือรับรองความพิการโดยแพทย์ 

10,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 

            

 
 3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 โครงการจัดระเบียบป้ายในที่

สาธารณะป้องกนัอุบัติภัยทาง
ถนน 

- จัดระเบียบป้ายในที่สาธารณะที่บด
บังและกีดขวางในการใช้รถใช้ถนน
ของประชาชนในพื้นที่ 
 -รณรงค์ประชาสัมพันธ์ จัดประชุม
สร้างความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นที่ 

30,000 
 

เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลัด 

            

2 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

จัดทําแผนป้องกันและบรรเทา        
สาธารณภัย ประชุม ทบทวนปรับปรุง 
แผนฯ และฝึกซ้อมแผนฯให้เป็นไปตาม
รูปแบบและแนวทางที่กําหนดทั้งภาค 
รัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลัด 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 โครงการป้องกันและลด

อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล 
อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ในการ
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตลอดจนอํานวยความสะดวกแก่
ประชาชนและนกัท่องเที่ยวที่ใช้รถใช้
ถนนช่วงเทศกาล 

40,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลัด 

            

4 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

อบรมให้ความรู้ จัดทําและปรับปรุง
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจําชุมชนแก่ผู้ ชุมชน ประธาน
แม่บ้าน ประธานผู้สูงอายุ และประธาน 
อสม.ในพื้นที่ 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลัด 

            

5 โครงการจัดระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินประจําตําบล 

ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในการบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติ ค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าจ้างเหมา
บริการผู้ปฏิบัติงานประจําวัน  ในชุด
ปฏิบัติการฉุกเฉินของเทศบาล เพื่อ
ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ค่าตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการค่าเบี้ย
เลี้ยงเดินทางไปราชการ ค่าจัดซื้อวัสดุ 
เครื่องแต่งกาย หรือเครื่องแบบ สําหรับ
ผู้ปฏิบัติการ ค่าวัสดุการแพทย์และ
เวชภัณฑ์ที่จําเป็นในการช่วยเหลือ
ประชาชน ค่าใช้จ่ายในการ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

600,000 เทศบาล 
ต.สันกาํแพง 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลัด 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 โครงการป้องกันและแก้ไข

ปัญหามลพิษ หมอกควัน ใน
พื้นที่ 

ดําเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษหมอกควันในพื้นที่ 

5,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลัด 

            

7 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงานดับเพลิงใน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และกู้ชีพกู้ภัยในการ
ปฏิบัติงานระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

จัดฝึกอบรมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ประจําปี ทดสอบสมรรถภาพ พัฒนา
ศักยภาพ เพิ่มทักษะพนักงานดับเพลิง 
เจ้าหน้าที่กู้ชีพ กู้ภัย และเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลัด 

            

8 โครงการฝึกอบรมสมาชิก     
อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง 

ฝึกอบรมสมาชิก อปพร. หลักสูตร
จัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
ให้ครบร้อยละ 2 ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย       

250,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลัด 

            

9 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาอัคคีภัยในพื้นที่ 

ป้องกัน และแก้ไขปัญหาอัคคีภัยใน
พื้นที่เทศบาล ตลอดจนการให้ความ
ช่วยเหลือบรรเทาผู้ประสบอัคคีภัยใน
พื้นที่ 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลัด 
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 3.3  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
เทศบาลเฉลิมพระเกียรติ 
“ฉําฉาเกมส์” 

จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชนใน
เขตเทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 
23 ชุมชน 

100,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

2 โครงการส่งเสริมกิจกรรมการ
กีฬาและนันทนาการ 

จัดส่งนักกีฬาของเทศบาลเข้าร่วม
แข่งขันกีฬาตลอดทั้งปีโดยสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่า
สมัคร ชุดกีฬา วัสดุอุปกรณ์  
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

200,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

3 โครงการแข่งขันฟุตบอล 7 คน 
สันกําแพงยูธคัพ 

จัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน 
(ยุวชน) สันกําแพงยูธคัพ จํานวน 2 รุ่น 
- ระดับรุ่นไม่เกิน 11 ปี จํานวน 12 ทีม
- ระดับรุ่นไม่เกิน 13 ปี จํานวน 12 ทีม

30,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

4 โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง
เชื่อมความสัมพันธ์ชุมชน 

จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเปตองเชื่อม
ความสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนในเขต
เทศบาลตําบลสนักําแพง จํานวน 23 
ชุมชน 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

5 โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชน  
ต้านภัยยาเสพติด 

จัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ   
ของเยาวชนในเขตเทศบาลตําบล   
สันกําแพง 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

6 โครงการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
เทศบาลสันกําแพงคัพ 

จัดกิจกรรมการแข่งขันเทเบิลเทนนิส
ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตําบล
สันกําแพง 

10,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             
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3.4  แผนงานสาธารณสขุ 
ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 โครงการพัฒนาศกัยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู่บ้าน (อสม.) และวัน อสม.
แห่งชาติ 

จัดการฝึกอบรมให้ความรู้ ประชุม
สัมมนาทัศนะศึกษาดูงานนอกสถานที่
ให้แก่เจ้าหน้าที่ อสม.,อสม.น้อย และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
-นําเสนอผลงานอสม./นวัตกรรมใหม่ๆ
-อบรมฟื้นฟูวิชาการด้านสาธารณสุข 
-จัดกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ 

50,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

2 โครงการสุขาภิบาลอาหารและ
คุ้มครองผู้บริโภค 

อ บ ร ม ใ ห้ ค ว า ม รู้ แ ก่  อ ส ม . 
ผู้ประกอบการร้านอาหาร แผงลอย 
ร้านขายของชํา โรงเรียน สถานรับ
เลี้ยงเด็กในเขตเทศบาล 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

3 โครงการควบคุมและป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

ให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยง
และการควบคุมป้องกันโรคให้แก่แกน
นําในชุมชนเพื่อนําความรู้ที่ได้มาเป็น
แนวทางในการป้องกันและควบคุม
โรค 

10,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แกนนําสร้างคณุค่าสมุนไพร
ไทยที่ใช้เป็นยา 

ดําเนินการอบรมแกนนําสมุนไพร 
กิจกรรมนํ าส มุนไพร เ พื่อมา เป็น
ประโยชน์ทางยา 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 โครงการอบรมแกนนําสุขภาพ

ในโรงเรียน (อสม.) 
อบรมแกนนํ าสุ ขภาพในโรงเ รียน  
(อสม.) แก่แกนนํานักเรียน เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพส่งเสริมให้แกนนํานักเรียนมี
ความรู้ และตระหนักถึงการดูแล
สุขภาพตนเอง เพื่อน และบุคคลใน
ครอบครัว เป็นตัวแทนนักเรียนดูแล
ช่วยเหลืองานสาธารณสุขมูลฐานใน
โรงเรียน  

30,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

6 โครงการอบรมป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้เลือดออก 

- จัดอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกัน
และควบคุมโรคไข้เลือดออก 
-รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ความ
เข้าใจและร่วมมือในการเฝ้าระวัง 
ป้ อ ง กั น โ ร ค ไ ข้ เ ลื อ ด อ อ ก แ จ ก
ทรายอะเบท พ่นหมอกควันสารเคมี
ทําลายพาหะนําโรค ทําลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลาย 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

7 โครงการอบรมให้ความรู้ใน
การควบคุมและป้องกันโรคติด
เชื้อ(โรคเอดส์) และโรคระบาด 

จัดอบรมให้ความรู้แก่เยาวชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาล ตําบล  
สันกําแพง  

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

8 โครงการให้ความรู้ในการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
ควบคุมแก้ไขโรคติดเชื้อ โรค
ระบาด และโรคอุบัติใหม่ 

การให้ความรู้ในการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันควบคุมแก้ไขโรคติดเชื้อ โรค
ระบาด และโรคอุบัติใหม่ แก่ประชาชน
ทั่วไป อสม. นักเรียน และผู้สูงอายุ การ
ประชาสั มพันธ์  การวางแผนการ
ดําเนินงานร่วมกับองค์กรที่เกี่ยวข้อง 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             
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 3.5  แผนงานงบกลาง 
ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรค

เอดส์ในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง 
210,000 เทศบาล 

ต.สันกําแพง 
ฝ่ายสวัสดิการ

สังคม 
สํานักปลัด

            

2 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ  
ในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง 

24,667,200 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด

            

3 เบี้ยยังชีพคนพิการ สงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ พิการ  
ในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง 

4,272,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด

            

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 
 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 
ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีวิถีชีวิต
ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การฝึกอบรมอาชีพเสริมสร้างวิชาการ 
ความรู้ด้านต่างๆ เช่น การปลูกพืชผัก
สวนครัว การเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอาหาร 
การอบรมทําน้ํายา  ล้างจาน การทํา
ปุ๋ ย ห มั ก  ฯ ล ฯ  แ ก่ ผู้ นํ า ชุ ม ช น 
กรรมการชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้าน 
กลุ่มอาชีพ การพัฒนาคุณภาพสินค้า 
OTOP ฯลฯ 

100,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 จัดตั้งลานค้าชุมชน ตลาดนัด

ชุมชน โครงการหนึ่งตําบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรม
ถนนคนเดิน “สันกําแพงสาน
ศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม” 

ดํ า เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ถ น น ค น เ ดิ น   
“สันกําแพงสานศิลป์ถิ่นหัตถกรรม” 
โดยจัดลานค้าชุมชนจําหน่ายสินค้า
ผลิตผลทางการเกษตรผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 

600,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

3 โครงการศูนย์จําหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

บริหารจัดการศูนย์จําหน่ายผลิต 
ภัณฑ์ชุมชนให้ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
และค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าน้ํา ค่า
ไฟฟ้า  การปรับป รุงภายในและ
ภายนอกศูนย์ฯ 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 

            

  
 4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 กิจกรรมวางแผนและส่งเสริม

การท่องเที่ยว 
ประชาสัมพันธ์การให้บริการจัดตั้ง
ศูนย์บริการการท่องเที่ยว วางแผน
เพื่อส่งเสริมและการอนุรักษ์แหล่ง
ท่องเที่ยว ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบโฮมสเตย์การ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อพัฒนาและ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตอําเภอสัน
กําแพงควบคู่ไปกับการรักษา
สิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ฟื้นฟู
ศิลปวัฒนธรรม 

10,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานประชาสัมพันธ์
สํานักปลัด 
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5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 5.1 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
น อ ก ส ถ า น ที ่ข อ ง น ัก เ ร ีย น ใ น
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลตําบลสัน
กําแพง ได้แก่ รร.อนุบาลเทศบาล
ตําบลสันกําแพง ,  ศูนย์พ ัฒนาเด็ก
เล็กวัดคําซาว และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโค้ง 

60,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

2 โครงการเปิดบ้านอนุบาล
เทศบาลตําบลสนักําแพง 

จัดแสดงผลงานของนักเรียนประจําปี
การศึกษา และพิธีมอบวุฒิบัตรให้แก่
เ ด็ ก นั ก เ รี ย นชั้ น อนุ บ า ล 3  ขอ ง
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบล  
สันกําแพง 

25,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

3 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
ระดับปฐมวัย (อนุบาล) 

จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบล 
สันกําแพง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดคําซาว และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโค้ง 

20,000 สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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
สถานศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบล       
สันกําแพง (งบประมาณจาก
เงินอุดหนุน) 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตําบลสันกําแพง ได้แก่ การปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษา การพัฒนา
ข้าราชการครู ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสันกําแพง ค่าใช้จา่ย
อินเตอร์เน็ต การพัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน การรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพตดิในสถานศึกษา ค่าอาหาร
กลางวัน ฯลฯ 

679,300 โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลตําบล
สันกําแพง 

กองการศึกษา             

5 สนับสนุนการบริหารสถาน 
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดคําซาว (งบประมาณจาก
เงินอุดหนุน) 

สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนา เ ด็ ก เล็ ก วั ดคํ า ซาว  ไ ด้ แก่ 
พัฒนาค รู ผู้ ดู แ ล เ ด็ ก  ค่ า อ าห า ร
กลางวัน ฯลฯ 

298,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดคําซาว 

กองการศึกษา             

6 สนับสนุนการบริหารสถาน 
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดสันโค้ง (งบประมาณจาก
เงินอุดหนุน) 

สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง ได้แก่ พัฒนา
ครูผู้ดูแลเด็ก ค่าอาหารกลางวัน ฯลฯ 

296,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโค้ง 

กองการศึกษา             

7 อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขต
เทศบาลตําบลสนักําแพง 

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่
เด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตเทศบาล จํานวน 5 แห่ง และ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
จํานวน 1 แห่ง 

8,756,000 โรงเรียน
ประถมศึกษา
ในเขตเทศบาล
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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
ศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลสันกําแพง จํานวน 7 แห่ง 

180,000 โรงเรียนในเขต
เทศบาลตําบล
สันกําแพง 

กองการศึกษา             

9 โครงการอาหารเสริม (นม) 
สําหรับสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลตําบลสนักําแพงและ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 
จํานวน 9 แห่ง 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียน
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตําบล  
สันกําแพงและโรงเรียนในเขตเทศบาล 
จํานวน 9 แห่ง 

4,493,790 สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
และโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 
จํานวน 9 แห่ง

กองการศึกษา             

10 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จัดกิจกรรมวันเ ด็กแห่งชาติ  เช่น 
ขบวนพาเหรด ประกวดทักษะ การ
แสดงนิทรรศการ และการแสดงต่างๆ 

150,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

11 โครงการส่งเสริมการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ 

จัดกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมเสริม
ทักษะด้านเทคโนโลยี กิจกรรม
ส่งเสริมทักษะด้านภาษา เป็นต้น 
ให้กับโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตําบล 
สันกําแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคํา
ซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสัน
โค้ง 

50,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

12 โครงการแข่งขันทักษะทาง 
วิชาการ 

การนํานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน
ทักษะทางวิ ชาการของนัก เ รียน
โรง เ รี ยนอนุบาล เทศบาล ตํ าบล  
สันกําแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด  
คําซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด  
สันโค้ง 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             
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 5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 โครงการวันขึ้นปีใหม่ จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวัน
ขึ้นปีใหม่ 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

2 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

จัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ของเทศบาลตําบล
สันกําแพง 

150,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

3 โครงการงาน 12 สิงหามหา
ราชินี 

จัดกิจกรรมงานวันแม่แห่งชาติ 12 
สิงหามหาราชินี 

45,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

4 โครงการวันปิยะมหาราช เทศบาลตําบลสันกําแพงเข้า ร่วม
กิจกรรมวันปิยะมหาราช ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขต
อําเภอสันกําแพง 

5,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

5 โครงการประเพณีลอยกระทง จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง
ของเทศบาลตําบลสันกําแพง 

150,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

6 โครงการวันเฉลิมพระชนม 
พรรษา 5 ธันวามหาราช 

จัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
5 ธันวามหาราช 

40,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

7 โครงการวันเข้าพรรษา จัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียน
พรรษาให้แก่วัดในเขตเทศบาล 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

8 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
 

จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก 
เยาวชนและประชาชนและผู้สูงอายุใน
เขตเทศบาลตําบลสันกําแพงและ
ใกล้เคียง 

200,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 โครงการอนุรักษ์วัฒนธรรม
ประเพณีท้องถิ่น 

การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น เช่น การ
ฝึกอบรม การแสดงสาธิตภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ให้แก่เยาวชนและประชาชน

20,000 
 

เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

10 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน
งานศิลปวัฒนธรรมและ
ประเพณีท้องถิ่นในชุมชน 

ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรม
และประเพณีท้องถิ่นในชุมชน เพื่อให้
ชุมชนในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง
ได้ร่วมกิจกรรมในการส่งเสริม
วัฒนธรรม ต่อยอดการเรียนรู้ สืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม วัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชุมชน

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

11 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่ (งานไม้
ดอกไม้ประดับ) 

สนับสนุนงบประมาณโครงการไม้
ดอกไม้ประดับให้แก่ที่ทําการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม่ 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

12 อุดหนุนที่ทําการปกครอง
อําเภอสันกําแพง 
 

- โครงการสืบสานงานศิลปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและของดีสันกําแพง เป็นเงิน 
90,000 บาท 

- โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์
อําเภอสันกําแพง15,000 บาท 

- โครงการงานมหกรรมไม้ดอกไม้
ประดับจังหวัดเชียงใหม่ เป็นเงิน 
45,000 บาท 

- โครงการกิจกรรมวันสําคัญของชาติ
และวันสําคัญทางศาสนา เป็นเงิน 
20,000 บาท 

170,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

 



 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
(ประเภทรายจ่ายประจํา) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ประเภทรายจ่ายประจํา) 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 

 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 1.1  งานบริหารทั่วไป 

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 (ฝ่ายการเมือง) เงินเ ดือน ,  เงินค่าตอบแทน ,  เงิน

ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี
แ ล ะ รอ งน ายก เทศมนต รี ,  เ งิ น
ค่าตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรึกษา
นายกเทศมนตรี , เงินค่าตอบแทน
สมาชิกสภาเทศบาลตําบลสันกําแพง 

3,072,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

2 เงินเดือน (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน, เงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงาน, เงินประจําตําแหน่ง, ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา, เงินเพิ่มต่างๆ ของ
ลูกจ้างประจํา, ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง, เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 

8,851,000 
 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

3 ค่าตอบแทน เ พื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบั ติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  
ค่ า เบี้ ยประชุม  ค่ าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเช่า
บ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

448,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรังวัดที่ 

สาธารณะ, ค่าจ้างเหมาบริการ, 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี, ค่าโฆษณา
และเผยแพร่, ค่าเช่าทรัพย์สิน,      
ค่าสมัครสมาชิกวารสาร,
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ 

815,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

5 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานเยี่ยม
ชมหรือทัศนศึกษาของท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ซึ่งร่วมต้อนรับ ฯลฯ 

150,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

6 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่น หรือคณะกรรม 
การหรือคณะอนุกรรม การ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการ
ป ร ะ ชุ ม ส ภ า ท้ อ ง ถิ่ น  ห รื อ
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
ที่ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายหรือตาม
ระเบี ยบหรือหนั งสือสั่ ง การของ
กระทรวงมหาดไทย หรือการประชุม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับองค์กรส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน ผู้ เข้าร่วมประชุมอื่นๆ 
และเจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าประชุม ฯลฯ 

25,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

7 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ งานรัฐพิธี และพิธีทาง
ศาสนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ งานรัฐพิธี และพิธีทางศาสนา 
ฯลฯ 

100,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า

สินไหมทดแทน 
เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหาย 
หรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
จากการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ 

10,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

9 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
พนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหา
คดีอาญา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงาน
หรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ฯลฯ 

10,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  หรือการศึ กษาดู งานใน
ราชอาณาจักร และนอกราช อาณา 
จักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

150,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

11 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ฝึกอบรมและสัมมนา ต่างๆ  ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ที่จัดโดยส่วนราชการ และ
หน่วยงานอื่น ตามระเบียบมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ .
2549 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

12 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 

เ พื่ อ จ่ า ย เ ป็ น จั ด ซื้ อ พ ว ง ม า ลั ย  
ช่อดอกไม้ พวงมาลา พานพุ่ม ฯลฯ 

5,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 
 

สํานักปลัด             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
13 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย ค่า
บํารุงรักษา รายเดือน/รายปี เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์สําเนา 
ยานพาหนะ เครื่องขยายเสียงที่ติดตั้ง
ชุมชนในเขตเทศบาลฯลฯ 

140,000  
 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

14 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน, วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุงานบ้านงานครัว, 
วัสดุก่อสร้าง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น, วัสดุโฆษณาและเผยแพร่, วัสดุ
คอมพิวเตอร์, วัสดุอื่น ฯลฯ 

750,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

15 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า , ค่าน้ําประปา, 
ค่าน้ําบาดาล, ค่าบริการโทรศัพท์, 
ค่าบริการไปรษณีย์, ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม ฯลฯ 

1,358,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

16 จัดซื้อชุดรับแขกไม้สักประจํา
ห้องประชุมอาคารบริการ
ประชาชน 

ชุดรับแขกไม้สัก พร้อมโต๊ะกลาง 
จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ 
3 ที่นั่ง 1 ตัว เก้าอี้ 1 ที่นั่ง 4 ตัว 

34,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

17 จัดซื้อโซฟาหนัง   โซฟาหนังเทียม พร้อมโต๊ะกลาง 
จํานวน 1 ชุด ประกอบด้วย เก้าอี้ 
3 ที่นั่ง 1 ตัว เก้าอี้ 1 ที่นั่ง 2 ตัว 

15,300 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

18 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง 
ครุภัณฑ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 150,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

ทุกกองงาน             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
19 รายจ่ายอื่น เ พื่อเป็นค่าใช้จ่ายดําเนินการจ้าง

องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อ
เป็นผู้ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจ
ของผู้ รับบริการด้านคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาล และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดําเนินงาน 

50,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

 
 1.2  งานบริหารงานคลัง 

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน, เงินเพิ่มต่างๆ ของ

พนักงาน, เงินประจําตําแหน่ง, ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา, เงินเพิ่มต่างๆ ของ
ลูกจ้างประจํา, ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง, เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 

4,835,240 
 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองคลัง             

2 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าเช่าบ้าน ค่าช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

208,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองคลัง             

3 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายในการดําเนินการรังวัดที่ 
สาธารณะ, ค่าจ้างเหมาบริการ, 
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินคดี, ค่าโฆษณา
และเผยแพร่, ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่า
สมัครสมาชิกวารสาร, ค่าธรรมเนียม
ธนาคาร ฯลฯ 

50,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองคลัง             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 

ราชการ 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ หรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักร และนอกราช อาณา 
จักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองคลัง             

5 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ฝึกอบรมและสัมมนา ต่างๆ  ของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ที่จัดโดยส่วนราชการ และ
หน่วยงานอื่น ตามระเบียบมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ .ศ .
2549 

40,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองคลัง             

6 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย ได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด 
ยานพาหนะ ฯลฯ 

30,000  
 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองคลัง             

7 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน, วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุงานบ้านงานครัว, 
วัสดุก่อสร้าง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น, วัสดุโฆษณาและเผยแพร่, วัสดุ
คอมพิวเตอร์, วัสดุอื่น ฯลฯ 

349,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองคลัง             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน เก้าอี้สํานักงานหมุนได้ ขนาด 60 x 

63 x 98 เซนติเมตร บุหนังเทียม 
ปรับระดับความสูงได้ จํานวน 2 ตัว 
ตัวละ 1,400 บาท 

2,800 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองคลัง             

9 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง 
ครุภัณฑ์ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 10,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองคลัง             

 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 2.1  งานเทศกิจ 

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 (ฝ่ายประจํา) เ งิน เ ดือนพนักงาน  ค่ าตอบแทน

พนักงานจ้าง ,  เงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง 

440,120 
 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานเทศกิจ 
สํานักปลัด 
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 2.2  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน ,ค่าจ้างลูกจ้าง 

ประจํา, ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 

1,784,300 
 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลัด 

            

2 ค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการใ ห้ แก่ พนั กงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างที่มา
ปฏิบั ติ ง านนอกเวลาราชการ ใน
วันหยุดราชการ และเงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

45,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลัด 

            

3 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ เป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ 
ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ

300,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลัด 

            

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ หรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
และสมาชิก อปพร.ที่ได้รับคําสั่งให้
เดินทางไปราชการ 

10,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลัด 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ

สัมมนา 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
การประชุม การฝึกอบรมและสัมมนา
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง ที่จัดโดยส่วนราชการ 
และหน่ วยงาน อื่น  ตามระเบียบ
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2549 

10,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลัด 

            

6 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เ พื่ อจ่ าย เป็ นค่ าบํ า รุ ง รักษาและ
ซ่อมแซมทรัพ ย์สิน  ค่ า ซ่อมแซม
ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ ชํ า รุ ด เ สี ย ห า ย  ค่ า
บํารุงรักษา รายเดือน/รายปี เช่น 
เค รื่องคอมพิวเตอร์  ยานพาหนะ 
เครื่องสูบน้ํา เลื่อยโซ่ยนต์ ฯลฯ 

150,000 
 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลัด 

            

7 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน, วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุงานบ้านงานครัว, 
วัสดุก่อสร้าง, วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น,วัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่,วัสดุเครื่องแต่ง
กาย, วัสดุคอมพวิเตอร์, วัสดุอื่น ฯลฯ 

530,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลัด 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 จัดซื้อโต๊ะทํางานและเก้าอี้ โต๊ะและเก้าอี้สําหรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
ประกอบด้วย 
1)  โต๊ะทํางานหน้าเหล็ก ขนาด 4.5 
ฟุต พร้อมกระจก จํานวน 1 ตัว 
งบประมาณ 6,500 บาท 
2)  เก้าอี้สํานักงานกลาง บุหนัง 
ขนาด 65 x 63 x 94 เซนติเมตร 
จํานวน 1 ตัว งบประมาณ 2,850 
บาท 

9,350 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลัด 

            

9 จัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย โทรศัพท์ไร้สาย ระบบตอบรับ
อัตโนมัติแบบดิจิตอล พร้อมเครื่องลูก 
จํานวน 2 เครื่อง 

4,780 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลัด 

            

10 จัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ 
LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิ้ว 

จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่
น้อยกว่า 18.5 นิ้ว จํานวน 1 เครื่อง  

3,300 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลัด 

            

11 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง 
ครุภัณฑ์ 
 

เพื่อจ่ายเป็นคา่ซ่อมแซมครุภัณฑ์ 80,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานป้องกันฯ 
สํานักปลัด 
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3. แผนงานการศึกษา 
 3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน, เงินเพิ่มต่างๆ ของ

พนักงาน ,  เ งิ นประจํ า ตํ าแหน่ ง , 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, เงินเพิ่ม
ต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
 

3,229,830 
 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

2 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร  
 

138,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

3 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ 
 

480,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ หรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณา 
จักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
หรือบุคลากรของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสนักําแพง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา 
 

70,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สินของกองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลตําบลสันกําแพงให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น โต๊ะ-
เก้าอี้นักเรียน ตู้เก็บเอกสาร ชั้นวาง
ของ พัดลม อ่างล้างจาน เครื่องทําน้ํา
เย็น โทรทัศน์ เครื่องเล่น DVD  
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องขยายเสียง 
ฯลฯ   

50,000 
 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

6 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน, วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุงานบ้านงานครัว, 
วัสดุก่อสร้าง, วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น,วัสดุ
การเกษตร, วัสดุโฆษณาและเผยแพร่, 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

610,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

7 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า , ค่าน้ําประปา, 
ค่าน้ําบาดาล, ค่าบริการโทรศัพท์ 
 

70,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

8 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง 
ครุภัณฑ์ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ
กองการศึกษา  โรง เ รียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดคําซาว และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโค้ง 
 

50,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             
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 3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 
ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 (ฝ่ายประจํา) เงิน เ ดือนพนักงาน ,  ค่าตอบแทน

พนักงานจ้าง ,  เงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง 

2,789,700 
 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

2 ค่าตอบแทน เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร ให้แก่  ครูผู้ช่ วยของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง ที่มี
สิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

3 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน, วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุงานบ้านงานครัว,, 
วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุการศึกษา 

185,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

4 จัดซื้อโทรทัศน์ สําหรับเป็นสื่อ
การเรียนการสอน 

โทรทัศน์แอลอีดี (LED TV)      
จํานวน  2 เครื่อง 

18,000 รร.อนุบาล
เทศบาล 

กองการศึกษา             

5 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานกังาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 

16,000 รร.อนุบาล
เทศบาล 

กองการศึกษา             

6 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction ชนิดเลเซอร์/
ชนิด LED ขาวดํา 

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด
เลเซอร์/ชนิด LED ขาวดํา       
จํานวน 1 เครื่อง 

9,600 รร.อนุบาล
เทศบาล 

กองการศึกษา             

7 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา
ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง เช่น 
ทาสี ซ่อมเปลี่ยนประตู ฯลฯ  
 

 50,000  
 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา 
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4. แผนงานสาธารณสุข 
 4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน, เงินเพิ่มต่างๆ ของ

พนักงาน, เงินประจําตําแหน่ง, ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา, ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง, เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง, 
เงินอื่น 
 

5,984,420 
 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

2 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าเช่าบ้าน เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 
 

290,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

3 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ เป็นค่าจ้างเหมาบริการ      
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ฯลฯ  
 

380,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ หรือการศึกษาดูงานในราช 
อาณาจักร และนอกราช อาณา จักร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
 

40,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ

สัมมนา 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
การประชุม การฝึกอบรมและสัมมนา
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง ที่จัดโดยส่วน
ราชการ และหน่วยงานอื่น ตาม
ระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

6 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย ค่าบํารุง 
รักษา รายเดือน / รายปี เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพ่นหมอกควัน 
ยานพาหนะ ฯลฯ  

100,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

7 ค่าวัสดุ วัสดุสํานักงาน, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, 
วัสดุก่อสร้าง, วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, วัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ , วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่, วัสดุคอมพิวเตอร์ 

325,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

8 ค่าสาธารณูปโภค ค่าไฟฟ้า, ค่าน้ําประปา ค่าน้ําบาดาล 40,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             
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5. แผนงานเคหะและชุมชน 
 5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 (ฝ่ายประจํา) เงินเดือนพนักงาน, เงินเพิ่มต่างๆ ของ

พนักงาน, เงินประจําตําแหน่ง, ค่าจ้าง
ลูกจ้างประจํา, ค่าตอบแทนพนักงาน
จ้าง, เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 
 

6,052,970 
 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองช่าง             

2 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท.ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเช่า
บ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 
 

286,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองช่าง             

3 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
เป็นค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างขุดลอก
ระบายน้ํา ค่าเปลี่ยนภาพไตรวิชั่น 
ค่าธรรมเนียมต่างๆ ฯลฯ  
 

1,450,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองช่าง             

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ หรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักร และนอกราช อาณา 
จักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล 
 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองช่าง             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ

สัมมนา 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
การประชุม การฝึกอบรมและสัมมนา
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง ที่จัดโดยส่วน
ราชการ และหน่วยงานอื่น ตาม
ระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองช่าง             

6 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เ พื่ อจ่ าย เป็นค่ าบํ า รุ ง รักษาหรื อ
ซ่ อมแซมค รุ ภัณ ฑ์  ค่ า ซ่ อมแซม
ครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย เช่น เครื่อง
สั่ น ค อ น ก รี ต ,  เ ค รื่ อ ง ต บ ดิ น , 
ยานพาหนะ ฯลฯ 

200,000 
 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองช่าง             

7 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสํานักงาน, วัสดุ
งานบ้านงานครัว, วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่,วัสดุเครื่อง
แต่งกาย, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุอื่น  

890,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองช่าง             

8 จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน จัดซื้อเก้าอี้สํานักงาน ขนาด 65 x 63 
x94 เซนติเมตร จํานวน 4 ตัวๆ ละ 
2,850 บาท 

11,400 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองช่าง             

9 จัดซื้อสว่านกระแทก เ พื่อ เป็นค่ าจัด ซื้อส ว่านกระแทก 
ขนาด 1/2 นิ้ว กําลังไฟฟ้า 710 วัตต์ 
จํานวน 1 เครื่อง 

2,800 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองช่าง             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบ  

ข้ออ่อน) 
เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า
แบบข้ออ่อน เป็นเครื่องตัดหญ้า 
แบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย
กว่า 1.5 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด 
จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 11,000 บาท 

33,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองช่าง             

11 จัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิด
พลังงานแสงอาทิตย์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโคมไฟกระพริบ
ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาด 300 
มิลลิเมตร (LED 165 หลอด) พร้อม
เสา 4 นิ้ว สูง 3 เมตร จํานวน 3 ชุดๆ 
ละ 17,500 บาท 

52,500 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองช่าง             

12 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง 
ครุภัณฑ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 200,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองช่าง             

  
 5.2 งานไฟฟา้ถนน 

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา

แรงงานในการทําสิ่งของต่างๆ ฯลฯ 
50,000 เทศบาล     

ต.สันกําแพง 
กองช่าง             

2 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เ พื่ อจ่ าย เป็นค่ าบํ า รุ ง รักษาหรื อ
ซ่อมแซมที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่า
ซ่อมแซมสิ่ ง ก่ อส ร้ า ง ต่ า งๆ  เ ช่ น 
สะพาน ฝายน้ําล้น ฯลฯ 

50,000 
 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองช่าง             

3 ค่าวัสดุ ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุก่อสร้าง 
วัสดุอื่น 

955,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองช่าง             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง   

ทิ่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา
ซ่ อ ม แ ซ ม ป รั บ ป รุ ง ที่ ดิ น แ ล ะ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนน พนังกัน
ดิน รางระบายน้ํา และสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลสัน
กําแพง 

700,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองช่าง             

  
 5.3 งานสวนสาธารณะ 

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายในการ ค่าจ้างเหมาบริการ, 

ค่าจ้างเหมาแรงงานในการทําสิ่งของ
ต่างๆ จ้างเหมาตกแต่งสวนสาธารณะ 
ฯลฯ 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองช่าง             

2 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ 
เพื่อใช้ในการจัดซื้อสารเคมีที่ใช้ในการ
ป้ อ ง กั นและกํ า จั ด ศั ต รู พื ช  กา ร
ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม สวน
สุขภาพ สวนหย่อม สวนสาธารณะ
ที่ดินสาธารณประโยชน์ ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมริมแม่น้ํา ลําคลอง 
สระน้ํา ริมถนนในเขตเทศบาล ฯลฯ 

70,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองช่าง             

  
 



52 

 

 5.4 งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย ค่าจ้างเหมาบริการ 

ค่าจ้างพ่นหมอกควันยากําจัดยุง 
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ปฏิบัติงานที่ศูนย์
กําจัดขยะของเทศบาล, ที่สาธารณะ 
การปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม การ
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขเพื่อ
ส่งเสริมและฟื้นฟู ศูนย์ส่งเสริมและ
บริการสุขภาพผู้สูงอายุ/ชุมชน วัดโรง
ธรรมสามัคคี ค่าจ้างเอกชนกําจัดขยะ 
ค่าจ้างเอกชนบริหารจัดการขยะที่
ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะแบบ
ครบวงจร หมู่ 3 ตําบลสันกําแพง 
และนําขยะไปกําจัด  

6,500,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

2 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย ค่าบํารุง 
รักษา รายเดือน/รายปี เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
ยานพาหนะฯลฯ 

400,000 
 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

3 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ, 
วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุก่อสร้าง, 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง, วัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น, วัสดุการเกษตร
วัสดุเครื่องแต่งกาย, วัสดุอื่น  

1,045,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า , ค่าน้ําประปา, 

ค่าน้ําบาดาล, ค่าบริการโทรศัพท์,  
57,000 เทศบาล     

ต.สันกําแพง 
กองสาธารณสุขฯ             

5 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง 
ครุภัณฑ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

6 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษา
ซ่อมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ เช่น โรงเรือนทําปุ๋ยหมัก ศูนย์
กําจัดขยะ โรงเก็บพัสดุประจํา ลานเท
ขยะ ฌาปนกิจสถานฯลฯ 

30,000  
 

เทศบาล     
ต.สนักําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

 
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 6.1 งานกีฬาและนนัทนาการ 

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ที่ชํารุดเสียหาย ค่าบํารุง 
รักษา รายเดือน / รายปี เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
ยานพาหนะ ฯลฯ

100,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

2 ค่าวัสดุกีฬา เ พื่ อจ่ ายเป็ นค่ า วั ส ดุกีฬาสํ าหรับ
ให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลสันกําแพง เช่น ลูกฟุตบอล ลูกเป
ตอง ลูกปิงปอง ลูกแชร์บอล ลูกเทนนิส 
ไม้ปิงปอง ไม้แบดมินตัน ไม้เทนนิส 
ห่วงยางฯลฯ 

100,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย   

ในร่ม 
เครื่องออกกําลังกายในร่ม จํานวน 3 
รายการ 
1) เครื่องวิ่งไฟฟ้า จํานวน 1 เครื่อง 
2) เครื่องเดินวงรี จํานวน 1 เครื่อง 
3) เครื่องจักรยานนั่งปั่น  จํานวน 1 
เครื่อง 

94,700 ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ 
เทศบาลตําบล
สันกําแพง 

กองการศึกษา             

4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สําหรับงานสํานกังาน 

เครื่องคอมพิวเตอร์ สําหรับงาน
สํานักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 
นิ้ว) จํานวน 1 เครื่อง 

16,000 ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ 
เทศบาลตําบล
สันกําแพง 

กองการศึกษา             

5 จัดซื้ออุปกรณ์กระจาย
สัญญาณ 

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 
Switch) ขนาด 16 ช่อง จํานวน 1 
เครื่อง 

2,300 ศูนย์กีฬาและ
นันทนาการ 
เทศบาลตําบล
สันกําแพง 

กองการศึกษา             

 6.2 งานศาสนาวัฒนธรรมทอ้งถิ่น 
ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 ค่าบํารุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบํารุงรักษาและ

ซ่อมแซมทรัพย์สิน ของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง และ
กองการศึกษา ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ตู้
เก็บเอกสาร ชั้นวางของ พัดลม อ่าง
ล้างจาน เครื่องทําน้ําเย็น โทรทัศน์ 
เครื่องเล่น DVD เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องขยายเสียง ยานพาหนะ ฯลฯ

30,000 
 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
2 ค่าบํารุงรักษาและปรับปรุง 

ครุภัณฑ์ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

 
7. แผนงานงบกลาง 
 7.1  งบกลาง 

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 ค่าชําระหนี้ เงินต้นธนาคาร 

กรุงไทย จํากัด มหาชน 
เพื่อก่อสร้างอาคารสํานักงานเทศบาล 
จํานวนทั้งสิ้น 29,049,500 บาท  
ตามสัญญากู้ประจํา ฉบับลงวันที่ 30 
พฤษภาคม 2549 ปีนี้งวดที่ 11 
(จากจํานวนทั้งสิน้ 15 งวด) โดยชําระ
เป็นเงินต้น จํานวน 1,938,267 บาท 

1,938,270 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

2 ชําระดอกเบี้ยธนาคารกรุงไทย 
จํากัด มหาชน เพื่อก่อสร้าง
อาคารสํานักงานเทศบาล 

ชําระดอกเบี้ยเงินกู้ให้
ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน เพื่อ
ก่อสร้างอาคารสาํนักงานเทศบาล 
ตามสัญญากู้ประจํา ฉบับลงวันที่ 30 
พฤษภาคม 2549 ปีนี้งวดที่ 11 (จาก
จํานวนทั้งสิ้น 15 งวด) 

300,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

 

 

 



56 

 

ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 ชําระหนี้ เงินกู้ ใ ห้สํานักงาน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

ค่าชําระหนี้เงินกู้ให้สํานักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล 1) เพื่อดําเนิน
โครงการต่างๆ รวม 8 โครงการ ดังนี้ 

882,240 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

  1)  เพื่อดําเนินโครงการต่างๆ รวม 5 
โครงการ จํานวนทั้งสิ้น 6,400,000 
บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที
1229/45/2556 ลงวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2556 ปีนี้ปีที่ 4 (จาก
จํานวนทั้งสิ้น 10 ปี) โดยชําระเป็น
เงินต้น จํานวน 609,560 บาท 

               

  2)  เพื่อดําเนินโครงการต่างๆ รวม 3 
โครงการ จํานวนทั้งสิ้น 2,946,500 
บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 
1283/99/2556 ลงวันที่ 18
กรกฎาคม 2556  ปีนี้ปีที่ 3 (จาก
จํานวนทั้งสิ้น 10 ปี) โดยชําระเป็น
เงินต้น จํานวน 272,680 บาท 
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 ชําระดอกเบี้ยเงินกู้ให้สํานักงาน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

ชําระดอกเบี้ยเงินกู้ให้สํานักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดําเนิน
โครงการต่างๆ รวม 8 โครงการ ดังนี้ 

212,880 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

  1) เพื่อดําเนินโครงการต่างๆ รวม 5 
โครงการ จํานวนทั้งสิ้น 6,400,000 
บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1229 
/45/2556 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 
2556 ปีนี้ปีที่ 4 (จากจํานวนทั้งสิน้ 
10 ปี) โดยชําระเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ 
จํานวน 140,130 บาท 

               

  2) เพื่อดําเนินโครงการต่างๆ รวม 3 
โครงการ จํานวนทั้งสิ้น 2,946,500 
บาท ตามสัญญาเงินกู้ เลขที่ 1283 
/99/2556 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 
2556  ปีนี้ปีที่ 3 (จากจํานวนทั้งสิน้ 
10 ปี) โดยชําระเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ 
จํานวน 72,750 บาท 

               

5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 548,660 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

6 สํารองจ่าย จ่ายในกรณีสาธารณภัยจําเป็นได้ตาม
ความเหมาะสมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 

697,760 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 ค่าบํารุงสันนบิาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

จ่ายเป็นค่าบํารุงสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย ในอัตราร้อยละ 1/6 
ของงบประมาณรายรับจริง ประจําปี
ที่ผ่านมา 

124,200 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

8 เงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

410,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

9 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นเงนิสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน โดยถือปฏิบัติตามมติคณะ 
รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553 
และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วน
ที่สุด ที่ มท 0891.4/ว2502 ลงวันที่   
20 สิงหาคม 2553 

330,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

ฝ่ายสวัสดิการฯ 
สํานักปลัด 

            

10 เงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าทํา
ศพ) 

จ่ายเป็นเงินช่วยค่าทําศพ พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างที่เสียชีวิตในระหว่าง
รับราชการ 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

11 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

จ่ายเงนิสมทบกองทุนบําเหนจ็บาํนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตาม
กฎหมายในอัตราร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายได้ประจําปี  

1,352,340 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจราจร ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร ดังนี้ 80,000 กองช่าง กองช่าง             
  1)  เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทําป้ายสัญญาณ

จราจร ทาสี ตีเส้นจราจรทางข้ามถนน
ในเขตเทศบาล จัดทําแผงกั้นจราจร 
ฯลฯ จํานวน 30,000 บาท โดย
พิ จ า รณ า จ่ า ย จ า ก ค่ า ป รั บ ต า ม
กฎหมายจราจรทางบก  

               

  2)  เพื่อจ่ายเป็นค่าทาสี ตีเส้นจราจร 
ทางข้ามถนนในเขตเทศบาล ค่าจัดทํา
ป้ายสัญญาณจราจร ค่าวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้  ในกิจการจราจร 
ฯลฯ ที่ประชาชนได้รับประโยชน์
โดยตรง โดยดําเนินงานร่วมกับสถานี
ตํารวจภูธรสันกําแพง จํานวน 50,000 
บาท โดยถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก            
ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 
ตุลาคม 2539  

               

13 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญ (ชคบ.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น ใน
อัตราเดือนละ ร้อยละ 4 ของจํานวน
บํานาญที่ได้รับ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครอบชีพ
ผู้รับบํานาญของราชการส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558 

8,840 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             
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ลําดับ
ที่ โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดําเนินการ 
หน่วย

ดําเนินการ 
พ.ศ.2559 พ.ศ.2560 

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 เงินบําเหน็จลูกจ้างประจํา เพื่อจ่ายเป็นเงินบําเหน็จปกติ/
บําเหน็จรายเดือน ให้แก่ลูกจ้าง 
ประจํา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยบําเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 

112,110 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

15 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร
ผู้รับบํานาญ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตรของผู้รับบํานาญ ตามพระราช 
บัญญัติบําเหน็จบํานาญข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 

25,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

 

 

 


