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แผนการดําเนินงาน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

เทศบาลตําบลสันกําแพง 
อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม 
 
 
 
 

(- สําเนา -) 



คํานํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2559 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดทํา
แผนพัฒนาและแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ท่ีแสดงถึงรายละเอียด แผนงาน 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ีดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําป
งบประมาณนั้น 

เทศบาลตําบลสันกําแพง ไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ       
พ.ศ.2561 ข้ึน เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน และควบคุมการ
ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมี ประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการ
ดําเนินงานและการประเมินผล การดําเนินงานของเทศบาล เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการ
และแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชนไดอยางแทจริง เทศบาลหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการ
ดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จะเปนประโยชนและเปนแนวทางการพัฒนาทองถ่ิน
ตอไป 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
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 สวนท่ี 1    บทนํา        1 
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 วัตถุประสงคของแผนการดําเนินงาน     1 
 ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน     1 
 ประโยชนของแผนการดําเนินงาน     3 

 สวนท่ี 2 บัญชีโครงการ / กิจกรรม 
 บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ    4            
 บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ                         6  

- โครงการพัฒนา       6 
- บัญชีครุภัณฑ       39 
- ประเภทรายจายประจํา      43                                                                  
         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

สวนที่ 1   
บทนํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทนํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ.2559 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทํา
แผนการดําเนินงาน โดยมีจุดมุงหมายท่ีแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมท่ี
ดําเนินการจริงท้ังหมดในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ินประจําปงบประมาณนั้น เพ่ือใหแนวทางใน
การดําเนินงานในปงบประมาณนั้นขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากข้ึน ลด
ความซํ้าซอนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทํางานกับหนวยงานและจําแนกรายละเอียด
ตางๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดําเนินงาน 

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 ท่ีจะดําเนินการจริงท้ังหมดใน

พ้ืนท่ีในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2561 
2) เพ่ือเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุมการ

ดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
3) เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานตามแผนงานท่ีกําหนดไว 
4) เพ่ือเปนเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ข้ันตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน หนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอ่ืนๆ ท่ี
ดําเนินการในพ้ืนท่ีขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําราง
แผนการดําเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและหนวยงานตางๆ 
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3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นําราง
แผนการดําเนินงานเสนอตอคณะกรรมการพัฒนาทองถ่ิน 

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 

แผนการดําเนินงานใหจัดทําใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีประกาศใช
งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจง
แผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตอง
ดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินในปงบประมาณนั้น  

การขยายเวลาการจัดทําและการแกไขแผนการดําเนินงานเปนอํานาจของผูบริหารทองถ่ิน 
 
ประโยชนของแผนการดําเนินงาน 

แผนการดําเนินงานเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน เพ่ือควบคุม
การดําเนินงานใหเปนไปอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเปนเครื่องมือในการติดตามการ
ดําเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดําเนินงาน จึงมีแนวทางการจัดทํา ดังนี้ 

1) เปนแผนท่ีแยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเปนแผนดําเนินการ 
2) จัดทําหลังจากท่ีไดมีการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย

เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือไดรับแจงแผนงานและโครงการจากหนวยราชการสวนกลาง สวน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีตองดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินใน
ปงบประมาณ 

3) แสดงถึงเปาหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาท่ีชัดเจนและแสดงถึง
การดําเนินงานจริง 

4) เปนการรวบรวมขอมูลจากทุกหนวยงานท่ีจะเขามาดําเนินการในพ้ืนท่ีองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

สวนที่ 2   
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีสรปุ 
จํานวนโครงการและงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 



จ ำนวนโครงกำร คิดเปน็ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละของ
ทีด่ ำเนินกำร ของโครงกำรทัง้หมด งบประมำณ งบประมำณ

1.  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรงำนและกำรบริกำรประชำชน
     1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 16 13.68 985,000 1.55 ส านักปลัด,กองคลัง
     1.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 3 2.56 564,000 0.89 ฝ่ายสวัสดิการสังคม

รวม 19 16.24         1,549,000 2.43
2.  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งแวดล้อม
     2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 36 30.77 11,355,000 17.82 กองช่างและกองสาธารณสุขฯ

     2.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1 0.85 60,000 0.09 ฝ่ายสวัสดิการสังคม

รวม 37 31.62 11,415,000      17.91
3.  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวติ
     3.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 7 5.98 270,000           0.42 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
     3.2  แผนงานงบกลาง 3 2.56 31,202,400      48.97 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
     3.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 12 10.26 1,255,000         1.97 งานป้องกนัฯ
     3.5  แผนงานสาธารณสุข 9 7.69 180,000           0.28 กองการศึกษา
     3.4  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5 4.27 325,000           0.51 กองสาธารณสุข

รวม 36 30.77 33,232,400      52.16
4.  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว
     4.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 3 2.56 630,000           0.99 ส านักปลัด, ฝ่ายสวัสดิการสังคม

รวม 3 2.56 630,000           0.99
5.  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณีวฒันธรรมและภูมิปญัญำ
     5.1 แผนงานการศึกษา 11 9.40 15,846,810      24.87 กองการศึกษา
     5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนการ 11 9.40 1,045,000         1.64 กองการศึกษา

รวม 22 18.80 16,891,810.00 26.51
รวมทัง้สิ้น (โครงกำรพัฒนำ) 117 100.00 63,718,210.00 100.00

เทศบำลต ำบลสันก ำแพง

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

ยทุธศำสตร/์แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2561

4

แบบ ผด.01 



จ ำนวนโครงกำร คิดเปน็ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละของ
ทีด่ ำเนินกำร ของโครงกำรทัง้หมด งบประมำณ งบประมำณ

6.  รำยกำรครุภัณฑ์
     6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 2 11.11 26,500             1.12 ส านักปลัด,กองคลัง
     6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 16.67 2,036,000         85.91 งานป้องกนัฯ
     6.3  แผนงานการศึกษา 5 27.78 94,610             3.99 กองการศึกษา
     6.4  แผนงานเคหะและชุมชน 3 16.67 85,500             3.61 กองช่างและกองสาธารณสุขฯ

     6.5  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 1 5.56 16,500             0.70 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
     6.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนการ 4 22.22 110,830           4.68 กองการศึกษา

รวม 18 100.00 2,369,940.00   100.00
7. โครงกำร/กิจกรรม ประเภทรำยจ่ำยประจ ำ
     7.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป
         1)  งานบริหารทัว่ไป 18 19.57 16,296,500.00  24.36 ส านักปลัด
         2)  งานบริหารงานคลัง 8 8.70 5,710,000.00    8.53 กองคลัง
     7.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
         1) งานเทศกจิ 1 1.09 458,500.00      0.69 งานป้องกนัฯ
         2) งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 8 8.70 2,856,600.00    4.27 งานป้องกนัฯ
     7.3 แผนงานการศึกษา
         1)  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 8 8.70 4,844,100.00    7.24 กองการศึกษา
         2)  งานระดับกอ่นวัยเรียน 3 3.26 3,129,500.00    4.68 กองการศึกษา
     7.4  แผนงานสาธารณสุข
         1)  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 8 8.70 6,898,500.00    10.31 กองสาธารณสุขฯ
     7.5  แผนงานเคหะและชุมชน
         1)  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 8 8.70 9,155,100.00    13.68 กองช่าง
         2)  งานไฟฟา้ถนน 4 4.35 1,535,000.00    2.29 กองช่าง
         3)  งานสวนสาธารณะ 2 2.17 70,000.00         0.10 กองสาธารณสุขฯ
         4)  งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 6 6.52 8,282,000.00    12.38 กองสาธารณสุขฯ
     7.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
         1) งานกฬีาและนันทนาการ 2 2.17 100,000.00      0.15 กองการศึกษา
         2) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 2 2.17 40,000.00         0.06 กองการศึกษา
     7.7  แผนงานงบกลาง
         1) งบกลาง 14 15.22 7,536,050.00    11.26 ทุกกองงาน

รวมทัง้สิ้น (รำยจ่ำยประจ ำ) 92 100.00 66,911,850.00 100.00
รวมทัง้สิ้น (โครงกำรพัฒนำ+รำยกำรครุภัณฑ์ +รำยจ่ำยประจ ำ) 227 100.00 133,000,000.00 100.00

5

ยทุธศำสตร/์แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร



 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
(โครงการพัฒนา) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  

แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

เทศบาลตําบลสันกําแพง 

 

1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหารงานและการบริการประชาชน 
 1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 จดันิทรรศการ
เผยแพรผลงานขอมลูท่ีเปนประโยชน
ของเทศบาล กิจกรรม 5 ส.ฯลฯ เน่ือง
ในโอกาสวันเทศบาล (24 เมษายน) 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

2 โครงการสงเสริมและสนับสนุน
การสรางความปรองดอง
สมานฉันท 

ดําเนินการตามนโยบายของรัฐบาลใน
การสรางความปรองดองสมานฉันท 
ภายในเขตเทศบาลตําบลสันกําแพง  

10,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

งานนิติการ 
สํานักปลดั 

            

3 โครงการรณรงคใหความรู
เก่ียวกับประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้ง 

การจัดทําปาย แผนพับในการ
ประชาสมัพันธ การรณรงคใหขอมลู
ขาวสารแกประชาชนใหทราบถึงสทิธิ
หนาท่ีและการมีสวนรวมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

4 การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิก
สภาเทศบาลและผูบริหาร
เทศบาล 

เพ่ือเตรียมความพรอมของการจัดการ
เลือกตั้ งสมาชิกสภาเทศบาลและ
ผูบริหารเทศบาล กรณีครบวาระใน
ก า ร ดํ า ร ง ตํ า แ ห น ง ต า ม ท่ี ค ณ ะ 
กรรมการการเลือกตั้งกําหนด 

500,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

แบบ ผด.02 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 กิจกรรมวันทองถ่ินไทย จัดกิจกรรมในวันทองถ่ินไทย ตามท่ี
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 22 
มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามท่ี
กระทรวงมหาดไทยเสนอกําหนดให
วันท่ี 18 มีนาคม ของทุกป เปนวัน
ทองถ่ินไทย 

5,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

6 โครงการฝกอบรมสัมมนาและ
ศึกษาดูงานดานกฎหมาย และ
พระราชบัญญัติขอมลูขาวสาร
แกประชาชนและเยาวชน 

1. จัดกิจกรรมอบรมใหความรูดาน
กฎหมายแกประชาชน 
2. ใหคําปรึกษาปญหาขอกฎหมายแก
ประชาชน 
3. การบริหารจดัการศูนย พ.ร.บ.
ขอมูลขาวสาร ขอมลูสารสนเทศ 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานนิติการ 
สํานักปลดั 

            

7 โครงการเผยแพรกิจกรรมศูนย
ขอมูลอาเซียน 

เผยแพรกิจกรรม โดยการจัดเตรียม
ขอมูลสื่อประชาสัมพันธ  ปรับปรุง
ขอมูล เผยแพรความรูเก่ียวกับอาเซียน
ของ 10 ประเทศใหมีความพรอมใน
การบริการประชาชน 

10,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งาน
ประชาสมัพันธ 

สํานักปลดั 

            

8 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 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งาน
ประชาสมัพันธ 

สํานักปลดั 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการดําเนินการบริหาร
ศูนยยุติธรรมชุมชน เทศบาล
ตําบลสันกําแพง 

ดําเนินการบริหารศูนยยตุิธรรมชุมชน 
ตามกรอบภารกิจ 5 ดาน ดังน้ี 
1) การปองกันและควบคุม
อาชญากรรมในชุมชน 
2) การรับเรื่องราวรองทุกข แจง
เบาะแสการทุจรติคอรัปช่ัน 
3) การไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาท 
4) การเยยีวยาเสรมิพลังแกเหยื่อ
อาชญากรรมและความรูสึกของชุมชน 
5) การรับผูพนโทษหรือผูถูกคุม
ประพฤติกลบัสูชุมชน 

10,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานนิติการ 
สํานักปลดั 

            

10 โครงการจดัทําขอมูลท่ีเก่ียวกับ
การสงเสริมการทองเท่ียว
แบบพ็อกเก็ต (คูมือ) 
 

จัดทําขอมูลท่ีเก่ียวของกับการสงเสริม
การทองเท่ียวแบบพอตเกต (คูมือ) 
แสดงแผนพังถนนคนเดิน และ
เสนทางการทองเท่ียวของอําเภอสนั
กําแพง ใหแกนักทองเท่ียวไดศึกษา 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งาน
ประชาสมัพันธ 

สํานักปลดั 

            

11 โครงการปรับปรุงเว็บไซต
เทศบาลตาํบลสันกําแพง 

พัฒนาระบบขอมูลเผยแพร
เว็บไซตwww.Sankamphaeng. com 
ใหมีการปรับเปลีย่นเพ่ิมรปูแบบท่ี
เหมาะสมกับการใชงานในดานพ้ืนท่ีใช
สอยของเว็บไซต เพ่ิมเน้ือท่ีในการจัดเก็บ
ขอมูลและอ่ืนๆ อันเก่ียวของกับการ
จัดทําเว็บไซตของเทศบาล 

35,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งาน
ประชาสมัพันธ 

สํานักปลดั 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการผลติสื่อสิ่งพิมพและ
การจัดการชองทางขาวสาร
ผานสื่อออนไลน 

ผลิตสื่อสิ่งพิมพท่ีมผีลตอการรายงาน
ผลการดําเนิน งานของเทศบาล เชน 
รายงานประจําป เอกสารขาวแจก 
จดหมายขาวรายปกษ จัดการขาวสาร
ผานชองทางออนไลน ผานไลนกรุป 
เพ่ือติดตอสื่อสารกับผูนําชุมชนในการ
รายงานผลกิจกรรม เพ่ือสงเปนขาว 

50,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งาน
ประชาสมัพันธ 

สํานักปลดั 

            

13 โครงการอบรมเสริมสราง 
คุณธรรมจริยธรรมและตอตาน
ทุจริตคอรรัปชันภาครัฐเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานและประโยชนสุข
ของประชาชน 

จัดฝกอบรมเสริมสร างคุณธรรม
จริยธรรมและตอตานทุจริตคอรรัปชัน
ภาครั ฐ  ใหแกพ นักงานเทศบาล 
ลูกจาง เทศบาลตําบลสันกําแพง 

10,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งาน          
การเจาหนาท่ี 
สํานักปลดั 

            

14 อุดหนุนองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินในเขตอําเภอสันกําแพง
ตามโครงการบรหิารจดัการ
ศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อ
จัดจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

สนับสนุนงบประมาณใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินในเขตอําเภอสัน

กําแพงตามโครงการบริหารจัดการ

ศูนยขอมูลขาวสารการจัดซื้อจัดจาง

ของอปท.อําเภอสันกําแพง 

20,000 ศูนยขอมูล
ขาวสารการ
จัดซื้อจัดจาง
ขององคกร
ปกครองสวน
ทองถ่ิน        
อ.สันกําแพง 

สํานักปลดั             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการปรับปรุงขอมลูแผนท่ี
ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน 

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

200,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองคลัง             

16 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีเพ่ือเปนการ 
จูงใจแกผูเสียภาษี 

เพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
เ พ่ื อเปนการจู งใจแก ผู ชํ าระภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน ภาษีบํารุงทองท่ี 
ภาษีปาย ภายในกําหนดระยะการชําระ
ภาษีในเขตเทศบาล จํานวน 23 ชุมชน  

15,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองคลัง             
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1.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 การจัดเวทีประชาคมเพ่ือการ
จัดทําแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาเทศบาล 

ดําเนินการจัดเวทีประชาคมภายในเขต
เทศบาลท้ัง 23 ชุมชน เพ่ือสงเสริม 
สนับสนุนการจัดทําแผนชุมชนโดยนํา
ขอมูลมาจดัทําแผนพัฒนาทองถ่ิน 

20,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

ฝายสวัสดิการฯ 
สํานักปลดั 

            

2 โครงการสํารวจขอมลูท่ีจําเปน
ของเทศบาล 
 

จัดเก็บขอมลูจากประชาชนภายในเขต
เทศบาล จํานวน 23 ชุมชน 

60,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

ฝายสวัสดิการฯ 
สํานักปลดั 

            

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

484,000 22 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

ฝายสวัสดิการฯ 
สํานักปลดั 
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2. ยุทธศาสตรการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและส่ิงแวดลอม 
 2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 4 หมู 1 
ตําบลสันกําแพง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 
0.15 เมตร ความกวาง 3 เมตร ความ
ยาวรวม 215 เมตร โดยมีพ้ืนท่ีถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไมนอยกวา 
645 ตารางเมตร ไหลทางหินคลกุบด
อัดแนน กวางขางละ 0.25 เมตร ท้ัง 2 
ขาง  

388,000 หมู 1 
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

2 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 5 หมู 1 
ตําบลสันกําแพง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตร ความกวาง 3.00 
เมตร ความยาวรวม 110 เมตร โดย
มีพ้ืนท่ีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวม
ไมนอยกวา 330.00 ตารางเมตร 
ไหลทางหินคลุกบดอัดแนน กวางขาง
ละ 0.25 เมตร ท้ัง 2 ขาง  

200,000 หมู 1 
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 3 (ชวงปลาย) 
หมู 1 ตําบลสันกําแพง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตร ความกวาง 3.00 
เมตร ความยาวรวม 60.00 เมตร 
โดยมีพ้ืนท่ีถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
รวมไมนอยกวา 180.00 ตาราง
เมตร ไหลทางหินคลุกบดอัดแนน 
กวางขางละ 0.25 เมตร ท้ัง 2 ขาง  

111,000 หมู 1 
ต.สันกําแพง 

กองชาง             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอยขางบานชางแดง 
หมู 1 ตําบลสันกําแพง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตร ความกวาง 2.50 
เมตร ความยาวรวม 75 เมตร โดยมี
พ้ืนท่ีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม
นอยกวา 187.50 ตารางเมตร ไหล
ทางหินคลุกบดอัดแนน กวางขางละ 
0.25 เมตร ท้ัง 2 ขาง  

119,000 หมู 1 
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ บริเวณถนนซอยขาง
บานนางรัตนา ชมพูกา บาน  
ปาเสา หมู 1 ตําบลสันกําแพง  
 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตร ความกวาง 4.00 
เมตร ความยาวรวม 300.00 เมตร 
โดยมีพ้ืนท่ีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รวมไมนอยกวา 1,200.00 ตาราง
เมตร ไหลทางหินคลุกบดอัดแนน กวาง
ขางละ 0.50 เมตร ท้ัง 2 ขาง  

719,000 หมู 1 
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

6 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
พรอมฝาปดคอนกรีตเสริม
เหล็ก  บริเวณซอย 9 (บาน
นายวิทยา พันธุสมบัติ) บาน 
ปาเห็ว หมู 2 ตําบลสันกําแพง 

กอสรางรางระบายนํ้า พรอมฝาปด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 
0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 
ความยาว 92.00 เมตร 

296,000 หมู 2 
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

7 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
พรอมฝาปดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ถนนบานปาเสา - บานปาเห็ว  
(ตั้งแตสี่แยกตลาดปาเห็ว ถึง
เช่ือมซอย 9 บานปาเห็ว)     
หมู 2 ตําบลสันกําแพง 

กอสรางรางระบายนํ้า พรอมฝาปด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 
0.50 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 
ความยาว 145.00 เมตร 

555,000 หมู 2 
ต.สันกําแพง 

กองชาง             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการกอสรางขยายไหล 
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนสายหลักบานเหลา 
(ตั้งแตซอย 2 ถึงหมูบาน
ชวนชม) หมู 3 ตําบล        
สันกําแพง 

กอสรางขยายไหลถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกวาง 
0.30 - 1.50 เมตร ท้ังสองขางความ
ยาวรวม 476 เมตร โดยมีพ้ืนท่ี 
ขยายไหลถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รวมท้ังสองขางไมนอยกวา 807 
ตารางเมตร  

542,000 หมู 3 
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

9 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
พรอมฝาปดคอนกรีตเสริม
เหล็ก บรเิวณถนนบานคาํซาว 
(ตั้งแตสามแยกบานนายอาคม 
ถึงลําเหมืองสาธารณะ) บาน
คําซาว หมู 4 ตาํบลสันกําแพง 

กอสรางรางระบายนํ้า พรอมฝาปด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 
0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 
ความยาว 166.00 เมตร 

531,000 หมู 4 
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

10 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
พรอมฝาปดคอนกรีตเสริม
เหล็ก บรเิวณถนนบานคาํซาว 
(ตั้งแตตนโพธ์ิขางวัดคําซาว ถึง
ลําเหมืองสาธารณะ) บานคํา
ซาว หมู 4 ตําบลสันกําแพง 

กอสรางรางระบายนํ้า พรอมฝาปด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 
0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 
ความยาว 81 เมตร 

261,000 หมู 4 
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ บริเวณถนน
ดานหลังวัดสันกําแพงหลวง 
(ดานทิศตะวันตก)  หมู 5 
ตําบลสันกําแพง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก หนา 
0.15 เมตร ความกวาง 5.50 เมตร 
ความยาวรวม 112 เมตร โดยมีพ้ืนท่ี
ถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก รวมไมนอย
กวา 616 ตารางเมตร 

375,000 หมู 5 
ต.สันกําแพง 

กองชาง             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
พรอมฝาปดคอนกรีตเสริม

เหล็ก บรเิวณซอย 5 บาน   
สันเหนือ หมู 6 ตําบลสัน

กําแพง  

กอสรางรางระบายนํ้า พรอมฝาปด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 
75.00 เมตร  
 

257,000 หมู 6 
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

13 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า
คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอมฝา
ปดแผนคอนกรตีอัดแรง 
บริเวณถนนไปสสุานบาน 
ทรายมลู บานตลาด  หมู 7 
ตําบลสันกําแพง 

กอสรางรางระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก พรอมฝาปดแผนคอนกรตีอัดแรง 
ความกวาง 2 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 
เมตร ความยาว 17 เมตร พรอมราง
ระบายนํ้าคอนกรีตเสรมิเหล็ก พรอมฝา
ปดคอนกรีต เสรมิเหล็ก ความกวาง 
0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร      
ความยาว 10 เมตร 

307,000 หมู 7 
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก พรอมพนังกันดิน 
บริเวณถนนซอยสุโขทัย (ตอ
จากของเดิม) บานสันใต หมู 9 
ตําบลสันกําแพง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตร ความกวาง 3 เมตร 
ความยาวรวม 114 เมตร โดยมีพ้ืนท่ี
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไมนอย
กวา 342 ตารางเมตร ไหลทางหนิ
คลุกบดอัดแนน กวางเฉลี่ย 0.50 
เมตร ขางเดียว พรอมกอสรางพนังกัน
ดินคอนกรีตเสรมิเหล็ก (เข่ือน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ปองกันนํ้าเซาะ) 
หนา 0.25 เมตร สูงจากระดับทอง
นํ้า 2.50 เมตร ยาว 127 เมตร  

1,546,000 หมู 9 
ต.สันกําแพง 

กองชาง             



16 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บรเิวณถนนซอย 2 
บานสันไร หมู 10 ตําบล    
สันกําแพง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตร ความกวาง 2.00 
เมตร ความยาวรวม 42 เมตร โดยมี
พ้ืนท่ีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม
นอยกวา 84.00 ตารางเมตร 

57,000 หมู 10 
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

16 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณถนนซอย 5 
(บานนายเสกสรร) บานสันไร 
หมู 10 ตําบลสันกําแพง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตร ความกวาง 4 เมตร 
ความยาวรวม 165  เมตร โดยมี
พ้ืนท่ีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม
นอยกวา 660 ตารางเมตร ไหลทาง
หินคลุกบดอัดแนน กวางขางละ 1 
เมตร ท้ัง 2 ขาง  

434,000 หมู 10 
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

17 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ ซอย 6 หมู 10 
ตําบลสันกําแพง  
(ตอจากของเดมิ) 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตร ความกวาง 4.00 
เมตร ความยาวรวม 160.00 เมตร 
โดยมีพ้ืนท่ีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รวมไมนอยกวา 640.00 ตารางเมตร 
ไหลทางหินคลุกบดอัดแนน กวางขาง
ละ 1.00 เมตร ท้ัง 2 ขาง  

415,000 หมู 10 
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

18 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหลก็ บริเวณถนนซอย 8 
(ตอจากของเดิม) บานนอย  
หมู 11 ตําบลสันกําแพง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตร ความกวาง 4 เมตร 
ความยาวรวม 110  เมตร โดยมี
พ้ืนท่ีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม
นอยกวา 440 ตารางเมตร 

242,000 หมู 11 
ต.สันกําแพง 

กองชาง             



17 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณถนนซอย
หนาศูนยราชการเฉลมิ      
พระเกียรติ (ตั้งแตปากทาง
เช่ือมถนนสายเชียงใหม-     
สันกําแพง ถึงลําเหมือง)   
บานดอนมูล หมู 1 ตําบล
ทรายมลู 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตร ความกวาง 3 เมตร 
ความยาวรวม 54 เมตร โดยมีพ้ืนท่ี
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไมนอย
กวา 162 ตารางเมตร ไหลทางหนิ
คลุกบดอัดแนน กวางเฉลี่ยขางละ 
0.25 เมตร ท้ัง 2 ขาง  

100,000 หมู 1 
ต.ทรายมลู 

กองชาง             

20 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณถนนสันโคง
ใหม ซอย 1 (ซอยลุงขาว) 
บานสันโคงใหม หมู 2 ตําบล   
ทรายมลู 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตรจาํนวน 2 ชวง 
ความกวาง 4 เมตร ความยาวรวม 
117 เมตร และความกวาง 3.50 
เมตร ความยาวรวม 26 เมตร โดยมี
พ้ืนท่ีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมท้ัง 
2 ชวง ไมนอยกวา 559 ตารางเมตร 
ไหลทางหินคลุกบดอัดแนน กวาง
เฉลี่ย ขางละ 0.30 เมตร ท้ัง 2 ขาง  

328,000 หมู 2 
ต.ทรายมลู 

กองชาง             

 

 

 

 

 

 



18 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

21 โครงการกอสรางขยายไหล ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ ริม
ทางหลวงเทศบาล หมายเลข 
ชม.ถ. 70-001 (ฝงซาย) ชวง
ปากซอยสันโคงใหม ซอย 7 
(ซอยลุงคํายาไก) ถึงหนาอุโบสถ
วัดดอนมูล บานสันโคงใหม    
หมู 2 ตําบลทรายมูล 

กอสรางขยายไหลถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกวาง 
0.30 - 1.30 เมตร ความยาวรวม 
350 เมตร โดยมีพ้ืนท่ีขยายไหลถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรวม  ไมนอยกวา 
324 ตารางเมตร  

200,000 หมู 1 
ต.ทรายมลู 

กองชาง             

22 โครงการกอสรางขยาย
ไหลถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณริมทางหลวงเทศบาล 
หมายเลข ชม.ถ. 70-001 
(ฝงขวา) ชวงปากทางแสงคํา
อินน ถึงวัดดอนมูล   บานสัน
โคงใหม หมู 2 ตาํบลทรายมลู 

กอสรางขยายไหลถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกวาง 
0.40 - 1.30 เมตร ความยาวรวม 
255 เมตร โดยมีพ้ืนท่ีขยายไหลถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไมนอยกวา 
262 ตารางเมตร  

161,000 หมู 2 
ต.ทรายมลู 

กองชาง             

23 โครงการกอสรางขยายไหลถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณริม
ทางหลวงเทศบาล หมายเลข 
ชม.ถ. 70-001 (ท้ัง 2 ฝง)  
ชวงหนาโรงเรียนวัดสันโคง ถึง
ซอยสันโคงใหม ซอย 1 (ซอยลุง
ขาว) บาน   สันโคงใหม หมู 2 
ตําบลทรายมลู 

กอสรางขยายไหลถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกวาง 
0.40 - 1.30 เมตร ความยาว
รวมท้ัง 2 ฝง 262 เมตร โดยมีพ้ืนท่ี
ขยายไหลถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
รวมไมนอยกวา 287 ตารางเมตร  

175,000 หมู 2 
ต.ทรายมลู 

กองชาง             



19 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการซอมสรางปูทับผิว
ถนน (Overlay) ดวยแอสฟลท
ติกคอนกรีต บรเิวณถนน
ภายในหมูบาน ตั้งแตตลาด 
สันโคง ถึงจุดเช่ือมตอถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก ไปบาน 
หัวฝาย บานปาเปา หมู 3 
ตําบลทรายมลู 

ซอมสรางปูทับผิวถนน (Overlay) 
ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร ความกวาง 5.00 เมตร 
ความยาวรวม 440เมตร โดยมีพ้ืนท่ี
ถนนปูทับผิวถนน ดวยแอสฟลทตกิ 
คอนกรีต รวมไมนอยกวา 2,200
ตารางเมตร  

626,000 หมู 3 
ต.ทรายมลู 

กองชาง             

25 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณถนนบานหัว
ทุง ซอย 3/2 (ซอยขางบาน
นายธีรพงษ ไชยชนะ) บานหัว
ทุง หมู 5 ตําบลทรายมลู 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตร ความกวาง 3.50 
เมตร ความยาวรวม 69.00 เมตร 
โดยมีพ้ืนท่ีถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
รวมไมนอยกวา 241.50 ตาราง
เมตร ไหลทางหินคลุกบดอัดแนน 
กวางเฉลี่ยขางละ 0.25 เมตร ท้ัง 2 
ขาง  
 

145,000 หมู 5 
ต.ทรายมลู 

กองชาง             

26 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บรเิวณถนนซอย  
วัวชน บานทรายมูล หมู 7    
ตําบลทรายมลู 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตร ความกวาง 3.50 
เมตร ความยาวรวม 98 เมตร โดยมี
พ้ืนท่ีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม
นอยกวา 343 ตารางเมตร ไหลทาง
หินคลุกบดอัดแนน กวางเฉลี่ยขางละ 
0.25 เมตร ท้ัง 2 ขาง  

204,000 หมู 7 
ต.ทรายมลู 

กองชาง             



20 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณถนนซอย
ขางรานบรรจงวัวหัน บาน
ทรายมลู หมู 7 ตาํบลทรายมลู 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตร ความกวาง 3.50 
เมตร ความยาวรวม 26.00 เมตร 
โดยมีพ้ืนท่ีถนนคอนกรตีเสริมเหลก็ 
รวมไมนอยกวา 91.00 ตารางเมตร 
ไหลทางหินคลุกบดอัดแนน กวาง
เฉลี่ยขางละ  0.25 เมตร ท้ัง 2 ขาง  

57,000 หมู 7 
ต.ทรายมลู 

กองชาง             

28 โครงการซอมสรางปูทับผิว
ถนน (Overlay) ดวยแอสฟลท
ติกคอนกรีต บรเิวณถนนทาง
หลวงเทศบาล ชม.ถ.70-001 
ชวงสามแยกเกาตุม ถึงปาก
ซอยวัดทรายมูล บานทรายมลู    
หมู 7 ตําบลทรายมูล 

ซอมสรางปูทับผิวถนน (Overlay) 
ดวยแอสฟลท ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 
0.05 เมตร ความกวาง 5.70 - 
7.75 เมตร ความยาวรวม 457.00 
เมตร โดยมีพ้ืนท่ีถนนปูทับผิวถนน 
ดวยแอสฟลทติกคอนกรีต รวมไม
นอยกวา 3,017.00 ตารางเมตร  

856,000 หมู 7 
ต.ทรายมลู 

กองชาง             

29 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
พรอมฝาปดคอนกรีตเสริม
เหล็ก บรเิวณซอย 3 จากถนน
สายหลักเช่ือมตอรางระบายนํ้า
ของเดิม หมู 6 ตาํบลแชชาง 

กอสรางรางระบายนํ้า พรอมฝาปด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 
0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.35 เมตร 
ความยาวรวม 100 เมตร  

281,000 หมู 6 
ต.แชชาง 

กองชาง             

30 โครงการกอสรางรางระบายนํ้า 
พรอมฝาปดคอนกรีตเสริม
เหล็ก บรเิวณถนนสายหลัก
ริมนํ้าแมออน ตั้งแตทางแยก
ขางวัดแชชาง เช่ือมตอราง
ระบายนํ้าของเดมิ บานปาไผ
กลาง  หมู 7 ตําบลแชชาง 

กอสรางรางระบายนํ้า พรอมฝาปด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกวาง 
0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 
ความยาว 99.00 เมตร  
 

337,000 หมู 7 
ต.แชชาง 

กองชาง             



21 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

31 โครงการกอสรางถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณคลองชล 
ประทานถึงบานนายสุเจตน 
บานปาไผใต  หมู 8 ตําบล  
แชชาง 

กอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตร จํานวน 2 ชวง 
ความกวาง 3 เมตร ความยาว 163 
เมตร และความกวาง 3.00-4.00 
เมตร ความยาว 3.00 เมตร โดยมี
พ้ืนท่ีถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รวมไม
นอยกวา 499.50 ตารางเมตร  

280,000 หมู 8 
ต.แชชาง 

กองชาง             

32 อุดหนุนการไฟฟาสวนภูมภิาค
สาขาอําเภอสันกําแพง 

สนับสนุนงบประมาณใหการไฟฟาสวน
ภูมิภาคสาขาอําเภอสันกําแพง 

100,000 การไฟฟา
สวนภูมภิาค
สาขาอําเภอ
สันกําแพง 

กองชาง             

33 โครงการคลองสวยนํ้าใส -ฟนฟูและอนุรักษคุณภาพสิ่งแวดลอม
คุณภาพนํ้า บริเวณแหลงนํ้า 3 แหง
ดังน้ี ลํานํ้าออน,หนองสันเหนือ,หนอง
นํ้าบวกโจ  
-จัดอบรมนักเรียน, แกนนําชุมชน ให
ความรูเก่ียวกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม 
การจัดการนํ้าเสีย     
-จัดเก็บตัวอยางนํ้าในแหลงนํ้าและ
ตรวจหาคาคุณภาพนํ้า 

20,000 ภายในเขต 
เทศบาลตาํบล
สันกําแพง 

กองสาธารณสุข ฯ             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

34 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             

35 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 

10,000 ภายในเขต 
เทศบาลตาํบล
สันกําแพง 

กองสาธารณสุข ฯ             

36 โครงการปลูกตนไมเพ่ิมพ้ืนท่ี    
สีเขียว 

ประชาชนรวมกันปลูกตนไม จํานวน 
2,000 ตน 

20,000 ภายในเขต 
เทศบาลตาํบล
สันกําแพง 

กองสาธารณสุข ฯ             
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 2.2 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการอนุรักษพันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราช ดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี     
(อพ.สธ.-สถ.) 

จัดตั้งศูนยอนุรักษและพัฒนา
ทรัพยากรทองถ่ิน 

60,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝายสวัสดิการฯ 
สํานักปลดั 
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3. ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 3.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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
ปญหายาเสพตดิ ภายใต
แนวคิดยุทธศาสตรพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพติด 

จัดกิจกรรมภายใตแนวคิดยุทธศาสตร
พลังแผนดินเอาชนะยาเสพติด การ
จัดตั้งเครือขายอาสาสมัครปองกัน     
ยาเสพตดิ ศูนยปฏิบัติการตอสูเพ่ือ
เอาชนะยาเสพติด เพ่ือใหประชาชนมี
สวนรวม ในการดูแลรักษาความสงบ
เรียบรอยในชุมชน เฝาระวังการแพร
ระบาดของยาเสพตดิ ซึ่งประกอบดวย 
กิจกรรมการปองกันยาเสพติด การ
ปราบปรามยาเสพติด กิจกรรมบําบัด 
รักษาและฟนฟูผูติดยาเสพติด การ
รณรงคตอตานยาเสพติด การจัด 
กิจกรรมฝกอบรม กิจกรรมสภาเดก็ 
และเยาวชนระดับตําบล ประชุมอาสา 
สมัครปองกัน ยาเสพตดิในชุมชน โดย
ดําเนินงานรวมกับสถานีตํารวจภูธร   
สันกําแพง 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝายสวัสดิการฯ 
สํานักปลดั 

            

2 อุดหนุน ท่ีทําการปกครอง
อํ า เ ภ อ สั น กํ า แ พ ง ต า ม
โครงการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดและการจัด
ระเบียบสังคมแบบบูรณาการ 

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

40,000 ท่ีทําการ
ปกครอง
อําเภอ       
สันกําแพง 

ฝายสวัสดิการฯ 
สํานักปลัด 

            



25 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการชวยเหลือประชาชน
ผูประสบภยัธรรมชาต ิ

ชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัย
ธรรมชาติ ภายในเขตเทศบาลตําบล
สันกําแพง 

100,000 ภายในเขต
เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 

            

4 โครงการอบรมใหความรูแก
คณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชนและการจัดกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชน 

จั ด กิ จกรรมอบรม ให ค วามรู แ ก
คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลตําบลสันกําแพง และการ
จัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 

50,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 

            

5 กิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝา
ระวังและขจดัปญหาการละเมิด
สิทธิเด็กและสตร ี

จัดกิจกรรมอบรมอาสาสมัครเฝาระวัง
และขจัดปญหาการละเมิดสิทธิเด็ก
และสตรี 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 

            

6 โครงการอบรมใหความรูและ
ศึกษาดูงานแกคณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาล
ตําบลสันกําแพง 

คณะกรรมการกองทุนและคณะอนุ 
กรรมการกองทุน จาํนวน 45 คน 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 

            

7 โครงการตรวจสารเสพตดิใน
บุคลากรกลุมเสี่ยง (ลูกจาง)  
ของเทศบาล 

ตรวจสารเสพติดในบุคลากรกลุมเสี่ยง 
(ลูกจาง) ของเทศบาลตําบลสันกําแพง 

10,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 

            

 3.2 แผนงานงบกลาง 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 เบ้ียยังชีพผูสูงอาย ุ จายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุในเขตเทศบาล

ตําบลสันกําแพงท่ีไดลงทะเบียนรับเบ้ีย

ยังชีพไดรับเบ้ียยังชีพ  

25,989,600 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 เบ้ียยังชีพคนพิการ จายเบ้ียยังชีพคนพิการในเขตเทศบาล

ตําบลสันกําแพงท่ีไดลงทะเบียนรับเบ้ีย

ยังชีพ ไดรับเบ้ียยังชีพ  

4,972,800 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 

            

3 เบ้ียยังชีพผูปวยเอดส จายเบ้ียยังชีพผูปวยโรคเอดสในเขต

เทศบาล   

240,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 

            

 

 3.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการสํารวจขอมลูเพ่ือ
วางแผนและประชาสมัพันธ
ภารกิจงานเทศกิจ 

สํ า ร วจข อมู ล เ พ่ื อ ว า งแผนและ
ประชาสัมพันธภารกิจงานเทศกิจ  การ
อ อ ก สํ า ร ว จ  ก า ร ติ ด ตั้ ง ป า ย
ประชาสัมพันธ  สํ ารวจพ้ืนท่ี /ทาง
สาธารณะท่ีมกีารวางหรอืจําหนายสนิคา 
ตรวจสอบขอรองเรียน การออกเก็บปาย
โฆษณาใบปลิว โบชัวรท่ีติดประกาศใน
เขตเทศบาลโดยไมไดรับอนุญาต 

100,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

งานเทศกิจ 
สํานักปลดั 

            

2 โครงการจดัระเบียบปายในท่ี
สาธารณะ 

จัดระเบียบปายในท่ีสาธารณะท่ีบดบัง
และกีดขวางในการใชรถใชถนนของ
ป ร ะ ช า ช น ใ น พ้ื น ท่ี  ร ณ ร ง ค
ประชาสัมพันธ จัดประชุมสรางความ
เขาใจ แกประชาชนในพ้ืนท่ี 

20,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

งานเทศกิจ 
สํานักปลดั 

            



27 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการฝกซอมแผนปองกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

จัดทําแผนปองกันและบรรเทา        
สาธารณภัย ประชุม ทบทวนปรับปรุง 
แผนฯ และฝกซอมแผนฯใหเปนไปตาม
รูปแบบและแนวทางท่ีกําหนดท้ังภาค 
รัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

            

4 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 

            

5 โครงการฝกอบรมสมาชิก     
อปพร.หลักสูตรจัดตั้ง 

ฝกอบรมสมาชิก อปพร. หลักสูตร
จัดตั้ง ตามพระราชบัญญัติปองกัน
และบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 
ใหครบรอยละ 2 ตามนโยบายของ
กระทรวงมหาดไทย       

250,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการฝกอบรมสมาชิก    
อปพร. หลักสตูรทบทวน 

สมาชิก อปพร. ท่ีผานหลักสตูรจดัตั้ง

มาแลว 2 ป 

150,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

            

7 โครงการปองกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนชวงเทศกาล 

อาสาสมัคร และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
รวมรณรงคประชาสมัพันธ ในการ
ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ตลอดจนอํานวยความสะดวกแก
ประชาชนและนักทองเท่ียวท่ีใชรถใช
ถนนชวงเทศกาล 

50,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

            

8 โครงการสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดทํา
แผนปองกันและบรรเทา      
สาธารณภัยประจาํหมูบาน 

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

10,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

            

9 โครงการปองกันและแกไข
ปญหามลพิษหมอกควันการ
เผาในท่ีโลง 

ดําเนินกิจกรรมเพ่ือปองกันและแกไข
ปญหามลพิษหมอกควันในพ้ืนท่ี 

10,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

            

10 โครงการ อปพร. เตรียมพรอม
ปองกันภัย 

เมื่อเกิดหรือคาดวาจะเกิดสาธารณภัย
ข้ึนสมาชิก อปพร. ในสังกัดปฏิบัติ
หนาท่ีประจําศูนย อปพร.เพ่ือเตรียม
ความพรอมในการเฝาระวัง และแจง
เ ตื อ น ภั ย  ต ล อ ด จ น ช ว ย เ ห ลื อ
ผูประสบภัยในพ้ืนท่ี  

10,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงานกูชีพกูภัยใน
การบริการระบบการแพทย
ฉุกเฉิน 

ฝกอบรมเพ่ิมพูนความรูพัฒนา
ศักยภาพ ใหแกผูปฏบัิติงานกูชีพกูภัย 
ในการปฏิบัติงานระบบการแพทย
ฉุกเฉินของเทศบาลตําบลสันกําแพง 

15,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

            

12 โครงการฝกอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงานดับเพลิงใน
การปองกันและบรรเทา 
สาธารณภัย และอัคคภีัย 

ฝกอบรมพัฒนาศักยภาพ เพ่ิมทักษะ
พนักงานดับเพลิงและกูภัยในการ
ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย จดั
ฝกอบรมใหความรูพัฒนาศักยภาพ
เพ่ิมทักษะพนักงานดับเพลิงและกูภัย
ทุก 3 เดือน 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

            

 
 3.4  แผนงานสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 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 โครงการควบคมุและปองกัน
โรคพิษสุนัขบา 

ใหความรูเก่ียวกับการดูแลสัตวเลี้ยง
และการควบคุมปองกันโรคใหแกแกน
นําในชุมชนเพ่ือนําความรูท่ีไดมาเปน
แนวทางในการปองกันและควบคุม
โรค 

10,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
แกนนําสรางคณุคาสมุนไพร
ไทยท่ีใชเปนยา 

ดําเนินการอบรมแกนนําสมุนไพร 
กิจกรรมนําสมุนไพร เ พ่ือมา เปน
ประโยชนทางยา 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

5 โครงการนํ้าคณุภาพเพ่ือ
ผูบริโภค 

อบรมใหความรูผูประกอบการและ
ประชาชนท่ัวไป 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

6 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             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการใหความรูในการ
สงเสริมสุขภาพและปองกัน
ควบคุมแกไขโรคตดิเช้ือ โรค
ระบาด และโรคอุบัติใหม 

การใหความรูในการสงเสริมสุขภาพและ
ปองกันควบคุมแกไขโรคติดเช้ือ โรค
ระบาด และโรคอุบัติใหม แกประชาชน
ท่ัวไป อสม. นักเรียน และผูสูงอายุ การ
ประชาสัมพันธ  การวางแผนการ
ดําเนินงานรวมกับองคกรท่ีเก่ียวของ 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

8 โครงการปองกันโรคติดตอทาง
เพศสัมพันธและโรคเอดส 

จัดอบรมใหความรูแกเยาวชน และ
ประชาชนในเขตเทศบาลตําบล 
สันกําแพง ชุมชนละ 5 คน รวม 
130 คน 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

9 โครงการหมอในบาน อบรมใหความรูเรื่องการดูแลสุขภาพ
และการปฐมพยาบาลเบ้ืองตนแก      
อสม. ผูนําชุมชน และประชาชนท่ัวไป 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

 
 3.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการสงเสริมกิจกรรม   
การกีฬาและนันทนาการ 

จัดสงนักกีฬาของเทศบาลเขารวม
แขงขันกีฬาตลอดท้ังปโดยสนับสนุน
คาใชจายอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ เชน คา
สมัคร ชุดกีฬา วัสดุอุปกรณ  
คาอาหารและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

150,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการแขงขันกีฬาเปตอง
เช่ือมความสมัพันธชุมชน 

จัดกิจกรรมแขงขันกีฬาเปตองเช่ือม
ความสัมพันธใหแกประชาชนในเขต
เทศบาลตาํบลสันกําแพง จํานวน 23 
ชุมชน 

15,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

3 โครงการแขงขันกีฬาชุมชน
เทศบาลตาํบลสันกําแพง 

จัดการแขงขันกีฬาระหวางชุมชนใน
เขตเทศบาลตําบลสันกําแพง จํานวน 
23 ชุมชน 

100,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

4 โครงการแขงขันฟุตบอล     
สันกําแพงยูธคัพ 

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

40,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

5 โครงการฝกอบรมทักษะดาน
กีฬาสูความเปนเลศิ 

จัดการฝกอบรมกีฬาประเภทตาง ๆ 
ใหแกเยาวชนและประชาชนภายใน
อําเภอสันกําแพงและใกลเคยีง 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและการทองเท่ียว 
 4.1 แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 

500,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

2 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 

100,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 

            

3 โครงการศูนยจําหนาย
ผลิตภณัฑชุมชน 

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

30,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 
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5. ยุทธศาสตรการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปญญา 
 5.1 แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 

150,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

2 อุดหนุนอาหารกลางวันสําหรับ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขต
เทศบาลตาํบลสันกําแพง 

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก
เด็กนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตเทศบาล จํานวน 5 แหง และ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 
จํานวน 1 แหง 

9,268,000 โรงเรียน
ประถมศึกษา
ในเขตเทศบาล
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

3 อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลสันกําแพง 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมทางการ
ศึกษาใหแกโรงเรียนในเขตเทศบาล
ตําบลสันกําแพง จํานวน 7 แหง 

130,000 โรงเรียนในเขต
เทศบาลตาํบล
สันกําแพง 

กองการศึกษา             

4 โครงการเปดอาคารศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดคําซาว 

จัดพิธีเปดอาคารศูนยพัฒนาเด็กเลก็
วัดคําซาว  

35,000 ศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดคําซาว 

กองการศกึษา             

5 โครงการเปดบานอนุบาล
เทศบาลตาํบลสันกําแพง 

จัดแสดงผลงานของนักเรียนประจําป
การศึกษา และพิธีมอบวุฒิบัตรใหแก
เ ด็ ก นั ก เ รี ย น ช้ั นอ นุบ า ล3  ขอ ง
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบล       
สันกําแพง 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการแขงขันกีฬานักเรยีน
ระดับปฐมวัย  

จัดการแขงขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ ของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตําบล 
สันกําแพง ไดแก โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดคําซาว และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโคง 

20,000 สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

7 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             

8 สนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลตําบล       
สันกําแพง (งบประมาณจาก
เงินอุดหนุน) 

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

744,600 โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลตาํบล
สันกําแพง 

กองการศึกษา             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 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 

264,000 ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กวัด   
คําซาว 

กองการศึกษา             

10 สนับสนุนการบริหารสถาน 
ศึกษาของศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 
วัดสันโคง (งบประมาณจาก
เงินอุดหนุน) 

สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโคง ไดแก พัฒนา
ครูผูดูแลเด็ก คาอาหารกลางวัน ฯลฯ 

376,200 ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กวัด   
สันโคง 

กองการศึกษา             

11 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
สําหรับสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลตาํบลสันกําแพงและ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 
จํานวน 9 แหง 

จัดซื้ออาหารเสริม (นม) แกเด็กนักเรียน
ในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลตําบล   
สันกําแพงและโรงเรียนในเขตเทศบาล 
จํานวน 9 แหง 

4,779,010 สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
และโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 
จํานวน 9 แหง 

กองการศึกษา             

 5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการวันข้ึนปใหม จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรเน่ืองในวัน
ข้ึนปใหม 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

2 โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต 

จัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสงกรานตของเทศบาลตําบล
สันกําแพง 

150,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

3 โครงการงาน 12 สิงหามหา
ราชินี 

จัดกิจกรรมงานวันแมแหงชาติ 12 
สิงหามหาราชินี 

45,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 โครงการวันปยะมหาราช เทศบาลตําบลสันกําแพงเขารวม
กิจกรรมวันปยะมหาราช รวมกับ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนในเขต
อําเภอสันกําแพง 

5,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

5 โครงการประเพณีลอยกระทง จัดกิจกรรมงานประเพณลีอยกระทง
ของเทศบาลตําบลสันกําแพง 

100,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

6 โครงการวันเขาพรรษา จัดกิจกรรมหลอเทียนและถวายเทียน
พรรษาใหแกวัดในเขตเทศบาล 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

7 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรม 
 

จัดอบรมคณุธรรมจริยธรรมใหแกเด็ก 
เยาวชน ประชาชนและผูสูงอายุในเขต
เทศบาลตาํบลสันกําแพงและใกลเคียง 

200,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

8 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 

จัดกิจกรรมงานวันเฉลมิพระชนม 
พรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา
ลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร 

25,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

9 โครงการลูกเสือชาวบานเฉลิม
พระเกียรต ิ

จัดกิจกรรมลูกเสือชาวบาน 200,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

10 อุดหนุนท่ีทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม 

สนับสนุนโครงการงานไมดอกไม
ประดับใหแกท่ีทําการปกครองจังหวัด
เชียงใหม 

20,000 ท่ีทําการ
ปกครอง
จังหวัด
เชียงใหม 

กองการศึกษา             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 อุดหนุนท่ีทําการปกครอง 
อําเภอสันกําแพง 

สนับสนุนโครงการตางๆ ใหแก         
ท่ีทําการปกครองอําเภอสันกําแพง  
- โครงการสืบสานงานศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและของดี       
สันกําแพง จํานวน 90,000 บาท 
- โครงการกิจกรรมวันสําคญัของชาติ
และวันสําคัญทางศาสนา          
จํานวน 100,000 บาท 
- โครงการสบืสานงานประเพณี
สงกรานตวันปใหมเมืองอําเภอสัน
กําแพง จํานวน 15,000 บาท 
- โครงการงานไมดอกไมประดับจังหวัด
เชียงใหม  จํานวน 45,000 บาท 

250,000 ท่ีทําการ
ปกครอง 
อําเภอสัน
กําแพง 

กองการศึกษา             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ 
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บัญชีครุภัณฑ  
แผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 

เทศบาลตําบลสันกําแพง 

 

1.  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร 
จํานวน 1 เครื่อง  

จัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร ขนาด A3 
(320 มิลลเิมตร) ระดับอุณหภูมิ     
0-180 องศา จํานวน 1 เครื่อง  

4,500 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

สํานักปลัด             

2 จัดซื้อตูเหล็กขนาด 2 บาน 
จํานวน 4 ตู 

จัดซื้อตูเหล็กขนาด 2 บาน มีมือจับ
ชนิดบิด มีแผนช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน 
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภณัฑ 
อุตสาหกรรม จํานวน 4 ตูๆ ละ 
5,500 บาท  

22,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองคลัง             

 

2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 จัดซื้อรถพยาบาล (รถตู) 
จํานวน 1 คัน 

คาจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู) ปริมาตร
กระบอกสูบ ไมต่ํากวา 2,400 ซีซ ี
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา 
90 กิโลวัตต จํานวน 1 คัน 

2,000,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

            

2 จัดซื้อชุดไฟสองสวาง LED 
จํานวน 1 ชุด 

ซื้อชุดไฟสองสวาง LED แบบ 2 หวั 
ขนาด 50 วัตต พรอม ขาตั้ง จํานวน 
1 ชุด 

6,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 จัดซื้อรถเข็นเตียงนอน
พยาบาลฉุกเฉิน จํานวน 1 ชุด 

จัดซื้อรถเข็นเตียงนอนพยาบาล
ฉุกเฉิน (Stretcher) แบบ 4 ตอน 
ปรับเอนหลัง น่ัง นอน จํานวน 1 ชุด 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลัด 

            

3.  แผนงานการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 จัดซื้อโตะทํางานและเกาอ้ี
สําหรับใชในการปฏิบัติงานของ
ครูผูดูแลเด็กของศูนยพัฒนา 
เด็กเล็กวัดคําซาว และศูนย
พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโคง 

จัดซื้อโตะทํางานและเกาอ้ีประกอบดวย 
1) โตะทํางานหนาเหล็ก ขนาด 4.5 
ฟุต พรอมกระจก จํานวน 3 ตวั 
2) เกาอ้ีสํานักงานกลางบุหนัง ขนาด 
65 x 63 x 94 เซนตเิมตร จํานวน 
3 ตัว 

28,050 ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา             

2 จัดซื้อตูเอกสาร 2 บาน    
จํานวน 4 ตู ประจําศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

จัดซื้อตูเอกสาร 2 บาน ประตูมือจับ
เขาควาย จํานวน 4 ตูๆ  ละ 3,700 
บาทประจําศูนยพัฒนาเด็กเล็ก 

14,800 ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา             

3 จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต 
จํานวน 4 ตู ประจําศูนยพัฒนา
เด็กเล็ก 

จัดซื้อตูบานเลื่อนกระจก 3 ฟุต 
จํานวน 4 ตูๆ ละ 2,450 บาท 

9,800 ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา             

4 จัดซื้อตูเหล็กโลง 9 ชอง  
จํานวน 12 ตู ประจําศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก 

จัดซื้อตูเหล็กโลง 9 ชอง จํานวน 12 
ตูๆ ละ 2,700 บาท 

32,400 ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา             

5 จัดซื้อโทรศัพทไรสาย จํานวน 
2 ชุด ประจําศูนยพัฒนาเด็ก
เล็ก 

จัดซื้อโทรศัพทไรสาย ระบบตอบรบั
อัตโนมัติแบบดิจิตอล พรอมเครื่องลูก 
จํานวน 2 ชุดๆ ละ 4,780 บาท 

9,560 ศูนยพัฒนา 
เด็กเล็ก 

กองการศึกษา             
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4.  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร 
สําหรับงานประมวลผล     
แบบท่ี 1 จํานวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร สาํหรับงาน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนาดไม
นอยกวา 19 น้ิว) จํานวน 1 เครื่อง  

22,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

2 จัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิด
พลังงานแสงอาทิตย     
จํานวน 2 ชุด 

จัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิดพลังงาน
แสงอาทิตย ขนาด 300 มิลลิเมตร 
(LED 165 หลอด) พรอมเสา 4 น้ิว 
สูง 3 เมตร จํานวน 2 ชุดๆ ละ 
17,500 บาท  

35,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

3 จัดซื้อเครื่องตดัหญา        
(แบบขอแข็ง)  
จํานวน 3 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องตดัหญาแบบขอแข็งเปน
เครื่องตัดหญาแบบสะพาย เครื่องยนต
ขนาดไมนอยกวา 1.5 แรงมาพรอม
ใบมีด จํานวน 3 เครื่องๆ ละ 9,500 
บาท 

28,500 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

 

5.  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 จัดซื้อตูเหล็กขนาด 2 บาน 
จํานวน 3  ตู 

จัดซื้อตูเหล็กขนาด 2 บาน มีมือจบั
ชนิดบิด จํานวน 3 ตูๆ  ละ 5,500 
บาท 

16,500 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

ฝายสวัสดิการ
สังคม 

สํานักปลัด 
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6.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 จัดซื้อเครื่องออกกําลังกาย
กลางแจง จํานวน 3 รายการ 
 

จัดซื้อเครื่องออกกําลังกายกลางแจง 
จํานวน 3 รายการ ดังน้ี 
1) เครื่องออกกําลังขอเขา 2 เครือ่ง 
2) เครื่องบริหารไหลและขา 2 เครื่อง 
3) ลูว่ิงอเนกประสงค 2 เครื่อง 

77,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

2 จัดซื้อตูเหล็กขนาด 2 บาน 
จํานวน 2 ตู ประจํางานชาง
ศิลปกองการศึกษา 

จัดซื้อตูเหล็กขนาด 2 บาน มีมือจับ
ชนิดบิดจํานวน 2 ตูๆละ 5,500 บาท  

11,000 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

3 จัดซื้อเครื่องมือกอสราง ประจํา
งานชางศิลปกองการศึกษา 

จัดซื้อเครื่องมือกอสราง จํานวน 3 
รายการ 
1) ปนยิงตะปูมีแมกขาคู จํานวน 1 ตัว 
2)ปนยิงตะปู ใชกับตะปูขาเดี่ยว  
จํานวน 1 ตัว 
3) สวานกระแทกไรสาย มสีวิตซปรับ
ความเร็ว จํานวน 1 เครื่อง 

8,390 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

4 จัดซื้อเครื่องมือชาง ประจํางาน
ชางศิลปกองการศึกษา 

จัดซื้อเครื่องมือชาง จํานวน 5 รายการ 
1) เครื่องปมลม จํานวน 1 เครื่อง 
2) เครื่องขัดกระดาษทราย        
จํานวน 1 เครื่อง 
3) เครื่องฉลไุฟฟา สําหรับฉลลุายไม
จํานวน 1 เครื่อง 
4) เลื่อยจิกซอ จํานวน 1 เครื่อง 
5) แทนตัดองศา จํานวน 1 เครื่อง 

14,440 เทศบาล 
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

 



 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
(ประเภทรายจายประจํา) 
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ประเภทรายจายประจํา) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 1.1  งานบริหารท่ัวไป 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 

9,100,500 

 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

3 คาตอบแทน เ พ่ือจายเปนคาตอบแทนผูปฏิ บัติ
ราชการอันเปนประโยชนแก อปท.  
ค า เ บ้ียประชุม ค าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาเชา
บาน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 

406,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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,      
คาสมัครสมาชิกวารสาร,
คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ 

1,050,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

5 คารับรองในการตอนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล 

เพ่ือจายเปนคารับรองบุคคลหรือคณะ
บุคคลท่ีมานิเทศงาน ตรวจงานเยี่ยม
ชมหรือทัศนศึกษาของทองถ่ินและ
เจาหนาท่ีซึ่งรวมตอนรับ ฯลฯ 

100,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

6 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             

7 คาใชจายในพิธีเปดอาคาร
ตางๆ งานรัฐพิธี และพิธีทาง
ศาสนา 

เพ่ือจายเปนคาใชจายในพิธีเปดอาคาร
ตางๆ งานรัฐพิธี และพิธีทางศาสนา 
ฯลฯ 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 คาชดใชคาเสียหายหรือคา
สินไหมทดแทน 

เพ่ือจายเปนคาชดใชความเสียหาย 
หรือคาสินไหมทดแทนแกผูเสียหาย
จากการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ 

10,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

9 คาใชจายในการชวยเหลือ
พนักงานหรือลูกจางท่ีตองหา
คดีอาญา 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือพนักงาน
หรือลูกจางท่ีตองหาคดีอาญา ฯลฯ 

10,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

10 คาใชจายในการเดินทางไป 
ราชการ 

เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ หรื อการศึ กษาดู งานใน
ราชอาณาจักร และนอกราช อาณา 
จักรของพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

200,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

11 คาใชจายในการฝกอบรมและ
สัมมนา 

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

40,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

12 คาพวงมาลัย ชอดอกไม 
กระเชาดอกไม และพวงมาลา 

เ พ่ื อ จ า ย เ ป น จั ด ซื้ อ พ ว ง ม า ลั ย          
ชอดอกไม พวงมาลา พานพุม ฯลฯ 

5,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 
 

สํานักปลดั             

13 คาจัดงาน จัดนิทรรศการ 
ประกวดการแขงขัน 

เพ่ือเปนคาใชจายในการจัดงาน จัด
นิทรรศการ ประกวดการแขงขัน  จัด
พิธีวางศิลาฤกษ ฯลฯ  

20,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 
 

สํานักปลดั             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมทรัพยสิน คาซอมแซม
ครุภณัฑท่ีชํารุดเสียหาย คา
บํารุงรักษา รายเดือน/รายป เชน 
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องพิมพสําเนา 
ยานพาหนะ เครื่องขยายเสียงท่ีตดิตั้ง
ชุมชนในเขตเทศบาลฯลฯ 

140,000  
 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

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

690,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

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

1,328,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

17 คาบํารุงรักษาและปรับปรุง 
ครุภณัฑ 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมครุภณัฑ 20,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

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

50,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             
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 1.2  งานบริหารงานคลัง 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 (ฝายประจํา) เงินเดือนพนักงาน, เงินเพ่ิมตางๆ ของ
พนักงาน, เงินประจําตําแหนง, คาจาง
ลูกจางประจํา, เงินเพ่ิมตางๆ ของ
ลูกจางประจํา, คาตอบแทนพนักงาน
จาง, เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 

5,078,200 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองคลัง             

2 คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค าเชาบาน คาชวยเหลือ
การศกึษาบุตร 

212,800 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองคลัง             

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

50,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองคลัง             

4 คาใชจายในการเดินทางไป 
ราชการ 

เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ หรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักร และนอกราช อาณา 
จักรของพนักงานเทศบาล ลูกจาง 
และคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองคลัง             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 คาใชจายในการฝกอบรมและ
สัมมนา 

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

20,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองคลัง             

6 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมทรัพยสิน คาซอมแซม
ครุภณัฑท่ีชํารุดเสียหาย ไดแก เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องพิมพดีด 
ยานพาหนะ ฯลฯ 

20,000  
 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองคลัง             

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

289,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองคลัง             

8 คาบํารุงรักษาและปรับปรุง 
ครุภณัฑ 
 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมครุภณัฑ 10,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองคลัง             
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2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 2.1  งานเทศกิจ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 (ฝายประจํา) เ งิน เดื อนพนักงาน  ค าตอบแทน
พนักงานจาง, เ งินเ พ่ิมตางๆ ของ
พนักงานจาง 

458,500 

 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานเทศกิจ 
สํานักปลดั 

            

 2.2  งานปองกันภัยฝายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 (ฝายประจํา) เ งินเดือนพนักงาน,คาจางลูกจาง 
ประจํา, คาตอบแทนพนักงานจาง, 
เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 

1,856,600 

 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลดั 

            

2 คาตอบแทน  คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการให แก พนั กงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจางท่ีมา
ปฏิ บั ติ ง านนอกเวลาราชการ ใน
วันหยุดราชการ และเงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตร 

45,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลดั 

            

3 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ เพ่ือเปนรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ เปนคาโฆษณาและเผยแพร 
คาจางเหมาบริการ ฯลฯ 

300,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลดั 
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 คาใชจายในการเดินทางไป 
ราชการ 

เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ หรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักรและนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 
และสมาชิก อปพร.ท่ีไดรับคําสั่งให
เดินทางไปราชการ 

10,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลดั 

            

5 คาใชจายในการฝกอบรมและ
สัมมนา 

เพ่ือเปนคาใชจายในการลงทะเบียน
การประชุม การฝกอบรมและสัมมนา
ตางๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง 
พนักงานจาง ท่ีจัดโดยสวนราชการ 
และหนวยงานอ่ืน  

10,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลดั 

            

6 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เ พ่ือจ าย เปนค า บํ ารุ ง รั กษาและ
ซอมแซมทรัพย สิน  ค าซอมแซม
ค รุ ภั ณ ฑ ท่ี ชํ า รุ ด เ สี ย ห า ย  ค า
บํารุงรักษา รายเดือน/รายป เชน 
เครื่องคอมพิวเตอร  ยานพาหนะ 
เครื่องสูบนํ้า เลื่อยโซยนต ฯลฯ 

150,000 
 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลดั 

            

7 คาวัสด ุ เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน, วัสดุ
ไฟฟาและวิทยุ, วัสดุงานบานงานครัว, 
วัสดุกอสราง, วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง, วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น,วัสดุ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร,วัสดุเครื่องแตง
กาย, วัสดุคอมพิวเตอร, วัสดุอ่ืน ฯลฯ 

435,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลดั 

            

8 คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ 50,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

งานปองกันฯ 
สํานักปลดั 
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3. แผนงานการศึกษา 
 3.1 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 (ฝายประจํา) เงินเดือนพนักงาน, เงินเพ่ิมตางๆ ของ
พนักงาน ,  เ งินประจํ าตํ าแหน ง , 
คาตอบแทนพนักงานจาง, เงินเพ่ิม
ตางๆ ของพนักงานจาง 
 

3,441,100 

 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

2 คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ คาเชาบาน เงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตร  
 

138,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

3 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ เพ่ือเปนรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ เปนคาจางเหมาบริการ ฯลฯ 
 

600,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

4 คาใชจายในการเดินทางไป 
ราชการ 

เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ หรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณา 
จักรของพนักงานเทศบาล ลูกจาง 
หรือบุคลากรของโรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลตาํบลสันกําแพง และศูนย
พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดกองการศึกษา 
 

70,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
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 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมทรัพยสินของกองการศึกษา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลตําบลสันกําแพงให
สามารถใชงานไดตามปกติ เชน โตะ-
เกาอ้ีนักเรียน ตูเก็บเอกสาร ช้ันวาง
ของ พัดลม อางลางจาน เครื่องทํานํ้า
เย็น โทรทัศน เครื่องเลน DVD  
เครื่องคอมพิวเตอร เครื่องขยายเสียง 
ฯลฯ   

50,000 
 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

6 คาวัสด ุ เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน, วัสดุ
ไฟฟาและวิทยุ, วัสดุงานบานงานครัว, 
วัสดุกอสราง, วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง, วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น,วัสดุ
การเกษตร, วัสดุโฆษณาและเผยแพร, 
วัสดุคอมพิวเตอร 

435,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

7 คาสาธารณูปโภค เพ่ือจายเปนคาไฟฟา , คานํ้าประปา, 
คานํ้าบาดาล, คาบริการโทรศัพท 
 

80,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

8 คาบํารุงรักษาและปรับปรุง 
ครุภณัฑ 
 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑของ
กองการศึกษา โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสันกําแพง ศูนยพัฒนา
เด็กเล็กวัดคําซาว และศูนยพัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโคง 
 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             
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 3.2 งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 (ฝายประจํา) เ งินเดือนพนักงาน, คาตอบแทน
พนักงานจาง, เ งินเ พ่ิมตางๆ ของ
พนักงานจาง 

2,844,500 

 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

2 คาวัสด ุ เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน, วัสดุ
ไฟฟาและวิทยุ, วัสดุงานบานงานครัว,, 
วัสดุคอมพิวเตอร, วัสดุการศกึษา 

85,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

3 คาใชจายในการปรับปรุง
ซอมแซมอาคารเรยีนและ
อาคารประกอบ 

เพ่ือเปนคาใชจายในการบํารุงรักษา
ซอมแซมปรับปรุงอาคารเรียนและ
อาคารประกอบของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตําบลสันกําแพง ท้ังน้ี        
จะเบิกจายตอเมื่อไดรับการจัดสรร
งบประมาณจากกรมสงเสริมการ
ปกครองทองถ่ิน 

200,000 

 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

 
4. แผนงานสาธารณสุข 
 4.1 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 (ฝายประจํา) เงินเดือนพนักงาน, เงินเพ่ิมตางๆ ของ
พนักงาน, เงินประจําตําแหนง, คาจาง
ลูกจางประจํา, คาตอบแทนพนักงาน
จาง, เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง, 
เงินอ่ืน 

6,003,500 

 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 คาตอบแทน คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ คาเชาบาน เงินชวยเหลือ
การศึกษาบุตร 

310,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

3 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ เพ่ือเปนรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่ง
บริการ เปนคาจางเหมาบริการ      
คาโฆษณาและเผยแพร ฯลฯ  

150,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

4 คาใชจายในการเดินทางไป 
ราชการ 

เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ หรือการศึกษาดูงานในราช 
อาณาจักร และนอกราช อาณา จกัร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง และ
คณะผูบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

40,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

5 คาใชจายในการฝกอบรมและ
สัมมนา 

เพ่ือเปนคาใชจายในการลงทะเบียน
การประชุม การฝกอบรมและสมัมนา
ตางๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง 
และพนักงานจาง ท่ีจัดโดยสวน
ราชการ และหนวยงานอ่ืน ตาม
ระเบียบมหาดไทย วาดวยคาใชจาย
ในการฝกอบรมขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน พ.ศ.2557 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

6 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมทรัพยสิน คาซอมแซม
ครุภณัฑท่ีชํารุดเสียหาย คาบํารุง 
รักษา รายเดือน / รายป เชน เครือ่ง
คอมพิวเตอร เครื่องพนหมอกควัน 
ยานพาหนะ ฯลฯ  

100,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 คาวัสด ุ วัสดุสํานักงาน, วัสดุไฟฟาและวิทยุ, 
วัสดุกอสราง, วัสดุยานพาหนะและ
ขนสง, วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น, วัสดุ
วิทยาศาสตรหรือการแพทย , วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร, วัสดุคอมพิวเตอร 

265,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

8 คาสาธารณูปโภค คาไฟฟา, คานํ้าประปา คานํ้าบาดาล 10,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

 
5. แผนงานเคหะและชุมชน 
 5.1 งานบริหารท่ัวไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 (ฝายประจํา) เงินเดือนพนักงาน, เงินเพ่ิมตางๆ ของ
พนักงาน, เงินประจําตําแหนง, คาจาง
ลูกจางประจํา, คาตอบแทนพนักงาน
จาง, เงินเพ่ิมตางๆ ของพนักงานจาง 

6,167,100 

 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

2 คาตอบแทน คาตอบแทนผูปฏิบัติราชการอันเปน
ประโยชนแก อปท.คาตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ คาเชา
บาน เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร 

358,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

3 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ เพ่ือเปนรายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบรกิาร 
เปนคาจางเหมาบริการ คาจางขุดลอก
ระบายนํ้า คาเปลีย่นภาพไตรวิช่ัน 
คาธรรมเนียมตางๆ ฯลฯ  

1,400,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองชาง             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 คาใชจายในการเดินทางไป 
ราชการ 

เพ่ือเปนคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ หรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักร และนอกราช อาณา 
จักรของพนักงานเทศบาล ลูกจาง 
และคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

5 คาใชจายในการฝกอบรมและ
สัมมนา 

เพ่ือเปนคาใชจายในการลงทะเบียน
การประชุม การฝกอบรมและสมัมนา
ตางๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจาง 
และพนักงานจาง ท่ีจัดโดยสวน
ราชการ และหนวยงานอ่ืน  

30,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

6 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เ พ่ือจ าย เปนค า บํ ารุ ง รั กษาหรื อ
ซ อมแซมครุ ภัณฑ  ค า ซ อมแซม
ครุภัณฑท่ีชํารุดเสียหาย เชน 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 

กองชาง             

7 คาวัสด ุ เพ่ือจายเปนคาวัสดุสํานักงาน, วัสดุ
งานบานงานครัว, วัสดุยานพาหนะ
และขนสง, วัสดุเช้ือเพลิงและหลอลื่น, 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร,วัสดุเครื่อง
แตงกาย, วัสดุคอมพิวเตอร, วัสดุอ่ืน  

870,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

8 คาบํารุงรักษาและปรับปรุง 
ครุภณัฑ 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ 100,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองชาง             
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 5.2 งานไฟฟาถนน 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ คาจางเหมาบริการ คาจางเหมา
แรงงานในการทําสิ่งของตางๆ ฯลฯ 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

2 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เ พ่ือจ าย เปนค า บํ ารุ ง รั กษาหรื อ
ซอมแซมท่ีดินและสิ่ งกอสราง คา
ซ อมแซมสิ่ ง ก อส ร า งต า งๆ  เ ช น 
สะพาน ฝายนํ้าลน ฯลฯ 

50,000 
 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

3 คาวัสด ุ คาวัสดุไฟฟาและวิทยุ วัสดุกอสราง 
วัสดุอ่ืน 

955,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

4 คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

เพ่ือเปนคาใชจายในการบํารุงรักษา
ซ อ ม แ ซ ม ป รั บ ป รุ ง ท่ี ดิ น แ ล ะ
สิ่งกอสรางตางๆ เชน ถนน พนังกัน
ดิน รางระบายนํ้า และสิ่งกอสราง
ตางๆ ภายในเขตเทศบาลตําบลสัน
กําแพง 

500,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

  
 5.3 งานสวนสาธารณะ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ คาใชจายในการ คาจางเหมาบริการ, 
คาจางเหมาแรงงานในการทําสิ่งของ
ตางๆ จางเหมาตกแตงสวนสาธารณะ 
ฯลฯ 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองชาง             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 คาวัสด ุ เพ่ือจายเปนคาวัสดุการเกษตรตางๆ 
เพ่ือใชในการจัดซื้อสารเคมีท่ีใชในการ
ป อ ง กั นและ กํ า จั ด ศั ต รู พื ช  ก า ร
ปรับปรุงภูมิทัศนสิ่งแวดลอม สวน
สุขภาพ สวนหยอม สวนสาธารณะ
ท่ีดินสาธารณประโยชน ปรับปรุง
สภาพแวดลอมริมแม นํ้า ลําคลอง 
สระนํ้า ริมถนนในเขตเทศบาล ฯลฯ 

50,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองชาง             

  5.4 งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 รายจายเพ่ือใหไดมาซึ่งบริการ เพ่ือเปนคาใชจาย คาจางเหมาบรกิาร 
คาจางพนหมอกควันยากําจดัยุง 
คาจางเหมาแรงงาน ปฏิบัติงานท่ีศูนย
กําจัดขยะของเทศบาล, ท่ีสาธารณะ 
การปฏิบัติงานดานสิ่งแวดลอม การ
ปฏิบัติงานดานสาธารณสุขเพ่ือ
สงเสริมและฟนฟู ศูนยสงเสรมิและ
บริการสุขภาพผูสูงอายุ/ชุมชน วัดโรง
ธรรมสามัคค ีคาจางเอกชนกําจัดขยะ 
คาจางเอกชนบริหารจดัการขยะท่ี
ศูนยการเรียนรูการจัดการขยะแบบ
ครบวงจร หมู 3 ตําบลสันกําแพง 
และนําขยะไปกําจดั  

6,800,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมทรัพยสิน คาซอมแซม
ครุภณัฑท่ีชํารุดเสียหาย คาบํารุง 
รักษา รายเดือน/รายป เชน เครื่อง
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร 
ยานพาหนะฯลฯ 

400,000 
 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

3 คาวัสด ุ เพ่ือจายเปนคาวัสดไุฟฟาและวิทย,ุ 
วัสดุงานบานงานครัว, วัสดุกอสราง, 
วัสดุยานพาหนะและขนสง, วัสดุ
เช้ือเพลิงและหลอลื่น, วัสดุการเกษตร
วัสดุเครื่องแตงกาย, วัสดุอ่ืน  

985,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

4 คาสาธารณูปโภค เพ่ือจายเปนคาไฟฟา , คานํ้าประปา, 
คานํ้าบาดาล, คาบริการโทรศัพท,  

57,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

5 คาบํารุงรักษาและปรับปรุง 
ครุภณัฑ 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ 20,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

6 คาบํารุงรักษาและปรับปรุง
ท่ีดินและสิ่งกอสราง 

เพ่ือเปนคาใชจายในการบํารุงรักษา
ซอมแซมปรับปรุงท่ีดินและสิ่งกอสราง
ตางๆ เชน โรงเรือนทําปุยหมัก ศูนย
กําจัดขยะ โรงเก็บพัสดุประจํา ลานเท
ขยะ ฌาปนกิจสถานฯลฯ 

20,000  
 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             
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6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 6.1 งานกีฬาและนันทนาการ 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมทรัพยสิน คาซอมแซม
ครุภณัฑท่ีชํารุดเสียหาย คาบํารุง 
รักษา รายเดือน / รายป เชน เครือ่ง
คอมพิวเตอร เครื่องถายเอกสาร 
ยานพาหนะ ฯลฯ 

50,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

2 คาวัสดุกีฬา เ พ่ื อจ ายเป นค า วั สดุ กีฬาสํ าหรั บ
ใหบริการประชาชนในเขตเทศบาล
ตําบลสันกําแพง เชน ลูกฟุตบอล ลูกเป
ตอง ลูกปงปอง ลูกแชรบอล ลูกเทนนิส 
ไมปงปอง ไมแบดมินตัน ไมเทนนิส 
หวงยางฯลฯ 

50,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

 6.2 งานศาสนาวัฒนธรรมทองถิ่น 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 คาบํารุงรักษาและซอมแซม เพ่ือจายเปนคาบํารุงรักษาและ
ซอมแซมทรัพยสิน ของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตําบลสันกําแพง และ
กองการศึกษา ใหสามารถใชงานได
ตามปกต ิเชน โตะ-เกาอ้ีนักเรียน ตู
เก็บเอกสาร ช้ันวางของ พัดลม อาง
ลางจาน เครื่องทํานํ้าเย็น โทรทัศน 
เครื่องเลน DVD เครื่องคอมพิวเตอร 
เครื่องขยายเสียง ยานพาหนะ ฯลฯ  

30,000 
 

เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 คาบํารุงรักษาและปรับปรุง 
ครุภณัฑ 
 

เพ่ือจายเปนคาซอมแซมครุภัณฑ 10,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองการศึกษา             

 
7. แผนงานงบกลาง 
 7.1  งบกลาง 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 คาชําระหน้ีเ งินตนธนาคาร 
กรุงไทย จํากัด มหาชน 

เพ่ือกอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล 
จํานวนท้ังสิ้น 29,049,500 บาท  
ตามสญัญากูประจาํ ฉบับลงวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2549 ปน้ีงวดท่ี 12 
(จากจํานวนท้ังสิ้น 15 งวด)  

1,938,270 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

2 ชําระดอกเบ้ียธนาคารกรุงไทย 
จํากัด มหาชน เพ่ือกอสราง
อาคารสํานักงานเทศบาล 

ชําระดอกเบ้ียเงินกูให
ธนาคารกรุงไทย จาํกัด มหาชน เพ่ือ
กอสรางอาคารสํานักงานเทศบาล 
ตามสญัญากูประจาํ ฉบับลงวันท่ี 30 
พฤษภาคม 2549 ปน้ีงวดท่ี 12 
(จากจํานวนท้ังสิ้น 15 งวด) 

300,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 ชําระหน้ีเ งินกู ใหสํ านักงาน
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 

คาชําระหน้ีเงินกูใหสํานักงานเงินทุน
สงเสริมกิจการเทศบาล 1) เพ่ือดําเนิน
โครงการตางๆ รวม 8 โครงการ ดงัน้ี 

908,710 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

  1)  เพ่ือดําเนินโครงการตางๆ รวม 5 
โครงการ จํานวนท้ังสิ้น 6,400,000 
บาท ตามสญัญาเงินกู เลขที
1229/45/2556 ลงวันท่ี 5 
กุมภาพันธ 2556 ปน้ีปท่ี 5 (จาก
จํานวนท้ังสิ้น 10 ป) โดยชําระเปน
เงินตน จํานวน 627,850 บาท 

               

  2)  เพ่ือดําเนินโครงการตางๆ รวม 3 
โครงการ จํานวนท้ังสิ้น 2,946,500 
บาท ตามสญัญาเงินกู เลขท่ี 
1283/99/2556 ลงวันท่ี 18
กรกฎาคม 2556  ปน้ีปท่ี 4 (จาก
จํานวนท้ังสิ้น 10 ป) โดยชําระเปน
เงินตน จํานวน 280,860 บาท 

               

4 ชําระดอกเบ้ียเงินกูใหสํานักงาน
เงินทุนสงเสริมกิจการเทศบาล 

ชําระดอกเบ้ียเงินกูใหสํานักงานเงินทุน
สงเสริมกิจการเทศบาล เพ่ือดําเนิน
โครงการตางๆ รวม 8 โครงการ  

186,410 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 544,830 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

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

1,375,140 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

7 คาบํารุงสันนิบาตเทศบาลแหง
ประเทศไทย 

จายเปนคาบํารุงสันนิบาตแหง
ประเทศไทย ในอัตรารอยละ 1/6 
ของงบประมาณรายรับจริง ประจาํป
ท่ีผานมา 

124,600 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

8 เงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

เพ่ือจายเปนเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับทองถ่ิน
หรือพ้ืนท่ี ไมนอยกวารอยละ 50 
ของคาบริการสาธารณสุขท่ีไดรับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ 

410,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

 

 

 

 

 

 



64 

 

ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 คาใชจายเก่ียวกับการจราจร คาใชจายในการจัดการจราจร ดังน้ี 80,000 กองชาง กองชาง             

  1)  เพ่ือจายเปนคาจัดทําปายสัญญาณ
จราจร ทาสี ตีเสนจราจรทางขามถนน
ในเขตเทศบาล จัดทําแผงก้ันจราจร 
ฯลฯ จํานวน 30,000 บาท โดย
พิ จ า ร ณ า จ า ย จ า ก ค า ป รั บ ต า ม
กฎหมายจราจรทางบก  

               

  2)  เพ่ือจายเปนคาทาสี ตีเสนจราจร 
ทางขามถนนในเขตเทศบาล คาจดัทํา
ปายสัญญาณจราจร คาวัสดุอุปกรณ 
เครื่องมือเครื่องใช  ในกิจการจราจร 
ฯลฯ ท่ีประชาชนไดรับประโยชน
โดยตรง โดยดําเนินงานรวมกับสถานี
ตํารวจภูธรสันกําแพง จํานวน 
50,000 บาท โดยถือปฏิบัติตาม
หนังสือกระทรวงมหาดไทย ดวนมาก               
ท่ี มท 0313.4/ว 3203 ลงวันท่ี 4 
ตุลาคม 2539  

               

10 เงินชวยพิเศษ (เงินชวยคาทํา
ศพ) 

จายเปนเงินชวยคาทําศพ พนักงาน
เทศบาล และลูกจางท่ีเสียชีวิตในระหวาง
รับราชการ 

30,000 เทศบาล     

ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

11 เงินสมทบกองทุนบําเหน็จ
บํานาญขาราชการสวนทองถ่ิน 
(กบท.) 

จายเงินสมทบกองทุนบําเหน็จบํานาญ
ขาราชการสวนทองถ่ิน (กบท.) ตาม
กฎหมายในอัตรารอยละ 2 ของ
งบประมาณรายไดประจําป  

1,492,140 เทศบาล     

ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             
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ลําดับ
ท่ี 

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานท่ี
ดําเนินการ 

หนวย
ดําเนินการ 

พ.ศ.2560 พ.ศ.2561 
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 เงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญ (ชคบ.) 

เพ่ือจายเปนเงินชวยคาครองชีพผูรับ
บํานาญของราชการสวนทองถ่ิน ใน
อัตราเดือนละ รอยละ 4 ของจํานวน
บํานาญท่ีไดรับ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวาดวยเงินชวยคาครอบชีพ
ผูรับบํานาญของราชการสวนทองถ่ิน 
(ฉบับท่ี 16) พ.ศ. 2558 

8,840 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

13 เงินบําเหน็จลูกจางประจาํ เพ่ือจายเปนเงินบําเหน็จปกต/ิ
บําเหน็จรายเดือน ใหแกลูกจาง 
ประจํา โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย วาดวยบําเหน็จ
ลูกจางของหนวยการบรหิารราชการ
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 แกไข
เพ่ิมเตมิถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552 

112,110 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             

14 เงินชวยเหลือการศึกษาบุตร
ผูรับบํานาญ 

เพ่ือจายเปนเงินชวยเหลือการศึกษา
บุตรของผูรับบํานาญ ตามพระราช 
บัญญัติบําเหน็จบํานาญขาราชการ
สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2500 

25,000 เทศบาล     
ต.สันกําแพง 

สํานักปลดั             
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