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แผนการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

เทศบาลต าบลสันก าแพง 
อ าเภอสันก าแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 

(- ส ำเนำ -) 



ค ำน ำ 
 

ตำมระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และระเบียบกระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยกำรจัดท ำแผนพัฒนำขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ก ำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดท ำ
แผนพัฒนำและแผนกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรำยละเอียด แผนงำน 
โครงกำรพัฒนำและกิจกรรมที่ด ำเนินกำรจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ ำปี
งบประมำณนั้น 

เทศบำลต ำบลสันก ำแพง ได้จัดท ำแผนกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ       
พ.ศ.2562 ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือส ำคัญในกำรบริหำรงำนของผู้บริหำรท้องถิ่น  และควบคุมกำร
ด ำเนินงำนให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมีประสิทธิภำพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในกำรติดตำมกำร
ด ำเนินงำนและกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของเทศบำล เพ่ือให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำร
และแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนได้อย่ำงแท้จริง เทศบำลหวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำแผนกำร
ด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทำงกำรพัฒนำท้องถิ่น
ต่อไป 
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ส่วนที่ 1   
บทน า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



บทน ำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2559 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนการด าเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่
ด าเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้แนวทางใน
การด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น   
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงานจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
ควบคุมการด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แผนการด าเนินงานจะก าหนด     
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการด าเนินงานจะมีที่มาจาก 

1)  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 

2)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 

3)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่ด าเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบ
จากแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของจังหวัดหรืออาจสอบถามไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 

4)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 

วัตถุประสงค์การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1) เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม ที่จะด าเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนทีใ่นเขตเทศบาลต าบลสันก าแพง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
2) เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ

ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
3) เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
4) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าร่าง
แผนการด าเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 
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3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  น าร่าง
แผนการด าเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

4) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

5) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการด าเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็น
แผนการด าเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการด าเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 

จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน สำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนนิงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนนิงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช ้

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น 
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ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

แผนการด าเนินงานให้จัดท าให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

แผนการด าเนินงานเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทิิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ด าเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการด าเนินงาน จึงมีแนวทางการจัดท า ดังนี้ 

1) เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนด าเนินการ 
2) จัดท าหลังจากที่ได้มีการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่าย

เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณ 

3) แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึง
การด าเนินงานจริง 

4) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ 2   
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีสรุป 
จ านวนโครงการและงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 



จ ำนวนโครงกำร คิดเปน็ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละของ
ทีด่ ำเนินกำร ของโครงกำรทัง้หมด งบประมำณ งบประมำณ

1.  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรงำนและกำรบริกำรประชำชน
     1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 12 10.71 2,480,000 3.27 ส านักปลัด,กองคลัง
     1.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 4 3.57 606,000 0.80 ฝ่ายสวัสดิการสังคม

รวม 16 14.29         3,086,000 4.07
2.  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและสิ่งแวดล้อม
     2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 33 29.46 15,260,000 20.11 กองช่างและกองสาธารณสุขฯ

รวม 33 29.46 15,260,000      20.11
3.  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวติ
     3.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 7 6.25 240,000           0.32 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
     3.2  แผนงานงบกลาง 3 2.68 37,856,000      49.89 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
     3.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 9 8.04 640,000           0.84 งานป้องกนัฯ
     3.4  แผนงานสาธารณสุข 10 8.93 665,000           0.88 กองการศึกษา
     3.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 5 4.46 340,000           0.45 กองสาธารณสุข

รวม 34 30.36 39,741,000      52.37
4.  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเทีย่ว
     4.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 3 2.68 670,000           0.88 ส านักปลัด, ฝ่ายสวัสดิการสังคม

     4.2  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 1 0.89 10,000             0.01

รวม 4 3.57 680,000           0.90
5.  ยทุธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณีวฒันธรรมและภูมิปญัญำ
     5.1 แผนงานการศึกษา 13 11.61 16,342,190      21.54 กองการศึกษา
     5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนการ 12 10.71 775,000           1.02 กองการศึกษา

รวม 25 22.32 17,117,190.00 22.56
รวมทัง้สิ้น (โครงกำรพัฒนำ) 112 100.00 75,884,190.00 100.00

เทศบำลต ำบลสันก ำแพง

บัญชสีรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

ยทุธศำสตร/์แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562

4

แบบ ผด.01 



จ ำนวนโครงกำร คิดเปน็ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละของ
ทีด่ ำเนินกำร ของโครงกำรทัง้หมด งบประมำณ งบประมำณ

6.  รำยกำรครุภัณฑ์
     6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 11 39.29 133,960           15.94 ส านักปลัด,กองคลัง
     6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 10.71 422,500           50.27 งานป้องกนัฯ
     6.3  แผนงานการศึกษา 3 10.71 129,600           15.42 กองการศึกษา
     6.4  แผนงานเคหะและชุมชน 10 35.71 105,310           12.53 กองช่างและกองสาธารณสุขฯ

     6.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนการ 1 3.57 49,020             5.83 กองการศึกษา
รวม 28 100.00 840,390.00      100.00

7. โครงกำร/กิจกรรม ประเภทรำยจ่ำยประจ ำ
     7.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป
         1)  งานบริหารทัว่ไป 18 18.75 16,476,600.00  23.78 ส านักปลัด
         2)  งานบริหารงานคลัง 8 8.33 5,931,700.00    8.56 กองคลัง
     7.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
         1) งานเทศกจิ 3 3.13 364,200.00      0.53 งานป้องกนัฯ
         2) งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 8 8.33 3,716,200.00    5.36 งานป้องกนัฯ
     7.3 แผนงานการศึกษา
         1)  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 8 8.33 3,918,600.00    5.66 กองการศึกษา
         2)  งานระดับกอ่นวัยเรียน 2 2.08 3,033,900.00    4.38 กองการศึกษา
     7.4  แผนงานสาธารณสุข
         1)  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 8 8.33 7,109,400.00    10.26 กองสาธารณสุขฯ
     7.5  แผนงานเคหะและชุมชน
         1)  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 8 8.33 9,267,500.00    13.38 กองช่าง
         2)  งานไฟฟา้ถนน 5 5.21 1,555,000.00    2.24 กองช่าง
         3)  งานสวนสาธารณะ 2 2.08 70,000.00         0.10 กองสาธารณสุขฯ
         4)  งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 6 6.25 8,582,000.00    12.39 กองสาธารณสุขฯ
     7.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
         1) งานกฬีาและนันทนาการ 2 2.08 80,000.00         0.12 กองการศึกษา
         2) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 2 2.08 40,000.00         0.06 กองการศึกษา
     7.7  แผนงานงบกลาง
         1) งบกลาง 16 16.67 9,130,320.00    13.18 ทุกกองงาน

รวมทัง้สิ้น (รำยจ่ำยประจ ำ) 96 100.00 69,275,420.00 100.00
รวมทัง้สิ้น (โครงกำรพัฒนำ+รำยกำรครุภัณฑ์ +รำยจ่ำยประจ ำ) 236 100.00 146,000,000.00 100.00

5

ยทุธศำสตร/์แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร



 
 
 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลต าบลสันก าแพง 
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการบริการประชาชน 
 1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 กิจกรรมวันเทศบำล            
(24 เมษำยน) 

จัดกิจกรรมทำงศำสนำ จดันิทรรศกำร
เผยแพรผ่ลงำนข้อมลูที่เป็นประโยชน์
ของเทศบำล กิจกรรม 5 ส.ฯลฯ เนื่อง
ในโอกำสวันเทศบำล (24 เมษำยน) 

20,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

2 โครงกำรรณรงค์ให้ควำมรู้
เกี่ยวกับประชำธิปไตยและกำร
เลือกตั้ง 

กำรจัดท ำป้ำย แผ่นพับในกำร
ประชำสมัพันธ์ กำรรณรงค์ให้ข้อมลู
ข่ำวสำรแก่ประชำชนให้ทรำบถึงสทิธิ
หน้ำท่ีและกำรมีส่วนร่วมทำงกำร
เมืองในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำ 

20,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

3 กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
เทศบำลและผูบ้ริหำรเทศบำล 

เพื่ อจั ดกำร เลื อกตั้ งสมำ ชิกสภำ
เทศบำลและผู้บริหำรเทศบำล กรณี
ครบวำระในกำรด ำรงต ำแหน่งตำมที่
คณะ กรรมกำรกำรเลือกตั้งก ำหนด 

2,000,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

                  

แบบ ผด.02 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จัดกิจกรรมในวันท้องถิ่นไทย ตำมที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  22 
มิถุนำยน 2553 เห็นชอบตำมที่
กระทรวงมหำดไทยเสนอก ำหนดให้
วันที่ 18 มีนำคม ของทุกปี เป็นวัน
ท้องถิ่นไทย 

5,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

5 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำย พระรำชบัญญัติข้อมลู
ข่ำวสำรและประชำธิปไตยแก่
ประชำชนและเยำวชน 

1. จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำย พรบ.ข้อมูลข่ำวสำร และ
ประชำธิปไตยแก่ประชำชน 
2. ใหค้ ำปรึกษำปญัหำข้อกฎหมำยแก่
ประชำชน 
3. กำรบริหำรจดักำรศูนย์ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่ำวสำร ข้อมูลสำรสนเทศ 

25,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

งำนนิติกำร 
ส ำนักปลดั 

            

6 กำรบริหำรศูนย์ยตุิธรรมชุมชน
ระดับต ำบล  

ด ำเนินกำรบริหำรศูนย์ยตุิธรรมชุมชน 
ตำมกรอบภำรกิจ 5 ด้ำน ดังนี ้
1) กำรป้องกันและควบคุม
อำชญำกรรมในชุมชน 
2) กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์ แจ้ง
เบำะแสกำรทุจรติคอรัปชั่น 
3) กำรไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพำท 
4) กำรเยยีวยำเสรมิพลังแก่เหยื่อ
อำชญำกรรมและควำมรูส้ึกของชุมชน 
5) กำรรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุม
ประพฤติกลบัสู่ชุมชน 

10,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

งำนนิติกำร 
ส ำนักปลดั 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรปรับปรุงเว็บไซต์
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

ปรับปรุงเว็บไซด์เทศบำลต ำบล     
สันก ำแพง  กำรจัดกำรระบบในรอบ 
1 ปี ให้ไดร้ับกำรปรับปรุงอย่ำง
ต่อเนื่องให้มีประสิทธิภำพยิ่งข้ึน 
รองรับกำรใช้งำนได้อย่ำงเหมำะสม 

10,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

งำน
ประชำสมัพันธ์ 

ส ำนักปลดั 

            

8 โครงกำรผลติสื่อสิ่งพิมพ์และ
กำรจัดกำรช่องทำงข่ำวสำร
ผ่ำนสื่อออนไลน ์

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีมผีลต่อกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนิน งำนของเทศบำล เช่น 
รำยงำนประจ ำปี เอกสำรข่ำวแจก 
จดหมำยข่ำวรำยปักษ์ จัดกำรข่ำวสำร
ผ่ำนช่องทำงออนไลน์ ผ่ำนไลน์กรุป๊ 
เพื่อติดต่อสื่อสำรกับผู้น ำชุมชนในกำร
รำยงำนผลกิจกรรม เพื่อส่งเป็นข่ำว 

35,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

งำน
ประชำสมัพันธ์ 

ส ำนักปลดั 

            

9 โครงกำรอบรมเสริมสรำ้ง 
คุณธรรมจริยธรรมและต่อตำ้น
ทุจริตคอรร์ัปชันภำครัฐ     
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภำพในกำร
ปฏิบัติงำนและประโยชน์สุข
ของประชำชน 

จัดฝึกอบรมเสริมสร้ ำงคุณธรรม
จริยธรรมและต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน
ภำครั ฐ  ให้แก่พนักงำนเทศบำล 
ลูกจ้ำง เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

20,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

งำน
ประชำสมัพันธ์ 

ส ำนักปลดั 

            

10 อุดหนุนเทศบำลเมืองต้นเปำ สนับสนุนโครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์
ปฏิบัติ กำรร่ วม ในกำร ช่วย เหลือ
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัด
เ ชียง ใหม่  ประจ ำปี งบประมำณ 
2562 

20,000 ศูนย์ปฏิบัติ 
กำรร่วมใน
กำรช่วยเหลือ
ประชำชน  
ของอปท.   
อ.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรปรับปรุงข้อมลูแผนที่
ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

- บันทึกและจัดเก็บข้อมลูระวำงท่ีดิน
และแปลงที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำงต่ำงๆ ให้
มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 
 -รวบรวมจัดเก็บ ปรับปรุงข้อมลูทีด่ิน 
สิ่งก่อสร้ำง ป้ำยและข้อมลูประกอบ 
กำรค้ำทุกรำยกำรที่มีอยู่ในเขต
เทศบำลให้ถูกต้องครบถ้วนและเปน็
ปัจจุบัน  

300,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยพัฒนำ
รำยได ้

กองคลัง 

            

12 โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพใน
กำรจัดเก็บภำษีเพื่อเป็นกำร 
จูงใจแก่ผู้เสียภำษ ี

เพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บภำษี
เพื่ อเป็นกำรจู งใจแก่ผู้ ช ำระภำษี
โรงเรือนและที่ดิน ภำษีบ ำรุงท้องที่ 
ภำษีป้ำย ภำยในก ำหนดระยะกำรช ำระ
ภำษีในเขตเทศบำล จ ำนวน 23 ชุมชน  

15,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยพัฒนำ
รำยได ้

กองคลัง 
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1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรจดัเวทีประชำคมเพื่อ
กำรจัดท ำแผนชุมชนและ
แผนพัฒนำเทศบำล 

ด ำเนินกำรจัดเวทีประชำคมภำยในเขต
เทศบำลทั้ง 23 ชุมชน เพื่อส่งเสริม 
สนับสนุนกำรจัดท ำแผนชุมชนโดยน ำ
ข้อมูลมำจดัท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น 

20,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบำล 

ฝ่ำยสวสัดิกำรฯ 
ส ำนักปลดั 

            

2 โครงกำรส ำรวจข้อมลูที่จ ำเป็น
ของเทศบำล 
 

จัดเก็บข้อมลูจำกประชำชนภำยในเขต
เทศบำล จ ำนวน 23 ชุมชน 

60,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบำล 

ฝ่ำยสวสัดิกำรฯ 
ส ำนกัปลดั 

            

3 อุดหนุนคณะกรรมกำรชุมชน สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกำรบริหำร
งำนของคณะกรรมกำรชุมชนในกำร
ประชุมท ำแผนชุมชน กำรส่งเสริม
อำชีพ ส่งเสริมสุขภำพและส่งเสริมกำร
กีฬำให้แก่กลุ่มชุมชนในเขตเทศบำล 
จ ำนวน 23 ชุมชนๆ ละ 22,000 บำท 

506,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบำล 

ฝ่ำยสวสัดิกำรฯ 
ส ำนักปลดั 

            

4 อุดหนุนเยาวชน สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการบริหาร
งานของสภาเด็กและเยาวชนเทศบาล
ต าบลสันก าแพง ให้แก่สภาเด็กและ
เยาวชนเทศบาลต าบลสันก าแพง 

20,000 เทศบาล     
ต.สันก าแพง 

ฝ่ายสวสัดิการฯ 
ส านักปลดั 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
 2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ
รูปตัวยู บรเิวณเริ่มจำกสำม
แยกกองหลิ่งฝั่งซ้ำยมือถึงปำก
ซอย 2 หมู่ 1 ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัวยู ควำม
กว้ำง 0.30 เมตร ยำว 113 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร ก่อสร้ำงตำม
แบบแปลนเทศบำลต ำบลสันก ำแพง 
เลขท่ี 1/2562 บรเิวณเริ่มจำกสำม
แยกกองหลิ่งฝั่งซ้ำยมือถึงปำกซอย 2 
บ้ำนป่ำเส้ำ หมู่ 1 ต ำบลสันก ำแพง  

370,000 หมู่ 1 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง     
 
 
 

        

2 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ
รูปตัวยู ซอย 4 หมู่ 2 ต ำบล
สันก ำแพง 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัวยู ควำม
กว้ำง 0.30 เมตร ยำว 173 เมตร 
ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร ก่อสร้ำงตำม
แบบแปลนเทศบำลต ำบลสันก ำแพง 
เลขท่ี 2/2562 บรเิวณซอย 4 บำ้น
ป่ำเห็ว หมู่ 2 ต ำบลสันก ำแพง  

560,000 หมู่ 2 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง       
 
 

      

3 โครงกำรก่อสร้ำงพนังกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ 
ล ำเหมืองสำธำรณะประโยชน์ 
หมู่ 3 ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนำ 0.20 เมตร ควำมสูง 1.50 เมตร 
ยำว 18.00 เมตร ก่อสรำ้งตำมแบบ
แปลนเทศบำลต ำบลสันก ำแพง เลขท่ี 
3/2562 บริเวณล ำเหมืองสำธำรณะ
ประโยชน์ บ้ำนเหล่ำ หมู่ 3 ต ำบล     
สันก ำแพง  

170,000 หมู่ 3 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรเสริมขอบรำงระบำยน้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
หน้ำท่ีท ำกำรผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 4 
ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงเสริมขอบรำงระบำยน้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กควำมยำว 185 
เมตร ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง เลขท่ี 
4/2562 บริเวณหน้ำท่ีท ำกำร
ผู้ใหญ่บ้ำน หมู่ 4 ต ำบลสันก ำแพง  

190,000 หมู่ 4 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

5 โครงกำรก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำง
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ทำงหลวงเทศบำล ชม.ถ 70-
006 หมู่ 4 และหมู่ 5 ต ำบล
สันก ำแพง 

ก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำงคอนกรีตเสริม
เหล็ก ควำมกว้ำง 0.10 - 1.80 เมตร    
หนำ 0.15 เมตร ควำมยำวรวมสองฝั่ง 
822 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่ำ 
680.00 ตำรำงเมตร ก่อสร้ำงตำม
แบบแปลนเทศบำลต ำบลสันก ำแพง 
เลขที่ 5/2562 บริเวณทำงหลวง
เทศบำล ชม.ถ 70-006 บ้ำนค ำซำว 
หมู่ 4 ต ำบลสันก ำแพง และบ้ำน    
สันเหนือ หมู่ 5 ต ำบลสันก ำแพง  

480,000 หมู่ 4 และ
หมู่ 5 

ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

6 โครงกำรก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำง
คอนกรีตเสริมเหล็ก  ซอย 1  
หมู่ 6 ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำงคอนกรีตเสริม
เหล็ก ควำมกว้ำง 0.30 - 2.00 เมตร 
ควำมยำวรวมสองฝั่ง 345 เมตร    
หนำ 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 
384 ตำรำงเมตร ก่อสร้ำงตำมแบบ
แปลนเทศบำลต ำบลสันก ำแพง  เลขที่ 
6/2562 บริเวณซอย 1 บ้ำนสันเหนือ 
หมู่ 6 ต ำบลสันก ำแพง    

270,000 หมู่ 6 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5  
หมู่ 6 ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ควำมกว้ำง 0.30 เมตร ลึก 
0.50 เมตร ยำว 122 เมตร พร้อม
ขยำยไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนำ 0.15 เมตร กว้ำง 0.90 -4.80 
เมตร ควำมยำวรวมสองฝั่ง 180 
เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่ำ 476 
ตำรำงเมตร ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบล สันก ำแพง เลขท่ี 
7/2562 บริเวณซอย 5           
บ้ำนสันเหนือ หมู่ 6 ต ำบลสันก ำแพง  

700,000 หมู่ 6 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

8 โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อเหลี่ยม
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ถนนไปสสุำนบ้ำนทรำยมูล  
หมู่ 7 ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงวำงท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริม
เหล็กระบำยน้ ำ ขนำด 1.20 x 2.00 
เมตร ควำมยำว 59 เมตร พร้อม
ขยำยไหล่ทำงคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ควำมกวำ้ง 1.00–8.00 เมตร หนำ 
0.15 เมตร ท้ังสองข้ำงมีพื้นท่ีไมน่้อย
กว่ำ 439 ตำรำงเมตร พร้อมก่อสร้ำง
พนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด 
0.25 เมตร ควำมยำวท้ัง 2 ข้ำงรวม 
60 เมตร ปดิทับแผ่นพื้นส ำเรจ็รูป
คอนกรีตอัดแรง ก่อสร้ำงตำมแบบ
แปลนเทศบำลต ำบลสันก ำแพง เลขท่ี 
8/2562 บริเวณถนนไปสุสำนบ้ำน
ทรำยมลู หมู่ 7 ต ำบลสันก ำแพง  

1,650,000 หมู่ 7 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยรวมพร 
(ตรงข้ำมปั้มบำงจำก) หมู่ 8 
ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ควำมกว้ำง 4.00 เมตร ยำว 164 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่ำ 656 ตำรำงเมตร ไหล่ทำง
หินคลุกบดอดักว้ำงข้ำงละ 0.25 
เมตร ท้ัง 2 ข้ำง ก่อสร้ำงตำมแบบ
แปลนเทศบำลต ำบลสันก ำแพง  
เลขท่ี 11/2562 บริเวณซอยรวมพร 
(ตรงข้ำมปั้มบำงจำก) บ้ำนสันใต้   
หมู่ 8 ต ำบลสันก ำแพง  

430,000 หมู่ 8 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง       
 

 

 

      

10 โครงกำรซ่อมแซมรำวบันได
อำคำรส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงรำวบันไดเหล็ก ควำมยำว 
13.33 เมตร สูง 0.55 เมตร     
จ ำนวน 2 ชุด รำวระเบียงชำนพักเหล็ก    
ควำมยำว 5.20 เมตร สูง 0.90 เมตร 
จ ำนวน 2 ชุด ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง เลขที่ 
12/2562 บริเวณอำคำรส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง หมู่ 8    
ต ำบลสันก ำแพง  

70,000 หมู่ 8 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรก่อสร้ำงลำนคอนกรีต
พิมพ์ลำยระหว่ำงอำคำร
ส ำนักงำนเทศบำลต ำบล     
สันก ำแพง 

ก่อสร้ำงลำนคอนกรีตพิมพ์ลำย
ระหว่ำงอำคำรส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง ควำมกว้ำง 10.40 
เมตร ยำว 16.40  เมตร หรือมีพื้นท่ี
รวมไม่น้อยกว่ำ 259 ตำรำงเมตร ท้ัง 
2 ฝั่ง ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบล
สันก ำแพง เลขท่ี 13/2562 บริเวณ
อำคำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบล     
สันก ำแพง หมู่ 8 ต ำบลสันก ำแพง  

350,000 หมู่ 8 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง         
 

    

12 โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุงทำสี
อำคำรส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงปรับปรุงทำสีอำคำรส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง ควำมกวำ้ง 
31.00 เมตร ยำว 57เมตร หรือมี
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่ำ 5,000 ตำรำง
เมตร ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบล 
สันก ำแพง เลขท่ี 14/2562 บริเวณ
อำคำรส ำนักงำนเทศบำลต ำบล       
สันก ำแพง หมู่ 8 ต ำบลสันก ำแพง  

550,000 หมู่ 8 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

13 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยฟองค ำ 
หมู่ 9 ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ควำมกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 63 
เมตร  หนำ 0.15 เมตร หรือมีพืน้ท่ี
ไม่น้อยกว่ำ 189 ตำรำงเมตร ไหล่
ทำงหินคลุกบดอัดกว้ำงข้ำงละ 0.25 
เมตร ท้ัง 2 ข้ำง ก่อสร้ำงตำมแบบ
แปลนเทศบำลต ำบลสันก ำแพง   
เลขท่ี 15/2562 บริเวณซอยฟองค ำ    
บ้ำนสันใต้ หมู่ 9 ต ำบลสันก ำแพง  

130,000 หมู่ 9 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรก่อสร้ำงพนังกันดิน 
ล ำเหมืองสำธำรณะประโยชน์ 
หมู่ 10 ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงพนังกันดิน ควำมหนำ 0.20 
เมตร ยำว 70.00 เมตร สูง 1.40 
เมตร ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง เลขท่ี 16/2562 
บริเวณล ำเหมืองสำธำรณะประโยชน์ 
บ้ำนนำยอ ำนวย ปัญญำค ำ เลขท่ี 
23/3 บ้ำนสันไร่ หมู่ 10 ต ำบล    
สันก ำแพง  

600,000 หมู่ 10 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

15 โครงกำรก่อสร้ำงพนังกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ 
ล ำน้ ำออน หมู่ 11         
ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนำ 0.25 เมตร ควำมสูง 2.50 เมตร 
ยำวรวม 47.50 เมตร ก่อสร้ำงตำม
แบบแปลนเทศบำลต ำบลสันก ำแพง  
เลขท่ี 17/2562 บริเวณล ำน้ ำออน 
บ้ำนนำยมงคล กันทะมอย บ้ำนน้อย  
หมู่ 11 ต ำบลสันก ำแพง  

650,000 หมู่ 11 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

16 โครงกำรก่อสร้ำงพนังกันดิน
ระหว่ำงบ้ำนออน ในเขต
เทศบำล หมู่ 14           
ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงพนังกันดินระหว่ำงบ้ำนออนใน
เขตเทศบำล หนำ 0.25 - 0.35 
เมตร ควำมสูงรวม 4 เมตร ควำมยำว
รวม 100 เมตร ก่อสร้ำงตำมแบบ
แปลนเทศบำลต ำบลสันก ำแพง เลขท่ี 
18/2562 บรเิวณบำ้นออน หมู่ 14 
ต ำบลสันก ำแพง  

1,650,000 หมู่ 14 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

 



17 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 7 หมู่ 1 
ต ำบลทรำยมลู 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ควำมกว้ำงเฉลี่ย 3.00 เมตร ยำว
รวม 214.00 เมตร หนำ 0.15 
เมตร โดยมีพื้นท่ีถนนคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรวมไม่น้อยกว่ำ 642 ตำรำง
เมตร พร้อมไหล่ทำงหินคลุกบดอดั
แน่น กว้ำงเฉลี่ยข้ำงละ 0.50 เมตร 
ทั้ง 2 ข้ำง ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง เลขท่ี 
19/2562 บรเิวณบำ้นดอนมลู   
ซอย 7 ตั้งแตส่ี่แยกหอพ่อบ้ำน   
(แยกตัดบ้ำนดอนมูล ซอย 4) ถึงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม บ้ำนดอนมูล 
หมู่ 1 ต ำบลทรำยมูล   

450,000 หมู่ 1 
ต.ทรำยมลู 

กองช่ำง             

18 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณที่
ท ำกำรก ำนัน ต ำบลทรำยมลู 
หมู่ 3 ต ำบลทรำยมูล 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก ควำมกว้ำง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.50 เมตร ยำว 128 เมตร 
ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง เลขท่ี 20/2562 
บริเวณที่ท ำกำรก ำนันต ำบลทรำยมูล 
บ้ำนป่ำเป้ำ หมู่ 3 ต ำบลทรำยมูล  

420,000 หมู่ 3 
ต.ทรำยมลู 

กองช่ำง             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำง
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ทำงหลวงเทศบำล หมำยเลข 
ชม.ถ.07 – 001 หมู่ 5 
ต ำบลทรำยมลู 

ก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำงคอนกรตีเสริม
เหล็ก ควำมกว้ำง 0.90 - 2.80 
เมตร ยำวรวมทั้งสองฝั่ง 161.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ 
ไม่น้อยกว่ำ 348.00 ตำรำงเมตร 
ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง  เลขท่ี 21/2562 
บริเวณทำงหลวงเทศบำล หมำยเลข 
ชม.ถ.07 - 001 บ้ำนไทยกำร์เมน้ท์– 
ปำกทำงบ้ำนหัวทุ่ง บ้ำนหัวทุ่ง หมู่ 5 
ต ำบลทรำยมลู  

230,000 หมู่ 5 
ต.ทรำยมลู 

กองช่ำง             

20 โครงกำรซ่อมสร้ำงถนนแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณทำง
หลวงเทศบำล หมำยเลข 
ชม.ถ.07- 001 ช่วงบ้ำนไทย
กำร์เม้นท์ หมู่ 5  ต ำบล   
ทรำยมลู 

ซ่อมสร้ำงถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต
(OVERLAY) โดยวิธีกำร RECYCLING 
ขนำดควำมกว้ำง 14 – 17 เมตร 
หนำเฉลี่ย 0.05 เมตร ควำมยำว 
118 เมตร โดยมีพื้นท่ีแอสฟลัท์ตกิ 
คอนกรีต ไม่น้อยกว่ำ 1,800 ตำรำง
เมตร ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง  เลขท่ี 
29/2562 บรเิวณทำงหลวงเทศบำล 
หมำยเลข ชม.ถ.07- 001 ช่วงบ้ำน
ไทยกำร์เม้นท์ หมู่ 5 ต ำบลทรำยมูล  

1,030,000 หมู่ 5 
ต.ทรำยมลู 

กองช่ำง           
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรก่อสร้ำงขยำยเขต
ประปำหมู่บ้ำน ภำยในหมู่บ้ำน
สันก้ำงปลำ หมู่ 6         
ต ำบลทรำยมลู 

ก่อสร้ำงขยำยเขตประปำหมู่บ้ำน   
ท่อ pvc ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง 3 
นิ้ว และ 4 นิ้ว ควำมยำวรวมไม่นอ้ย
กว่ำ 1,023 เมตร ต่อเชื่อมจำกเขต
ประปำเดิม ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง เลขท่ี 
22/2562 บรเิวณภำยในหมู่บำ้น 
สันก้ำงปลำ หมู่ 6 ต ำบลทรำยมูล  

250,000  หมู่ 6 
ต.ทรำยมลู 

กองช่ำง             

22 โครงกำรก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำง
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
หน้ำวัดสันก้ำงปลำ หมู่ 6 
ต ำบลทรำยมลู 

ก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำงแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีต ทั้ง 2 ฝั่ง ควำมกว้ำง 0.50 
เมตร ควำมยำวรวม 529.00 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 328.00 
ตำรำงเมตร ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง เลขท่ี 
23/2562 บรเิวณหน้ำวัดสัน
ก้ำงปลำ หมู่ 6 ต ำบลทรำยมลู  

140,000 หมู่ 6 
ต.ทรำยมลู 

กองช่ำง             

23 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ
รูปตัวยูคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณล ำเหมืองสำธำรณะ   
(สี่แยกป่ำไผ่ถึงถนนซอยบรรจง
วัวหัน) หมู่ 7 ต ำบลทรำยมูล 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำรูปตัวยูคอนกรีต
เสริมเหล็ก ควำมกว้ำง 2.00 เมตร 
หนำ 0.20 เมตร สูง 1.70 – 2.00 
เมตร ควำมยำวรวม 175.00 เมตร 
ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบล
สันก ำแพง เลขที่ 24/2562 บริเวณ 
ล ำเหมืองสำธำรณะ (สี่แยกป่ำไผ่ถึง
ถนนซอยบรรจงวัวหัน) หมู่ 7 ต ำบล
ทรำยมูล  

1,800,000 หมู่ 7 
ต.ทรำยมลู 

กองช่ำง             



20 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรต่อเติม (ตดิตั้งประตู
ม้วน) อำคำรอเนกประสงค์ 
สุสำนบ้ำนทรำยมลู หมู่ 7 
ต ำบลทรำยมลู 

ต่อเติม (ตดิตั้งประตูม้วน) อำคำร
อเนกประสงค์จ ำนวน 8 ชุด ก่อสร้ำง
ตำมแบบแปลนเทศบำลต ำบลสัน
ก ำแพง เลขท่ี 9/2562 บริเวณ
สุสำนบ้ำน ทรำยมลู หมู่ 7 ต ำบล
ทรำยมลู  

150,000 หมู่ 7 
ต.ทรำยมลู 

กองช่ำง             

25 โครงกำรก่อสร้ำงลำนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก สสุำนบ้ำนทรำยมูล  
หมู่ 7 ต ำบลทรำยมูล 

ก่อสร้ำงลำนคอนกรีตเสริมเหล็กรูป
สี่เหลี่ยม ขนำดเส้นรอบรูป 3 เมตร 
20 เมตร 24 เมตร และ30 เมตร 
หนำ 0.15 เมตร โดยมีพื้นท่ีลำน
คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่ำ 
272.00 ตำรำงเมตร ก่อสร้ำงตำม
แบบแปลนเทศบำลต ำบลสันก ำแพง 
เลขท่ี 10/2562 บริเวณสสุำนบำ้น
ทรำยมลู หมู่ 7 ต ำบลทรำยมลู  

160,000 หมู่ 7 
ต.ทรำยมลู 

กองช่ำง             

26 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู  
ซอย 3/2  (ทุ่งกู่)  หมู่ 6 
ต ำบลแช่ช้ำง 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็กรปูตัวยู ควำมกว้ำง 0.30 เมตร 
ลึก 0.50 เมตร ยำว 166.00 เมตร 
ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง เลขท่ี 25/2562 
บริเวณซอย 3/2 (ทุ่งกู่) บ้ำนป่ำไผ่
เหนือ หมู่ 6 ต ำบลแช่ช้ำง  

540,000 หมู่ 6 
ต.แช่ช้ำง 

กองช่ำง             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรซ่อมสร้ำงเสริมขอบรำง
ระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ้ำนป่ำไผ่กลำง หมู่ 7 
ต ำบลแช่ช้ำง 

ซ่อมสร้ำงเสรมิรำงระบำยน้ ำคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ควำมยำว 330 เมตร 
พร้อมขยำยไหล่ทำงถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก ขนำดกว้ำง 0.50–2.20 
เมตร หรือมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่ำ 290 
ตำรำงเมตร ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง เลขท่ี 
26/2562 หมู่ 7 ต ำบลแช่ช้ำง  

540,000 หมู่ 7 
ต.แช่ช้ำง 

กองช่ำง             

28 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ซอย 2/2 หมู่ 8 
ต ำบลแช่ช้ำง 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กช่วง
ที่ 1 กว้ำง 2.50 เมตร ยำว 45.00 
เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือมีพ้ืนที่ไม่
น้อยกว่ำ 112.50 ตำรำงเมตร ไหล่
ทำง    หินคลุกบดอัดกว้ำง 0.10 – 
0.25 เมตร ท้ัง 2 ข้ำง ช่วงที่ 2 
กว้ำง 2.00– 3.00 เมตร ยำว 
94.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร หรือ
มีพืน้ท่ีไม่น้อยกว่ำ 272.00 ตำรำง
เมตร ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง    เลขท่ี 
27/2562 บรเิวณซอย 2/2 บ้ำน
ป่ำไผ่ใต้ หมู่ 8 ต ำบลแช่ช้ำง    

250,000 หมู่ 8 
ต.แช่ช้ำง 

กองช่ำง             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

29 โครงกำรก่อสร้ำงถนนคอนกรีต
เสรมิเหล็ก บริเวณซอยบ้ำน
นำยบัลลังค์ หมู่ 8         
ต ำบลแช่ช้ำง 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ควำมกว้ำง 3.00 เมตร ยำว 
112.00 เมตร หนำ 0.15 เมตร 
หรือมีพ้ืนท่ีไม่น้อยกว่ำ 336.00 
ตำรำงเมตร  ไหล่ทำงหินคลุกบดอดั 
กว้ำงข้ำงละ 0.25 เมตร ทั้ง 2 ฝัง่ 
ก่อสร้ำงตำมแบบแปลนเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง  เลขท่ี 28/2562
บริเวณซอยบ้ำนนำยบลัลังค์ บ้ำน  
ป่ำไผ่ใต้ หมู่ 8 ต ำบลแช่ช้ำง  

220,000 หมู่ 8 
ต.แช่ช้ำง 

กองช่ำง             

30 อุดหนุนกำรไฟฟ้ำส่วนภูมภิำค
สำขำอ ำเภอสันก ำแพง 

ขยำยเขตไฟฟ้ำแรงต่ ำ ควำมยำว 
150 เมตร บรเิวณซอย 10       
บ้ำนสันโค้งเก่ำ หมู่ 4 ต ำบลทรำยมูล 
อ ำเภอสันก ำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 
ให้แก่กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำ
อ ำเภอสันก ำแพง 

120,000 กำรไฟฟ้ำ
ส่วนภูมภิำค
สำขำอ ำเภอ
สันก ำแพง 

กองช่ำง             

31 โครงกำรคลองสวยน้ ำใส -ฟื้นฟูและอนุรักษ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
คุณภำพน้ ำ บริเวณ แหล่งน้ ำ 3 แห่ง
ดังนี้ ล ำน้ ำออน,หนองสันเหนือ,หนอง
น้ ำบวกโจ้  
-จัดประชุมอบรมให้ควำมรู้แก่ แกนน ำ
ชุมชน ประชำชน เรื่องกำรรักษำและ
ดแูลสิ่งแวดล้อม กำรจัดกำรน้ ำเสีย กำร
ประหยัดน้ ำ โดยชุมชนมีส่วนร่วม 
-จัดเก็บตัวอย่ำงน้ ำในแหล่งน้ ำและ
ตรวจหำค่ำคุณภำพน้ ำ 

20,000 ชุมชนภำยใน
เขตเทศบำล  
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุข ฯ             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

32 โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะ  
มูลฝอย 

1. ประชุมอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรลด
กำรใช้ คัดแยกขยะ ด ำเนินกำรชุมชน
ปลอดขยะ กำรน ำขยะไปใช้ประโยชน์ 
และหลีกเลี่ยงกำรบริโภคโดยไม่จ ำเป็น 
ให้ แก่  ชุ มชน หน่ วยงำน/องค์ กร 
เครือข่ำยชุมชน สถำนศึกษำ  
2. กำรจัดกำรขยะแบบครบวงจร
ให้แก่แกนน ำชุมชน ผู้ประกอบกิจกำร 
ครู/นักเรียน ประชำชนฯลฯ 
3. ศึกษำดูงำนชุมชนต้นแบบกำร
จัดกำรขยะ 
4. ประชำสัมพันธ์โครงกำรเพื่อให้มี
กำรเผยแพร่นวัตกรรม/กิจกรรม 
5. สนั บ ส นุ น กิ จ ก ร ร ม ใน ชุ ม ชน
เกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรขยะ 
6. ส่ ง เ ส ริ ม สนั บสนุ น ชุ มชน เ ข้ ำ
ประกวด/แข่งขันและน ำเสนอผลงำน
กำรจัดกำรขยะ  

100,000 ภำยในเขต 
เทศบำลต ำบล
สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุข ฯ             

33 โครงกำรปลูกต้นไม้เพิ่มพ้ืนท่ี  
สีเขียว 

จัดกำรประชุมอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำร
ปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขต
เทศบำล กำรรักษำและดูแลสิ่งแวดล้อม
โดยชุมชนมีส่วนร่วม  

20,000 ชุมชนภำยใน
เขตเทศบำล  
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุข ฯ             
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพตดิ ภำยใต้
แนวคิดยุทธศำสตร์พลัง
แผ่นดินเอำชนะยำเสพติด 

จัดกิจกรรมภำยใต้แนวคิดยุทธศำสตร์
พลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติด กำร
จัดตั้งเครือข่ำยอำสำสมัครป้องกัน     
ยำเสพตดิ ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสูเ้พื่อ
เอำชนะยำเสพติด เพื่อให้ประชำชนมี
ส่วนร่วม ในกำรดูแลรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยในชุมชน เฝ้ำระวังกำรแพร่
ระบำดของยำเสพตดิ ซึ่งประกอบด้วย 
กิจกรรมกำรป้องกันยำเสพติด กำร
ปรำบปรำมยำเสพติด กิจกรรมบ ำบัด 
รักษำและฟื้นฟผูู้ติดยำเสพติด กำร
รณรงค์ต่อต้ำนยำเสพติด กำรจัด 
กิจกรรมฝึกอบรม กิจกรรมสภำเดก็ 
และเยำวชนระดับต ำบล ประชุมอำสำ 
สมัครป้องกัน ยำเสพตดิในชุมชน โดย
ด ำเนินงำนร่วมกับสถำนีต ำรวจภูธร   
สันก ำแพง 

30,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยสวสัดิกำรฯ 
ส ำนักปลดั 

            

2 โครงกำรช่วยเหลือประชำชน
ผู้ประสบภยัธรรมชำต ิ

ช่วยเหลือประชำชนผู้ประสบภยั
ธรรมชำติที่เกดิจำกอุทกภัย ภัยแลง้ 
วำตภัย ภยัหนำว ภำยในเขตเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง 

100,000 ภำยในเขต
เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยสวัสดิกำร
สังคม 

ส ำนักปลัด 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 กิจกรรมอบรมอำสำสมัครเฝ้ำ
ระวังและขจดัปัญหำกำร
ละเมิดสิทธิเด็กและสตร ี

จัดกิจกรรมอบรมอำสำสมัครเฝ้ำระวัง
และขจัดปัญหำกำรละเมิดสิทธิเด็ก
และสตรี 

20,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยสวัสดิกำร
สังคม 

ส ำนักปลัด 

            

4 โครงกำรตรวจสำรเสพตดิใน
บุคลำกรกลุ่มเสี่ยง (ลูกจ้ำง)  
ของเทศบำล 

ตรวจสำรเสพติดในบุคลำกรกลุ่มเสี่ยง 
(ลูกจ้ำง) ของเทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

5,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยสวัสดิกำร
สังคม 

ส ำนักปลัด 

            

5 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้แก่
คณะกรรมกำรสภำเด็กและ
เยำวชนและกำรจัดกิจกรรมของ
สภำเด็กและเยำวชน 

จั ดกิ จกรรมอบรม ให้ ควำมรู้ แก่
คณะกรรมกำรสภำเด็กและเยำวชนใน
เขตเทศบำลต ำบลสันก ำแพง และกำร
จัดกิจกรรมของสภำเด็กและเยำวชน 

20,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยสวัสดิกำร
สังคม 

ส ำนักปลัด 

            

6 โครงกำรเชิดชูเกียรติ
คณะกรรมกำรชุมชน (ประธำน
ชุมชนดีเด่น) 

ด ำเนินโครงกำรเชิดชูเกียรติคณะ 
กรรมกำรชุมชน (ประธำนชุมชนดีเด่น) 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2562 

25,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยสวัสดิกำร
สังคม 

ส ำนักปลัด 

            

7 อุดหนุนศูนย์อ ำนวยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมยำเสพติด 
อ ำเภอสันก ำแพง 

สนับสนุนโครงกำรเพิ่มศักยภำพใน
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ของศูนย์ปฏิบั ติ กำรป้องกันและ
ป ร ำ บ ป ร ำ ม ย ำ เ ส พ ติ ด อ ำ เ ภ อ        
สันก ำแพง ประจ ำปีงบประมำณ  
พ.ศ. 2562 ให้แก่ศูนย์อ ำนวยกำร
ป้องกันและปรำบปรำมยำเสพติด
อ ำเภอสันก ำแพง 

40,000 ศูนย์
อ ำนวยกำร
ป้องกนัและ
ปรำบปรำม    
ยำเสพตดิ 

ฝ่ำยสวัสดิกำร
สังคม 

ส ำนักปลัด 
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 3.2 แผนงานงบกลาง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอำย ุ จ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุในเขตเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพงที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ย
ยังชีพ  

32,000 ,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยสวัสดิกำร
สังคม 

ส ำนักปลัด 

            

2 เบี้ยยังชีพคนพิกำร จ่ำยเบี้ยยังชีพคนพิกำรในเขตเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพงที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ย
ยังชีพ  

5,616,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยสวัสดิกำร
สังคม 

ส ำนักปลัด 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ่ำยเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขต
เทศบำล   

240,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยสวัสดิกำร
สังคม 

ส ำนักปลัด 

            

 3.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรส ำรวจข้อมลูเพื่อ
วำงแผนและประชำสมัพันธ์
ภำรกิจงำนเทศกิจ 

ส ำ ร ว จข้ อมู ล เ พื่ อ ว ำ งแ ผนแล ะ
ประชำสัมพันธ์ภำรกิจงำนเทศกิจ  
กำรออกส ำร วจ  กำรติ ดตั้ งป้ ำ ย
ประชำสัมพันธ์  ส ำรวจพื้นที่ /ทำง
สำธำรณะที่มีกำรวำงหรือจ ำหน่ำย
สินค้ำ ตรวจสอบข้อร้องเรียน กำร
ออกเก็บป้ำยโฆษณำใบปลิว โบชัวร์ที่
ติดประกำศในเขตเทศบำลโดยไม่ได้
รับอนุญำต 

20,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบำล 

งำนเทศกิจ 
ส ำนักปลดั 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภยั 

เตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย ตลอดจนกำร
เผชิญเหตุสำธำรณภัยในพื้นที่ จัดท ำ
แผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย 
ทบทวนปรับปรุงแผนฯ และฝึกซ้อม
แผนฯ ให้ เป็นไปตำมรูปแบบและ
แ น ว ท ำ ง ที่ ก ำ ห น ด  ทั้ ง ภ ำ ค รั ฐ
ภำคเอกชน และภำคประชำชน 

20,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ 
ส ำนักปลัด 

            

3 โครงกำรจดัระบบบริกำร
กำรแพทย์ฉุกเฉินประจ ำต ำบล 

ค่ ำตอบแทนผู้ ปฏิบั ติ ง ำนในกำร
บริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติ 
ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำงไปรำชกำร ค่ำจ้ำง
เหมำบริกำรผู้ปฏิบัติงำนประจ ำวัน  
ในชุดปฏิบัติกำรฉุกเฉินของเทศบำล 
เพื่อให้บริกำรตลอด 24 ช่ัวโมง 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำรค่ ำ เบี้ ย เลี้ ย ง เดิ นทำงไป
รำชกำร ค่ำจัดซื้อวัสดุ เครื่องแต่งกำย 
หรือเครื่องแบบ ส ำหรับผู้ปฏิบัติกำร 
ค่ำวัสดุกำรแพทย์และเวชภัณฑ์ที่
จ ำเป็นในกำรช่วยเหลือประชำชน 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรประชำสัมพันธ์ ฯลฯ 

480,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ 
ส ำนักปลัด 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรฝึกอบรมสมำชิกอปพร. 
หลักสตูรทบทวน 

ด ำเนินโครงกำรฝึกอบรมสมำชิกอปพร. 
หลักสตูรทบทวนตำมพระรำชบัญญัติ
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย พ.ศ. 
2550 ให้ครบร้อยละ 2 ตำมนโยบำย
ของกระทรวงมหำดไทย ให้แก่ อปพร.
ที่เป็นสมำชิกมำแล้วไม่น้อยกว่ำ 1 ปี 
และเบิกเป็นค่ำเครื่องแต่งกำยให้แก่    
ผู้เข้ำรับกำรฝึกอบรมตำมหลักสตูรที่จัด
อบรม 

50,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ 
ส ำนักปลัด 

            

5 โครงกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนน 

ด ำเนินโครงกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลต่ำงๆ 
เพื่อรณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรบังคับ
ใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อสรำ้งวินัย
และควำมตระหนักกำรใช้รถใช้ถนน
อย่ำงปลอดภัย กำรตดิตั้งสญัญำณไฟ
กระพริบ กระจกโค้ง และป้ำยเตือน
บริเวณจุดเสี่ยงป้องกันและลดควำม
สูญเสียจำกปญัหำอุบัตเิหตุทำงถนน
ในพื้นที ่จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วม
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทำงถนน และ
จัดเวทีประชำคมในกำรตรวจสอบ
เส้นทำงบริเวณจุดเสีย่งในชุมชนเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขบริเวณจุดเสี่ยง และ
ประชำสมัพันธ์ให้ควำมรู้ประชำชน 

20,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ 
ส ำนักปลัด 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วม
ของประชำชนในกำรจัดท ำ
แผนป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยประจ ำหมูบ่้ำน 

อบรมให้ควำมรู้ จัดท ำและปรับปรุง
แผนป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
ประจ ำชุมชนแก่ผู้ ชุมชน ประธำน
แม่บ้ำน ประธำนผู้สูงอำยุ และประธำน 
อสม.ในพื้นที ่

10,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ 
ส ำนักปลัด 

            

7 โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำมลพิษหมอกควันกำร
เผำในที่โล่ง 

ด ำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหำมลพิษหมอกควันในพ้ืนท่ี 

10,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ 
ส ำนักปลัด 

            

8 โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำ
ศักยภำพพนักงำนกู้ชีพกู้ภัยใน
กำรบริกำรระบบกำรแพทย์
ฉุกเฉิน 

ฝึกอบรมเพิ่มพูนควำมรู้พัฒนำ
ศักยภำพ ให้แก่ผู้ปฏบิัติงำนกู้ชีพกู้ภัย 
ในกำรปฏิบัติงำนระบบกำรแพทย์
ฉุกเฉินของเทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

15,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ 
ส ำนักปลัด 

            

9 โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำ
ศักยภำพพนักงำนดับเพลิงใน
กำรป้องกันและบรรเทำสำ
ธำรณภัยและอัคคีภัย 

ฝึกอบรมพัฒนำศักยภำพ เพิ่มทักษะ
พนักงำนดับเพลิงและกูภ้ัยในกำร
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย จดั
ฝึกอบรมให้ควำมรู้พัฒนำศักยภำพ
เพิ่มทักษะพนักงำนดับเพลิงและกูภ้ัย
ทุก 3 เดือน 

15,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ 
ส ำนักปลัด 
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 3.4  แผนงานสาธารณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ อสม. ด ำเนินกิจกรรมกำรให้ควำมรู้ รณรงค์ 
ประชำสัมพันธ์และกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อ
พัฒนำคุณภำพในกำรควบคุมป้องกัน
โรคและสร้ำงเสริมสุขภำพ แก่ อสม. 
แกนน ำสุขภำพ และผู้น ำชุมชน 

30,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

2 โครงกำรสุขำภิบำลอำหำรและ
คุ้มครองผู้บริโภค 

อบรมผู้ประกอบกำรผู้ปรุงอำหำรและ
ผู้สัมผัสอำหำร และตรวจสำรปนเปื้อน
ในอำหำรและน้ ำอุปโภคและบริโภค        

40,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

3 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ 

ด ำเนินโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำ ตำมพระ
ปณิธำน ศำสตรจำรย์ ดร.สมเด็จพระ
เจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์ 
อัครรำชกุมำรี 

20,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

4 โครงกำรรู้ไว้ปลอดภยัป้องกัน
ภัยใกล้ตัว 

อบรมให้ควำมรู้ วิธีกำรใช้สำรเคมีใน
ชีวิตประจ ำวันที่ถูกต้อง กำรให้ควำมรู้
เกี่ยวกับเรื่องกำรดูแลสุขภำพ กำรปฐม
พยำบำลเบื้องต้น, กำรประชำสัมพันธ์
และกิจกรรมต่ำงๆ เพื่อส่งเสริมสุขภำพ 
แก่ อสม. ผู้น ำชุมชน ประชำชนทั่วไป 
แกนน ำ สุ ข ภ ำพ  เ ย ำ วชน   แล ะ
พระภิกษุสงฆ์ 

20,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำโรคขำดสำรไอโอดีน
อย่ำงเข้มแข็งและยั่งยืน 

กำรให้ควำมรู้ เกี่ ยวกับโรคขำดสำร
ไอโอดีน รณรงค์และประชำสัมพันธ์ แก่ 
อสม. ผู้น ำชุมชน ประชำชนท่ัวไป แกน
น ำสุขภำพ เยำวชน และพระภิกษุสงฆ์ 

20,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

6 โครงกำรป้องกันและควบคุม
โรคไขเ้ลือดออก 

อบรมให้ควำมรู้ แจกเอกสำรแผ่นพับ
กำรรณรงค์และประชำสัมพันธ์เรื่อง
ก ำ ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม โ ร ค
ไข้เลือดออก แก่ อสม. ผู้น ำชุมชน 
ประชำชนทั่ ว ไป แกนน ำสุขภำพ
เยำวชน และพระภิกษุสงฆ์ 

20,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

7 โครงกำรป้องกันโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส ์

อ บ ร ม ใ ห้ ค ว ำ ม รู้ ก ำ ร ร ณ ร ง ค์ 
ประชำสัมพันธ์ และกำรแจกเอกสำร
แผ่นพับ ให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ
ทำงเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ แก่ อสม. 
ผู้น ำชุมชน ประชำชนทั่วไป แกนน ำ
สุขภำพ เยำวชน และพระภิกษุสงฆ์ กำร
ออกเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วยที่ติดเช้ือ HIV         

20,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

8 โครงกำรให้ควำมรู้ในกำร
สง่เสริมสุขภำพและป้องกัน
ควบคุมแก้ไขโรคตดิเช้ือโรค
ระบำด และโรคอุบัติใหม ่

กำรให้ควำมรู้  กำรรณรงค์ ประชำ 
สัมพันธ์ และแจกเอกสำรแผ่นพับ เพื่อ
เป็นกำรส่งเสริมสุขภำพและป้องกัน
ควบคุม แก้ไขโรคติดเช้ือ โรคระบำด 
และโรคอุบัติใหม่ แก่ ประชำชนทั่วไป 
อ ส ม . นั ก เ รี ย น  แ ก น น ำ สุ ข ภ ำ พ 
พระภิกษุสงฆ์และผู้สูงอำยุ 

25,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรอนำมยัโรงเรียน อบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรตรวจสุขภำพ
เบื้องต้นแก่ผู้ดูแลในสถำนรับเลี้ยงเด็ก 
และตรวจสุขภำพเด็กก่อนวัยเรียน 
อำยุ 0-5 ป ี

10,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

10 อุดหนุนคณะกรรมกำรชุมชน กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำริด้ ำนสำธำรณสุขของ
คณะกรรมกำรชุมชน ให้แก่กลุ่มชุมชน
ใน เขต เทศบำลต ำบลสั นก ำแพง 
จ ำนวน 23 ชุมชนๆ ละ 20,000 
บำท  

460,000 23 ชุมชน ใน
เขตเทศบำล 

กองสำธำรณสุขฯ             
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 3.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรม   
กำรกีฬำและนันทนำกำร 

กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆ 
กำรส่งทีมกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กีฬำต่ำงๆ ตลอดจนกิจกรรม
นันทนำกำร รวมถึงกำรจดัซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬำ เพื่อใช้ในกำรแข่งขัน
และฝึกซ้อม 

150,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

2 โครงกำรแข่งขันกีฬำชุมชน
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำชุมชนเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง "ฉ ำฉำเกมส์" เช่น 
ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล เปตอง 
ฯลฯ ระหว่ำงชุมชนในเขตเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง เพื่อเฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว 

100,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

3 โครงกำรฝึกอบรมทักษะด้ำน
กีฬำสู่ควำมเป็นเลศิ 

จัดกำรฝึกอบรมทักษะด้ำนกีฬำ ให้แก่ 
เด็ก และเยำวชนในเขตเทศบำลต ำบล
สันก ำแพง 

20,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

4 โครงกำรแข่งขันฟุตบอล     
สันก ำแพงยูธคัพ 

จัดกำรแข่งขันกีฬำฟุตบอล 7 คน 
(ยุวชน) สันก ำแพงยูธคัพ จ ำนวน 2 รุ่น  
- ระดบัรุน่ไม่เกนิ 11 ปี จ ำนวน 12 ทีม 
- ระดับรุ่นไม่เกิน 13 ปี จ ำนวน 12 ทีม 

40,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

5 โครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส 
เทศบาลต าบลสันก าแพงคัพ 

จัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส 
เทศบาลต าบล สันก าแพงคัพ 

30,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 จัดตั้งลำนคำ้ชุมชน ตลำดนดั
ชุมชน โครงกำรหนึ่งต ำบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ กำรจดักิจกรรม
ถนนคนเดิน “สันก ำแพงสำน
ศิลป์ ถ่ินหัตถกรรม” 

ด ำ เ นิ น กิ จ ก ร ร ม ถ น น ค น เ ดิ น         
“สันก ำแพงสำนศิลป์ถิ่นหัตถกรรม” 
โดยจัดลำนค้ำชุมชนจ ำหน่ำยสินค้ำ
ผลิตผลทำงกำรเกษตร  ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

500,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลัด             

2 โครงกำรชุมชนพอเพียงตำม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

ส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนมีวิถีชีวิต
ตำมแนวทำงเศรษฐกิจพอเพียง โดย
กำรฝึกอบรมอำชีพเสริมสร้ำงวิชำกำร 
ควำมรู้ด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรปลูกพืชผัก
สวนครัว กำรเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นอำหำร 
กำรอบรมท ำน้ ำยำ  ล้ำงจำน กำรท ำ
ปุ๋ ย ห มั ก  ฯ ล ฯ  แ ก่ ผู้ น ำ ชุ ม ช น 
กรรมกำรชุมชน กลุ่มสตรีแม่บ้ำน 
กลุ่มอำชีพ กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำ 
OTOP ฯลฯ 

50,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยสวัสดิกำร
สังคม 

ส ำนักปลัด 

            

3 โครงกำรศูนย์จ ำหน่ำย
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

บริหำรจัดกำรศูนย์จ ำหน่ำยผลิต 
ภัณฑ์ ชุมชนให้ เป็นไปด้ วยควำม
เรียบร้อยเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์ 
กำรปรับปรุงภำยในและภำยนอก
ศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน กำร
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน
ภำยในศูนย์ฯ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ 
เช่น ค่ำน้ ำ ค่ำไฟฟ้ำ ฯลฯ 

120,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยสวัสดิกำร
สังคม 

ส ำนักปลัด 
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 4.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรจดัท ำแผนพัฒนำ  
กำรท่องเที่ยวเทศบำลต ำบล
สันก ำแพง 

 

จัดท ำแผนพัฒนำกำรท่องเที่ยวภำยใน
เขตเทศบำล และกำรพัฒนำกลุม่ผูน้ ำ
ชุมชนด้ำนกำรท่องเที่ยว จัดกำร
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิงวัฒนธรรม 
สร้ำงและเช่ือมเครือข่ำยวิสำหกิจกำร
ท่องเที่ยวโดยชุมชนพ้ืนท่ีเทศบำล 

10,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

งำน
ประชำสมัพันธ์ 

ส ำนักปลดั 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 5.1 แผนงานการศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรวันเด็กแห่งชำต ิ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ  เ ช่น 
ขบวนพำเหรด ประกวดทักษะ กำร
แสดงนิทรรศกำร และกำรแสดงต่ำงๆ 

150,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

2 โครงการที่อ่านหนังสือท้องถิ่น 
รักการอ่าน 

จัดสถำนที่อ่ำนหนังสือและแหล่ง
ค้นคว้ำหำควำมรู้ในกับประชำชนใน
เขตเทศบำลได้ค้นคว้ำหำควำมรู้
เพิ่มเติมโดยมีหนังสือประเภทต่ำงๆที่
หลำกหลำยจัดเตรยีมไว้ให้บริกำรแก่ผู้
ทีจ่ะมำใช้งำน 

20,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

3 อุดหนุนอำหำรกลำงวันส ำหรับ 
โรงเรียนประถมศึกษำในเขต
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

สนับสนุนโครงกำรอำหำรกลำงวัน
ส ำหรับโรงเรียนประถมศึกษำในเขต
เทศบำล จ ำนวน 5 แห่ง และโรงเรียน
ขยำยโอกำสทำงกำรศึกษำ จ ำนวน 1 
แห่ง ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบำลต ำบลสัน
ก ำแพง 

9,416,000 โรงเรียน
ประถมศึกษำ
ในเขตเทศบำล
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

4 อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง 

สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมทำงกำร
ศึกษำให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง จ ำนวน 7 แห่ง 

180,000 โรงเรียนในเขต
เทศบำลต ำบล
สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

5 โครงกำรเปิดบ้ำนอนุบำล
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

จั ด กิ จ ก ร ร ม แ ส ด ง ผ ล ง ำ น แ ล ะ
นิ ท ร รศ กำ รทำ งกำ รศึ กษำ ขอ ง
สถำนศึกษำในสังกัดเทศบำลต ำบล  
สันก ำแพงและจัดกิ จกรรมมอบ
วุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบกำรศึกษำ
ระดับอนุบำล 3  

20,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรยีน
ระดับปฐมวัย 

จัดกำรแข่งขันกีฬำอนุบำลสัมพันธ์
ของสถำนศึกษำในสังกัดเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง ได้แก่  โรงเรียน
อนุบำลเทศบำลต ำบลสันก ำแพง ศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กวัดค ำซำว และศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กวัดสันโค้ง 

20,000 สถำนศึกษำใน
สังกัดเทศบำล
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

7 โครงกำรทัศนศึกษำแหล่ง
เรียนรู้นอกสถำนท่ี 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอก
สถำนที่ของนักเรียนในสถำนศึกษำ
สังกัดเทศบำลต ำบลสันก ำแพง ได้แก่ 
รร.อนุบำลเทศบำลต ำบลสันก ำแพง, 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดค ำซำว และศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กวัดสันโค้ง 

60,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

8 โครงกำรปรับปรุงภมูิทัศน์ 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดค ำซำว 

ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก
วัดค ำซำว เช่น กำรเทคอนกรีตพิมพ์
ลำย ปูหญ้ำ ปลูกดอกไม้ประดับ และ
ตุ๊กตำปูนปั้น ฯลฯ 

50,000 ศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็กวัด   
ค ำซำว 

กองกำรศึกษำ             

9 โครงกำรศูนย์คุณหนูพอเพียง
โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบล
สันก ำแพง 

จัดกิจกรรมกำรจัดท ำโรงเรือนเพำะ
เห็ด  เพำะถั่วงอก เลี้ยงปลำในบ่อ
ซีเมนต์ จัดท ำบ่อซีเมนต์ ท ำรั้วอำณำ
เขต ยกแปลงปลูก ซื้อปุ๋ยเคมี ปุ๋ย
อินทรีย์ เมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์ผัก 
จัดท ำซุ้ม  ไม้เลื้อย ป้ำยบอกชนิดพันธ์ุ
พืชแปลงสำธิต  ภำยในโรง เรี ยน
อนุบำลเทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

50,000 โรงเรียน
อนุบำล
เทศบำลต ำบล
สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 สนับสนุนกำรบริหำร
สถำนศึกษำของโรงเรยีน
อนุบำลเทศบำลต ำบล       
สันก ำแพง (งบประมาณจาก
เงินอุดหนุน) 

สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำโรงเรียนอนุบำลเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง ได้แก่ กำรปรับปรุง
หลักสตูรกำรศึกษำ กำรพัฒนำ
ข้ำรำชกำรครู ของโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง ค่ำใช้จ่ำย
อินเตอร์เนต็ กำรพัฒนำปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน กำรพัฒนำแหลง่
เรียนรู้ในโรงเรยีน กำรรณรงค์ป้องกัน
ยำเสพตดิในสถำนศึกษำ ค่ำอำหำร
กลำงวัน ฯลฯ 

934,180 โรงเรียน
อนุบำล
เทศบำลต ำบล
สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

11 สนับสนุนกำรบริหำรสถำน 
ศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
วัดค ำซำว (งบประมาณจาก
เงินอุดหนุน) 

สนับสนุนกำรบริหำรสถำนศึกษำศูนย์
พัฒนำ เด็ ก เ ล็ ก วั ดค ำซำว  ได้ แก่ 
ค่ำอำหำรกลำงวัน และค่ำจัดกำร
เรียนกำรสอนส ำหรับเด็กเล็ก ฯลฯ 

198000 ศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็กวัด   
ค ำซำว 

กองกำรศึกษำ             

12 สนับสนุนกำรบริหำรสถำน 
ศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
วัดสันโค้ง (งบประมาณจาก
เงินอุดหนุน) 

สนับสนุนกำรบริหำรสถำนศึกษำศูนย์
พัฒนำ เด็ ก เล็ ก วั ดสั น โค้ ง  ได้ แก่ 
ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำจัดกำรเรียนกำร
สอน ค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำร
เรียน ค่ำเครื่องแบบนักเรียน ค่ำ
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ฯลฯ 

378,770 ศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็กวัด   
สันโค้ง 

กองกำรศึกษำ             

13 โครงกำรอำหำรเสรมิ (นม) 
ส ำหรับสถำนศึกษำในสังกัด
เทศบำลต ำบลสันก ำแพงและ
โรงเรียนในเขตเทศบำล 
จ ำนวน 9 แห่ง 

จัดซื้ออำหำรเสริม (นม) แก่เด็กนักเรียน
ในสถำนศึกษำสังกัดเทศบำลต ำบล   
สันก ำแพงและโรงเรียนในเขตเทศบำล 
จ ำนวน 9 แห่ง 

4,865,240 สถำนศึกษำใน
สังกัดเทศบำล
และโรงเรียนใน
เขตเทศบำล 
จ ำนวน 9 แห่ง 

กองกำรศึกษำ             
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 5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรวันข้ึนปีใหม ่ จัดกิจกรรมท ำบุญตักบำตรเนื่องในวัน
ขึ้นปีใหม่ 

20,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

2 โครงกำรจดังำนประเพณี
สงกรำนต ์

จัดกิจกรรมและสนับสนุนกำรจัดงำน
ประเพณีสงกรำนต์ของเทศบำลต ำบล
สันก ำแพง 

150,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

3 โครงกำรงำน 12 สิงหำ    
มหำรำชิน ี

จัดกิจกรรมงำนวันแม่แห่งชำติ 12 
สิงหำมหำรำชินี 

45,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

4 โครงกำรวันปิยะมหำรำช เทศบำลต ำบลสันก ำแพงเข้ำร่วม
กิจกรรมวันปิยะมหำรำช ร่วมกับ
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในเขต
อ ำเภอสันก ำแพง 

5,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

5 โครงกำรประเพณีลอยกระทง จัดกิจกรรมงำนประเพณลีอยกระทง
ของเทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

50,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

6 โครงกำรวันเข้ำพรรษำ จัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวำยเทยีน
พรรษำให้แก่วัดในเขตเทศบำล 

30,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

7 โครงกำรอบรมคณุธรรม
จริยธรรม 
 

จัดอบรมคณุธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก 
เยำวชน ประชำชนและผู้สูงอำยุในเขต
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

200,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

8 โครงกำรวันคล้ำยวันเฉลิม 
พระชนมพรรษำของพระบำท 
สมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพล 
อดลุยเดช บรมนำถบพิตร/วัน
ชำติ/วันพ่อแห่งชำติ 

จัดกิจกรรรมเนื่องในวันคล้ำยวันเฉลิม
พระชนมพรรษำของพระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช 
บรมนำถบพิตร/  วันชำติ/วันพ่อ
แห่งชำติ 

40,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 โครงกำรวันเฉลิมพระชนม 
พรรษำ 

จัดกิจกรรมงำนวันเฉลมิพระชนม 
พรรษำสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวมหำ    
วชิรำลงกรณ์บดินทรเทพยวรำงกูร 

25,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

10 โครงกำรอนุรักษ์วัฒนธรรม   
ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

ส่งเสริมและสนับสนุนกำรอนุรักษ์
วัฒนธรรม ภูมปิัญญำท้องถิ่นในเขต
เทศบำล เพื่อให้ชุมชนไดร้่วมกิจกรรม
ในกำรส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรม   
ภูมิปัญญำท้องถิ่น ต่อยอดกำรเรียนรู้   
สืบสำนวัฒนธรรมดั้งเดิมของชุมชน 

20,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

11 อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครอง
จังหวัดเชียงใหม ่

สนับสนุนโครงกำรงำนไม้ดอก         
ไม้ประดับให้แก่ท่ีท ำกำรปกครอง
จังหวัดเชียงใหม ่

20,000 ที่ท ำกำร
ปกครอง      
จ.เชียงใหม ่

กองกำรศึกษำ             

12 อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครอง 
อ ำเภอสันก ำแพง 

สนับสนุนโครงกำรต่ำงๆ ให้แก่         
ที่ท ำกำรปกครองอ ำเภอสันก ำแพง  
- โครงกำรสืบสำนงำนศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและของดี       
สันก ำแพง จ ำนวน 90,000 บำท 
- โครงกำรกิจกรรมวันส ำคัญของชำติ
และวันส ำคัญทำงศำสนำ          
จ ำนวน 20,000 บำท 
- โครงกำรสืบสำนงำนประเพณี
สงกรำนต์วันปี๋ใหม่เมืองอ ำเภอ       
สันก ำแพง จ ำนวน 15,000 บำท 
- โครงกำรงำนไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่  จ ำนวน 45,000 บำท 

170,000 ที่ท ำกำร
ปกครอง 
อ ำเภอ       
สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             



 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
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บัญชีครุภัณฑ์  
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

เทศบาลต าบลสันก าแพง 
 

1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หนว่ย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 จัดซื้อตู้เหล็กขนำด 2 บำน จัดซื้อตู้เหล็กขนำด 2 บำน มีมือจับ
ชนิดบิด มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน 
คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลติภณัฑ ์
อุตสำหกรรม จ ำนวน 1 ตู้ 

5,500 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลัด             

2 จัดซื้อโทรศัพท์แบบมีสำย จัดซื้อโทรศัพท์แบบมีสำย        
จ ำนวน 1 เครื่อง 

590 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลัด             

3 จัดซื้อพัดลมไอเย็น จัดซื้อพัดลมไอเย็นชนิดใบพัด Axial 
Type หน้ำกว้ำง 22 น้ิว ถังน้ ำ
สำมำรถบรรจนุ้ ำได้ 93 ลิตร ควบคุม
พื้นที่กำรใช้งำน 50 ตำรำงเมตร 
สำมำรถปรับควำมเร็วลมได้ 3 ระดับ 
ระบบไฟฟ้ำ 220 Volt, 50 Hz 
ก ำลังไฟฟ้ำ 320 วัตต์ น้ ำหนักสุทธิ 
42 กิโลกรมั จ ำนวน 1 เครื่อง 

20,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลัด             

4 ค่ำจัดซื้อตูเ้หล็กแบบ 2 บำน จัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บำน มีมือจบั
ชนิดบิด มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน 
คุณสมบัติตำมมำตรฐำนผลติภณัฑ์ 
อุตสำหกรรม จ ำนวน 4 ตู้  

22,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หนว่ย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 จัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน จัดซื้อเก้ำอี้ส ำนักงำนกลำง เบำะหนัง  
ขนำด 57x62x90-102 เซนติเมตร 
จ ำนวน 3 ตัว 

4,170 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             

6 จัดซื้อโทรศัพท์ไรส้ำย จัดซื้อโทรศัพทไ์รส้ำย 2.4 GHz 
จ ำนวน 2 เครื่อง  

5,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             

7 จัดซื้อโตะ๊คอมพิวเตอร ์ จัดซื้อโตะ๊วำงคอมพิวเตอร์       
ขนำด 120 x 60 x 75 เซนติเมตร   
จ ำนวน 2 ตัว 

4,600 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             

8 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบท่ี 2 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบท่ี 2 (จอภำพขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน 1 
เครื่อง  

30,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             

9 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ ส ำหรับ
งำนประมวลผล แบบท่ี 1 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ประมวลผล แบบท่ี 1 (จอขนำดไม่
น้อยกว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน 1 เครื่อง  

22,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             

10 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ 
หรือชนิด LED ขำวด ำ 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรอื
ชนิด LED ขำวด ำ ชนิด Network 
แบบท่ี 1 จ ำนวน 2 เครื่อง 

15,800 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             

11 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พรอ้ม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (1 Ink Tank 
Printer) จ ำนวน 1 เครื่อง  

4,300 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             
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2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 จัดซื้อครภุัณฑเ์ครื่องดับเพลิง จัดซื้อตู้เก็บถังดับเพลิงชนิดบรรจุ 2 
ถัง พร้อมขำตั้ง จ ำนวน 23 ชุด  

69,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ 
ส ำนักปลัด 

            

2 จัดซื้อเครื่องอัดอำกำศ จัดซื้อเครื่องอัดอำกำศส ำหรับบรรจุ
อำกำศเข้ำชุดเครื่องช่วยหำยใจแบบ 
SCBA เครื่องยนต์ต้นก ำลังเป็น
เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะ ขนำด
ไม่ต่ ำกว่ำ 4 แรงม้ำ ระบบลูกสูบไม่
น้อยกว่ำ 3 ลูกสูบ 3 ช้ัน ควำมเรว็
รอบเครื่องไม่เกิน 2,300 รอบ/นำที 
ควำมสำมำรถในกำรอดัอำกำศได้ไม่
น้อยกว่ำ 100 ลิตร/นำที แรงดัน
เวลำใช้งำนสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 330 
บำร์  ระบบกำรอัดอำกำศมสีำย 
อำกำศทนแรงดันต่อจำกเครื่องพรอ้ม
หัวอัดและมำตรำวัดอำกำศแบบ
มำตรฐำน จ ำนวน 1 ชุด มีระบบ
กรองอำกำศสำมำรถแยกน้ ำและ
น้ ำมันตลอดจนฝุ่นละอองจำกอำกำศ
ได้ดี และมรีะบบระบำยควำมร้อน
ด้วยอำกำศ มีระบบควำมปลอดภยั มี
วำล์วนิรภยั ซึ่งจะเปดิอำกำศออก 
จำกเครื่อง เมื่อควำมดันอำกำศสูงกว่ำ
ควำมดันที่สูงท่ีสดุที่ก ำหนดไว้ จ ำนวน 
1 เครื่อง 

350,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ 
ส ำนักปลัด 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 จัดซื้อเครื่องวัดควำมดันโลหติ
อัตโนมัต ิ

จัดซื้อเครื่องวัดควำมดันโลหติ
อัตโนมัตมิีไฟสัญลักษณ์แสดง เมื่อมี
กำรพันผ้ำพันแขนอย่ำงถูกต้อง แถบ
นอกระดับควำมดันโลหิต สัญลักษณ์
แสดงกำรเคลื่อนไหวขณะวัดควำมดัน
โลหิต สัญลักษณ์แสดงกำรเต้น
ผิดปกติของหัวใจ แสดงค่ำเฉลีย่ 3 
ครั้ง ท่ีวัดไดภ้ำยใน 10 นำที 60 
หน่วยควำมจ ำ พร้อมวันท่ีและเวลำใช้
แบตเตอรี่ AAx4 จ ำนวน 1 เครื่อง 

3,500 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ 
ส ำนักปลัด 

            

3.  แผนงานการศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 จัดซื้อตู้เหล็กขนำด 2 บำน จัดซื้อตู้เหล็กขนำด 2 บำน มีมือจับ
ชนิดบิด มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน 
คุณสมบัติตำมมำตรฐำน ผลติภณัฑ์ 
อุตสำหกรรม จ ำนวน 2 ตู ้

11,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำนส ำนักงำน 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์  (จอขนำด
ไม่น้อยกว่ำ 19 น้ิว)จ ำนวน 1 
เครื่องๆ ละ 16,000 บำท  

16,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 จัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนำม 
ประจ ำศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก     
วัดสันโค้ง 

จัดซื้อชุดเครื่องเล่นสนำม จ ำนวน 3 
รำยกำร ดังนี ้
1) ชิงช้ำรวม 5 ชนิด             
ขนำด 260x380x185 เซนตเิมตร 
จ ำนวน 1 ชุด งบประมำณ 37,000 
บำท 
2) กระไดงูลอดห่วง               
ขนำด 200x900x200 เซนตเิมตร 
จ ำนวน 1 ชุด งบประมำณ 35,750 
บำท 
3) บำร์ปีนป่ำอุโมงค์ลอดกระดำนลื่น 
ขนำด 250x435x180 เซนตเิมตร 
จ ำนวน 1 ชุด งบประมำณ 29,850 
บำท 

102,600 ศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็ก       

วัดสันโค้ง 

กองกำรศึกษำ             

4.  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 จัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ ขนำด 
800 VA จ ำนวน 3 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องส ำรองไฟ ขนำด 800 
VA มีก ำลังไฟฟ้ำด้ำนนอกไม่น้อยกว่ำ 
800 VA (480 Watts) สำมำรถ
ส ำรองไฟฟ้ำได้ไม่น้อยกว่ำ 15 นำที  

7,500 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

2 จัดซื้อเครื่องตัดไม้เลื่อยยนต์      
จ ำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องตัดไม้เลื่อยยนต์ เป็น
เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ปริมำตร
กระบอกสูบ 31.8 ซีซี ขนำดบำร์ไม่
เกิน 12 นิ้ว  

5,980 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรตี
ไฟฟ้ำ จ ำนวน 1 เครื่อง  

จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรตีไฟฟ้ำ 
ก ำลังไฟฟ้ำท่ีใช้ 1,510 วัตต์ อัตรำ
เจำะกระแทกต่อนำที (ipm) 730-
1,450 ขนำด 715x129x266 
มิลลเิมตร (28-1/8”x  5-1/8”x10-
1/2”) น้ ำหนักสุทธิ 15.3 กิโลกรมั 
(33.8 ปอนด์)  

27,700 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

4 จัดซื้อสว่ำนไฟฟ้ำ 3 หุน 
จ ำนวน 1 เครื่อง   

จัดซื้อสว่ำนไฟฟ้ำ 3 หุน ก ำลังไฟเข้ำ
พิกัด 450 วัตต์ ควำมเร็วรอบขณะ
เดินเครื่องเปล่ำ 0-2600 รอบ/นำที 
ก ำลังไฟออก 236 วัตต์ น้ ำหนักไม่
รวมสำยไฟ 1.3 กิโลกรัม ควำมเรว็
พิกัด 0-1760 รอบ/นำที แรงบิด
พิกัด 1.0/4.0 Nm ข้อต่อเกลียวที่
แกนดอกสว่ำน 3/8” – 24 UNF 
ขนำดของหัวจับดอก 1-10 
มิลลเิมตร แรงบิดสูงสุด 14.0 Nm 
เส้นผ่ำศูนย์กลำงของกำรเจำะ
อะลูมิเนียม 10 มิลลเิมตร เส้นผ่ำน
ศูนย์กลำงของกำรเจำะไม้ 25 
มิลลเิมตร เส้นผ่ำนศูนย์กลำงของกำร
เจำะเหล็กกลำ้ 10 มิลลิเมตร  

1,650 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

 

 



47 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 จัดซื้อสว่ำนไฟฟ้ำ 4 หุน 
จ ำนวน 1 เครื่อง   

จัดซื้อสว่ำนไฟฟ้ำ 4 หุน ก ำลังไฟเข้ำ
พิกัด 700 วัตต์ No –load speed 
ควำมเร็วรอบ 0-3,000 rpm 
Power output 351 W Weight 
น้ ำหนัก 1.90 kg ขนำดจับดอกสงูสุด 
13 mm. 

5,500 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

6 จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำ (แบบ
พกพำ) จ ำนวน 1 เครื่อง  

จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้ำ (แบบพกพำ) 
ใช้ไฟฟ้ำ 220+/-10% Voltควำมถี่ 
50/60 Hzแรงดันไฟฟ้ำในกำรเชือ่ม 
4.1KVA ขนำดลวดเชื่อมที่ใช้งำนได้
Dia.1.6-2.4 mm  

9,700 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

7 จัดซื้อโตะ๊เหล็กท ำงำนช่ำง 
พร้อมท่ีแขวนประแจ     
จ ำนวน 1 ตัว 

จัดซื้อโตะ๊เหล็กท ำงำนช่ำง พร้อมที่
แขวนประแจโครงสรำ้งเหล็กหนำเป็น
พิเศษรองรับน้ ำหนักได้เยอะ หน้ำ
ท้อปเป็นเหล็กพร้อมแผ่นยำงปูบน
หน้ำท้อป ลิ้นชักสำมำรถรับน้ ำหนกัได้
เยอะ พร้อมแผงแขวนเครื่องมือ 1 
แผ่นและชั้นวำงบนแผงแขวน  

5,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

8 จัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำน     
จ ำนวน 2 ตัว 

จัดซื้อเก้ำอ้ีส ำนักงำนกลำงเบำะหนัง 
ขนำด 57x62x90-102 เซนติเมตร  

2,780 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 จัดซื้อเครื่องชำรต์แบตเตอรร์ี่ 
(แบบเคลื่อนที่) 

จัดซื้อเครื่องชำรต์แบตเตอรร์ี่ (แบบ
เคลื่อนที่) แรงดันไฟ 220 VAC 50 
Hz ใช้ส ำหรับชำร์จแบตเตอรี่ 6, 12, 
24 VDC คอยส์ทองแดงแท1้00 % 
มีช่องปลั๊กไฟ 12 VAC ส ำหรับเสยีบ
ต่อหลอดไฟหรืออุปกรณ์เพิ่มใช้งำน
ง่ำยมีคู่มือวิธีกำรใช้งำนพร้อมตดิกบั
ตัว เครื่องน้ ำหนัก 6.5 kg 

4,500 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

10 จัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิด
พลังงำนแสงอำทิตย์  จ ำนวน 
2 ชุด 

จัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิดพลังงำน
แสงอำทิตย์ขนำด 300 มิลลิเมตร 
(LED 165 หลอด) พร้อมเสำ 4 นิ้ว 
สูง 3 เมตร  

35,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

 
5.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 จัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำย   
ในร่ม  

จัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำยในร่ม 
จ ำนวน 1 รำยกำร ได้แก่ ชุดดัมเบล 
ชุบโครเมีย่ม พร้อมช้ันวำง 11 ขนำด 
22 อัน มีขนำดตั้งแต่ 0.5 กิโลกรมั    
ไปจนถึง 10 กิโลกรมั  

49,020 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

 



 
 
 

บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 
(ประเภทรำยจ่ำยประจ ำ) 
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ประเภทรายจ่ายประจ า) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 1.1  งานบริหารทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 (ฝ่ำยกำรเมือง) เ งินเดือน, เ งินค่ำตอบแทน, เ งิน
ค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี
แ ล ะ รอ งนำยก เ ทศมนตรี ,  เ งิ น
ค่ำตอบแทนเลขำนุกำร/ที่ปรึกษำ
นำยกเทศมนตรี , เ งินค่ำตอบแทน
สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

3,072,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

2 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเดือนพนักงำน, เงินเพิ่มต่ำงๆ ของ
พนักงำน, เงินประจ ำต ำแหน่ง, ค่ำจ้ำง
ลูกจ้ำงประจ ำ, เงินเพิ่มต่ำงๆ ของ
ลูกจ้ำงประจ ำ, ค่ำตอบแทนพนักงำน
จ้ำง, เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง 

9,183,900 

 

เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

3 ค่ำตอบแทน เพื่อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติ
รำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อปท.  
ค่ำ เบี้ ยประชุม ค่ ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ค่ำเช่ำ
บ้ำน เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 

426,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรรังวัดที ่
สำธำรณะ, ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร, 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดี, ค่ำโฆษณำ
และเผยแพร่, ค่ำเช่ำทรัพยส์ิน,      
ค่ำสมัครสมำชิกวำรสำร,
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ฯลฯ 

1,100,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

5 ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับรองบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มำนิเทศงำน ตรวจงำนเยี่ยม
ชมหรือทัศนศึกษำของท้องถิ่นและ
เจ้ำหน้ำท่ีซึ่งร่วมต้อนรับ ฯลฯ 

100,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

6 ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุม
สภำท้องถิ่น หรือคณะกรรม 
กำรหรือคณะอนุกรรม กำร 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำเลี้ยงรับรองในกำร
ปร ะ ชุ มส ภ ำ ท้ อ ง ถิ่ น  ห รื อ ค ณ ะ 
กรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรที่
ได้รับแต่งตั้งตำมกฎหมำยหรือตำม
ระ เบี ยบหรือหนั งสื อสั่ งกำรของ
กระทรวงมหำดไทย หรือกำรประชุม
ระหว่ำงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กับองค์กรส่วนท้องถิ่น หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจ
หรือเอกชน ผู้ เข้ำร่วมประชุมอื่นๆ 
และเจ้ำหน้ำท่ีซึ่งเข้ำประชุม ฯลฯ 

25,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

7 ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดอำคำร
ต่ำงๆ งำนรัฐพิธี และพิธีทำง
ศำสนำ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดอำคำร
ต่ำงๆ งำนรัฐพิธี และพิธีทำงศำสนำ 
ฯลฯ 

30,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำ
สินไหมทดแทน 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำชดใช้ควำมเสียหำย 
หรือค่ำสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหำย
จำกกำรปฏิบัติงำนของเทศบำล ฯลฯ 

10,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

9 ค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือ
พนักงำนหรือลูกจ้ำงที่ต้องหำ
คดีอำญำ 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือพนักงำน
หรือลูกจ้ำงที่ต้องหำคดีอำญำ ฯลฯ 

10,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

10 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป 
รำชกำร 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร หรื อกำรศึ กษำดู งำนใน
รำชอำณำจักร และนอกรำช อำณำ 
จักรของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และ
คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล 

200,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

11 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
สัมมนำ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน
ฝึ กอบรมและสั มมนำต่ ำงๆ ของ
พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง พนักงำนจ้ำง 
และคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล 
ที่จัดโดยส่วนรำชกำร และหน่วยงำนอื่น 
ตำมระ เบี ยบมหำดไทย ว่ ำด้ วย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2549 

40,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

12 ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ 

เ พื่ อ จ่ ำ ย เ ป็ น จั ด ซื้ อ พ ว ง ม ำ ลั ย          
ช่อดอกไม้ พวงมำลำ พำนพุ่ม ฯลฯ 

5,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

13 ค่ำจัดงำน จัดนิทรรศกำร 
ประกวดกำรแข่งขัน 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน จัด
นิทรรศกำร ประกวดกำรแข่งขัน  จัด
พิธีวำงศิลำฤกษ์ ฯลฯ  

20,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 
 

ส ำนักปลดั             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน ค่ำซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ที่ช ำรุดเสียหำย ค่ำ
บ ำรุงรักษำ รำยเดือน/รำยปี เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ส ำเนำ 
ยำนพำหนะ เครื่องขยำยเสียงท่ีตดิตั้ง
ชุมชนในเขตเทศบำลฯลฯ 

140,000  
 

เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

15 ค่ำวัสด ุ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดสุ ำนักงำน, วัสดุ
ไฟฟ้ำและวิทยุ, วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว, 
วัสดุก่อสร้ำง, วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น, วัสดโุฆษณำและเผยแพร่, วัสดุ
คอมพิวเตอร์, วัสดุอื่น ฯลฯ 

725,200 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

16 ค่ำสำธำรณูปโภค เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ , ค่ำน้ ำประปำ, 
ค่ำน้ ำบำดำล, ค่ำบริกำรโทรศัพท์, 
ค่ำบริกำรไปรษณีย์, ค่ำบริกำรสื่อสำร
และโทรคมนำคม ฯลฯ 

1,328,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

17 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง 
ครุภณัฑ ์

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 11,500 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

18 รำยจ่ำยอื่น เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำรจ้ำง
องค์กรหรือสถำบันที่เป็นกลำง เพื่อ
เป็นผู้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของผู้ รับบริกำรด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำรของเทศบำล และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำน 

50,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             
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 1.2  งานบริหารงานคลัง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเดือนพนักงำน, เงินเพิ่มต่ำงๆ ของ
พนักงำน, เงินประจ ำต ำแหน่ง, ค่ำจ้ำง
ลูกจ้ำงประจ ำ, เงินเพิ่มต่ำงๆ ของ
ลูกจ้ำงประจ ำ, ค่ำตอบแทนพนักงำน
จ้ำง, เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง 

5,239,900 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             

2 ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร ค่ ำเช่ำบ้ำน ค่ ำช่วยเหลือ
กำรศึกษำบุตร 

232,800 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             

3 รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรรังวัดที ่
สำธำรณะ, ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร, 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดี, ค่ำโฆษณำ
และเผยแพร่, ค่ำเช่ำทรัพยส์ิน, ค่ำ
สมัครสมำชิกวำรสำร, ค่ำธรรมเนยีม
ธนำคำร ฯลฯ 

50,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             

4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป 
รำชกำร 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร หรือกำรศึกษำดูงำนใน
รำชอำณำจักร และนอกรำช อำณำ 
จักรของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง 
และคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ
เทศบำล 

40,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
สัมมนำ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน
ฝึกอบรมและสัมมนำต่ ำงๆ ของ
พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง พนักงำน
จ้ำง และคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ
เทศบำล ที่จัดโดยส่วนรำชกำร และ
หน่วยงำนอื่น ตำมระเบียบมหำดไทย 
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2549 

40,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             

6 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน ค่ำซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ที่ช ำรุดเสียหำย ได้แก่ เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด 
ยำนพำหนะ ฯลฯ 

30,000  
 

เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             

7 ค่ำวัสด ุ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดสุ ำนักงำน, วัสดุ
ไฟฟ้ำและวิทยุ, วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว, 
วัสดุก่อสร้ำง, วัสดเุชื้อเพลิงและหล่อ
ลื่น, วัสดโุฆษณำและเผยแพร่, วัสดุ
คอมพิวเตอร์, วัสดุอื่น ฯลฯ 

289,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             

8 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง 
ครุภณัฑ ์

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมครุภณัฑ ์ 10,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             
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2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 2.1  งานเทศกิจ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 (ฝ่ำยประจ ำ) เ งิน เดื อนพนักงำน  ค่ ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง, เ งินเพิ่มต่ำงๆ ของ
พนักงำนจ้ำง 

289,200 

 

เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

งำนเทศกิจ 
ส ำนักปลดั 

            

2 รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรรังวัดที่ 
สำธำรณะ,  ค่ำจ้ ำงเหมำบริกำร , 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินคดี, ค่ำโฆษณำ
และเผยแพร่, ค่ำเช่ำทรัพย์สิน, ค่ำ
สมัครสมำชิกวำรสำร, ค่ำธรรมเนียม
ธนำคำร ฯลฯ 

30000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

งำนเทศกิจ
ส ำนักปลดั 

            

3 ค่ำวัสด ุ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดสุ ำนักงำน, วัสดุ
พำหนะและขนส่ง วัสดเุชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น, วัสดุก่อสร้ำง ฯลฯ 

45,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

งำนเทศกิจ 
ส ำนักปลดั 

            

 2.2  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 (ฝ่ำยประจ ำ) เ งินเดือนพนักงำน,ค่ำจ้ำงลูกจ้ำง 
ประจ ำ, ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง, 
เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง 

2,501,200 

 

เทศบำล        
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ
ส ำนักปลดั 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 ค่ำตอบแทน  ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำรให้ แก่ พนั กงำนเทศบำล 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงที่มำ
ปฏิ บั ติ ง ำนนอกเวลำรำชกำร ใน
วันหยุดรำชกำร และเงินช่วยเหลือ
กำรศึกษำบุตร 

85,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ
ส ำนักปลดั 

            

3 รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร เพื่อเป็นรำยจำ่ยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำร เป็นค่ำโฆษณำและเผยแพร่ 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ฯลฯ 

300,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ
ส ำนักปลดั 

            

4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป 
รำชกำร 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร หรือกำรศึกษำดูงำนใน
รำชอำณำจักรและนอกรำชอำณำจักร
ของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และ
คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล 
และสมำชิก อปพร.ที่ไดร้ับค ำสั่งให้
เดินทำงไปรำชกำร 

10,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ
ส ำนักปลดั 

            

5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
สัมมนำ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน
กำรประชุม กำรฝึกอบรมและสัมมนำ
ต่ำงๆ ของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง 
พนักงำนจ้ำง ที่จัดโดยส่วนรำชกำร 
และหน่วยงำนอ่ืน  

10,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ
ส ำนักปลดั 

            

 

 



57 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพื่ อจ่ ำย เป็นค่ ำบ ำ รุ ง รั กษำและ
ซ่อมแซมทรัพย์ สิน  ค่ ำซ่อมแซม
ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ ช ำ รุ ด เ สี ย ห ำ ย  ค่ ำ
บ ำรุงรักษำ รำยเดือน/รำยปี เช่น 
เครื่ องคอมพิวเตอร์  ยำนพำหนะ 
เครื่องสูบน้ ำ เลื่อยโซ่ยนต์ ฯลฯ 

150,000 
 

เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ
ส ำนักปลดั 

            

7 ค่ำวัสด ุ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน, วัสดุ
ไฟฟ้ำและวิทยุ, วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว, 
วัสดุก่อสร้ำง, วัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง, วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น,วัสดุ
วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ วัสดุ
โฆษณำและเผยแพร่ ,วัสดุ เครื่ อง   
แต่งกำย, วัสดุคอมพิวเตอร์ , วัสดุ
เครื่องดับเพลิง, วัสดุอื่น ฯลฯ 

610,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ
ส ำนักปลดั 

            

8 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 50,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ 
ส ำนักปลดั 
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3. แผนงานการศึกษา 
 3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หนว่ย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเดือนพนักงำน, เงินเพิ่มต่ำงๆ ของ
พนักงำน ,  เ งินประจ ำต ำแหน่ ง , 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง, เงินเพิ่ม
ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง 

2,665,600 

 

เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

2 ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร ค่ำเช่ำบ้ำน เงินช่วยเหลือ
กำรศึกษำบุตร  

138,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

3 รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร เพื่อเป็นรำยจำ่ยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำร เป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ฯลฯ 

430,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป 
รำชกำร 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร หรือกำรศึกษำดูงำนใน
รำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำ 
จักรของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง 
หรือบุคลำกรของโรงเรยีนอนุบำล
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง และศูนย์
พัฒนำเด็กเล็ก สังกัดกองกำรศึกษำ 

150,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ินของกองกำรศึกษำ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียนใน
สังกัดเทศบำลต ำบลสันก ำแพงให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น โต๊ะ-
เก้ำอี้นักเรียน ตูเ้ก็บเอกสำร ช้ันวำง
ของ พัดลม อ่ำงล้ำงจำน เครื่องท ำน้ ำ
เย็น โทรทัศน์ เครื่องเล่น DVD  
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องขยำยเสียง 
ฯลฯ   

50,000 
 

เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

6 ค่ำวัสด ุ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน, วัสดุ
ไฟฟ้ำและวิทยุ, วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว, 
วัสดุก่อสร้ำง, วัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง, วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น,วัสดุ
กำรเกษตร, วัสดุโฆษณำและเผยแพร่, 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

385,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

7 ค่ำสำธำรณูปโภค เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ , ค่ำน้ ำประปำ, 
ค่ำน้ ำบำดำล, ค่ำบริกำรโทรศัพท ์
 

90,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

8 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง 
ครุภณัฑ ์
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ของ
กองกำรศึกษำ โรงเรี ยนอนุบำล
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง ศูนยพัฒนำ
เด็กเล็กวัดค ำซำว และศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กวัดสันโค้ง 
 

10,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             
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 3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 (ฝ่ำยประจ ำ) เ งินเดือนพนักงำน, ค่ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง, เ งินเพิ่มต่ำงๆ ของ
พนักงำนจ้ำง 

2,948,900 
 

เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

2 ค่ำวัสด ุ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน, วัสดุ
ไฟฟ้ำและวิทยุ,วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

85,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

 
4. แผนงานสาธารณสุข 
 4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเดือนพนักงำน, เงินเพิ่มต่ำงๆ ของ
พนักงำน, เงินประจ ำต ำแหน่ง, ค่ำจ้ำง
ลูกจ้ำงประจ ำ, ค่ำตอบแทนพนักงำน
จ้ำง, เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง, 
เงินอื่น 

5,914,400 
 

เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

2 ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร ค่ำเช่ำบ้ำน เงินช่วยเหลือ
กำรศึกษำบุตร 

310,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

3 รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร เพื่อเป็นรำยจำ่ยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำร เป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร      
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่ ฯลฯ  

350,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป 
รำชกำร 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร หรือกำรศึกษำดูงำนในรำช 
อำณำจักร และนอกรำช อำณำ จกัร
ของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และ
คณะผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล 

40,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
สัมมนำ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน
กำรประชุม กำรฝึกอบรมและสมัมนำ
ต่ำงๆ ของพนักงำนเทศบำล ลูกจำ้ง 
และพนักงำนจ้ำง ท่ีจัดโดยส่วน
รำชกำร และหน่วยงำนอ่ืน ตำม
ระเบียบมหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำย
ในกำรฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 

20,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

6 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน ค่ำซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ที่ช ำรุดเสียหำย ค่ำบ ำรุง 
รักษำ รำยเดือน / รำยปี เช่น เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพ่นหมอกควัน 
ยำนพำหนะ ฯลฯ  

100,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

7 ค่ำวัสด ุ วัสดุส ำนักงำน, วัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ , 
วัสดุก่อสร้ำง, วัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง, วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น, วัสดุ
วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ , วัสดุ
โฆษณำและเผยแพร่, วัสดุคอมพิวเตอร์ 

365,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 ค่ำสำธำรณูปโภค ค่ำไฟฟ้ำ, ค่ำน้ ำประปำ ค่ำน้ ำบำดำล 10,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

 
5. แผนงานเคหะและชุมชน 
 5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเดือนพนักงำน, เงินเพิ่มต่ำงๆ ของ
พนักงำน, เงินประจ ำต ำแหน่ง, ค่ำจ้ำง
ลูกจ้ำงประจ ำ, ค่ำตอบแทนพนักงำน
จ้ำง, เงินเพิ่มต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง 

6,174,500 

 

เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

2 ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท.ค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ค่ำเช่ำ
บ้ำน เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 

358,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

3 รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร เพื่อเป็นรำยจำ่ยเพื่อให้ได้มำซึ่งบรกิำร 
เป็นค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจ้ำงขุดลอก
ระบำยน้ ำ ค่ำเปลีย่นภำพไตรวิช่ัน 
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ฯลฯ  

1,400,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป 
รำชกำร 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร หรือกำรศึกษำดูงำนใน
รำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำ จักร
ของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และคณะ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล 

30,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
สัมมนำ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน
กำรประชุม กำรฝึกอบรมและสมัมนำ
ต่ำงๆ ของพนักงำนเทศบำล ลูกจำ้ง 
และพนักงำนจ้ำง ท่ีจัดโดยส่วน
รำชกำร และหน่วยงำนอ่ืน  

30,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

6 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพื่ อจ่ ำย เป็นค่ ำบ ำ รุ ง รั กษำหรื อ
ซ่ อมแซมครุ ภัณฑ์  ค่ ำ ซ่ อมแซม
ครุภัณฑ์ที่ช ำรุดเสียหำย เช่น เครื่อง
สั่ น ค อ น ก รี ต ,  เ ค รื่ อ ง ต บ ดิ น , 
ยำนพำหนะ ฯลฯ 

300,000 
 

เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

7 ค่ำวัสด ุ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน, วัสดุ
งำนบ้ำนงำนครัว, วัสดุยำนพำหนะ
และขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, 
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่,วัสดุเครื่อง
แต่งกำย, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุอื่น  

875,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

8 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง 
ครุภณัฑ ์

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 100,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             
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5.2 งานไฟฟ้าถนน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจ้ำงเหมำ
แรงงำนในกำรท ำสิ่งของต่ำงๆ ฯลฯ 

30,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

2 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพื่ อจ่ ำย เป็นค่ ำบ ำ รุ ง รั กษำหรื อ
ซ่อมแซมที่ดินและสิ่ งก่อสร้ำง ค่ำ
ซ่ อมแซมสิ่ ง ก่ อส ร้ ำ งต่ ำ งๆ  เ ช่น 
สะพำน ฝำยน้ ำล้น ฯลฯ 

50,000 
 

เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

3 ค่ำวัสด ุ ค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ วัสดุก่อสร้ำง 
วัสดุอื่น 

955,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

4 ค่ำชดเชย (ค่ำ K) ค่ำชดเชยในกำรใช้สัญญำณแบบปรับ
รำคำได้ (K) ให้แก่ผู้รับจ้ำงหลังกำรส่ง
มอบงำน  

20,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

5 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำ
ซ่ อ ม แ ซ ม ป รั บ ป รุ ง ที่ ดิ น แ ล ะ
สิ่งก่อสร้ำงต่ำงๆ เช่น ถนน พนังกัน
ดิน รำงระบำยน้ ำ และสิ่งก่อสร้ำง
ต่ำงๆ ภำยในเขตเทศบำลต ำบล    
สันก ำแพง 

500,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             
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5.3 งานสวนสาธารณะ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร ค่ำใช้จ่ำยในกำร ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร, 
ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำนในกำรท ำสิ่งของ
ต่ำงๆ จ้ำงเหมำตกแต่งสวนสำธำรณะ 
ฯลฯ 

20,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

2 ค่ำวัสด ุ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตรต่ำงๆ 
เพื่อใช้ในกำรจัดซื้อสำรเคมีที่ใช้ในกำร
ป้ อ งกั นและก ำ จั ด ศั ต รู พื ช  ก ำ ร
ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม สวน
สุขภำพ สวนหย่อม สวนสำธำรณะ
ที่ดินสำธำรณประโยชน์ ปรับปรุง
สภำพแวดล้อมริมแม่น้ ำ ล ำคลอง 
สระน้ ำ ริมถนนในเขตเทศบำล ฯลฯ 

50,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             
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5.4 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำย ดังนี ้
- ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำจ้ำงพ่นหมอก
ควันยำก ำจัดยุง ค่ำจ้ำงเหมำแรงงำน 
ปฏิบัติงำนท่ีศูนย์ก ำจดัขยะของ
เทศบำล, ที่สำธำรณะ กำรปฏิบัติงำน
ด้ำนสิ่งแวดล้อม กำรปฏิบัติงำนด้ำน
สำธำรณสุขเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟู 
ศูนย์ส่งเสริมและบริกำรสุขภำพ
ผู้สูงอำย/ุชุมชน วัดโรงธรรมสำมัคคี  
-ค่ำจ้ำงเอกชนก ำจัดขยะ ค่ำจ้ำง
เอกชนบริหำรจดักำรขยะที่ศูนย์กำร
เรียนรู้กำรจดักำรขยะแบบครบวงจร 
หมู่ 3 ต ำบลสันก ำแพง และน ำขยะ
ไปก ำจัด  
- ค่ำโฆษณำเผยแพร่กิจกรรมของ
เทศบำลที่เกี่ยวข้อง 

7,000,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

2 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน ค่ำซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ที่ช ำรุดเสียหำย ค่ำบ ำรุง 
รักษำ รำยเดือน/รำยปี เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำยเอกสำร 
ยำนพำหนะฯลฯ 

500,000 
 

เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 ค่ำวัสด ุ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดไุฟฟ้ำและวิทย,ุ 
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว, วัสดุก่อสร้ำง, 
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง, วัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น, วัสดุกำรเกษตร
วัสดุเครื่องแต่งกำย, วัสดุอื่น  

985,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

4 ค่ำสำธำรณูปโภค เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ , ค่ำน้ ำประปำ, 
ค่ำน้ ำบำดำล, ค่ำบริกำรโทรศัพท์,  

57,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

5 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง 
ครุภณัฑ ์

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ครุ ภั ณ ฑ์  แล ะ เ ป็ น ค่ ำ ป ร ะ ก อบ
ดัดแปลง ต่ อ เติ ม  หรื อปรับปรุ ง
ครุภัณฑ์ 

20,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

6 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำ
ซ่อมแซมปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง
ต่ำงๆ เช่น โรงเรือนท ำปุ๋ยหมัก ศูนย์
ก ำจัดขยะ โรงเก็บพัสดุประจ ำ ลำนเท
ขยะ ฌำปนกิจสถำนฯลฯ 

20,000  
 

เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             
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6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 6.1 งานกีฬาและนันทนาการ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน ค่ำซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ที่ช ำรุดเสียหำย ค่ำบ ำรุง 
รักษำ รำยเดือน / รำยปี เช่น เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำยเอกสำร 
ยำนพำหนะ ฯลฯ 

30,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

2 ค่ำวัสดุกีฬำ เพื่ อจ่ ำย เป็นค่ ำวัสดุ กีฬำส ำหรับ
ให้บริกำรประชำชนในเขตเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง เช่น ลูกฟุตบอล 
ลูกเปตอง ลูกปิงปอง ลูกแชร์บอล ลูก
เทนนิส ไม้ปิงปอง ไม้แบดมินตัน ไม้
เทนนิส ห่วงยำงฯลฯ 

50,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             
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 6.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน ของโรงเรียน
อนุบำลเทศบำลต ำบลสันก ำแพง และ
กองกำรศึกษำ ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกต ิเช่น โต๊ะ-เก้ำอี้นักเรียน ตู้
เก็บเอกสำร ช้ันวำงของ พัดลม อ่ำง
ล้ำงจำน เครื่องท ำน้ ำเย็น โทรทัศน์ 
เครื่องเล่น DVD เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องขยำยเสียง ยำนพำหนะ ฯลฯ  

30,000 
 

เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

2 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง 
ครุภณัฑ ์
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ 10,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

 
7. แผนงานงบกลาง 
 7.1  งบกลาง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 ค่ำช ำระหนี้ เ งินต้นธนำคำร 
กรุงไทย จ ำกัด มหำชน 

เพื่อก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนเทศบำล 
จ ำนวนทั้งสิ้น 29,049,500 บำท  
ตำมสญัญำกู้ประจ ำ ฉบับลงวันที่ 30 
พฤษภำคม 2549 ปีนี้งวดที่ 13 
(จำกจ ำนวนทั้งสิ้น 15 งวด)  

1,938,270 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 ค่ ำช ำ ร ะดอก เบี้ ย ธนำคำร 
กรุงไทย จ ำกัด มหำชน เพื่อ
ก่ อสร้ ำ งอำคำรส ำนั กงำน
เทศบำล 

ช ำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้ธนำคำร 
กรุงไทย จ ำกัด มหำชน เพื่อก่อสรำ้ง
อำคำรส ำนักงำนเทศบำล ตำมสญัญำ
กู้ประจ ำ ฉบับลงวันท่ี 30 พฤษภำคม 
2549 ปีน้ีงวดที่ 13 (จำกจ ำนวน
ทั้งสิ้น 15 งวด) 

300,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

3 ช ำระหนี้ เ งินกู้ ให้ส ำนักงำน
เงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล 

ค่ำช ำระหนี้เงินกู้ให้ส ำนักงำนเงินทุน
ส่งเสริมกิจกำรเทศบำล 1) เพื่อด ำเนิน
โครงกำรต่ำงๆ รวม 8 โครงกำร ดังนี ้

935,970 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

  1)  เพื่อด ำเนินโครงกำรตำ่งๆ รวม 5 
โครงกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 6,400,000 
บำท ตำมสญัญำเงินกู้ เลขที
1229/45/2556 ลงวันท่ี 5 
กุมภำพันธ์ 2556 ปีน้ีปีท่ี 6 (จำก
จ ำนวนทั้งสิ้น 10 ปี) โดยช ำระเปน็
เงินต้น จ ำนวน 646,680 บำท 

               

  2)  เพื่อด ำเนินโครงกำรตำ่งๆ รวม 3 
โครงกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 2,946,500 
บำท ตำมสญัญำเงินกู้ เลขท่ี 
1283/99/2556 ลงวันท่ี 18
กรกฎำคม 2556  ปีนี้ปีท่ี 5 (จำก
จ ำนวนทั้งสิ้น 10 ปี) โดยช ำระเปน็
เงินต้น จ ำนวน 289,290 บำท 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 ช ำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้ส ำนักงำน
เงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล 

ช ำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้ส ำนักงำนเงินทุน
ส่งเสริมกิจกำรเทศบำล เพื่อด ำเนิน
โครงกำรต่ำงๆ รวม 8 โครงกำร  

159,140 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ่ำยเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 572,350 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

6 ส ำรองจ่ำย จ่ำยในกรณสีำธำรณภัยจ ำเป็นไดต้ำม
ควำมเหมำะสมตำมระเบียบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยวิธีกำร
งบประมำณขององค์กรปกครองสว่น
ท้องถิ่น พ.ศ.2541 ข้อ 19 

2,577,730 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

7 ค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่ง
ประเทศไทย 

จ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำตแห่ง
ประเทศไทย ในอัตรำร้อยละ 1/6 
ของงบประมำณรำยรับจริง ประจ ำปี
ที่ผ่ำนมำ 

130,910 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

8 เงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภำพ 

เพื่อจำ่ยเป็นเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิน่
หรือพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
ของค่ำบริกำรสำธำรณสุขท่ีได้รับจำก
กองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำติ 

410,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 ค่ำใช้จ่ำยเกี่ยวกับกำรจรำจร ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร ดังนี้ 80,000 เทศบำล     กองช่ำง             

  1)  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำจัดท ำป้ำยสัญญำณ
จรำจร ทำสี ตีเส้นจรำจรทำงข้ำมถนน
ในเขตเทศบำล จัดท ำแผงกั้นจรำจร 
ฯลฯ จ ำนวน 30,000 บำท โดย
พิ จ ำ ร ณ ำ จ่ ำ ย จ ำ ก ค่ ำ ป รั บ ต ำ ม
กฎหมำยจรำจรทำงบก  

 ต.สันก ำแพง              

  2)  เพื่อจ่ำยเป็นค่ำทำสี ตีเส้นจรำจร 
ทำงข้ำมถนนในเขตเทศบำล ค่ำจดัท ำ
ป้ำยสัญญำณจรำจร ค่ำวัสดุอุปกรณ ์
เครื่องมือเครื่องใช้  ในกิจกำรจรำจร 
ฯลฯ ที่ประชำชนไดร้ับประโยชน์
โดยตรง โดยด ำเนินงำนร่วมกับสถำนี
ต ำรวจภูธรสันก ำแพง จ ำนวน 
50,000 บำท  

               

10 เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำร
ชุมชน 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุน
สวัสดิกำรชุมชนเทศบำลต ำบล      
สันก ำแพง 

330,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลัด             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 เงินทดแทนพนักงานจ้าง
ประสบอันตราย เจ็บป่วย 

เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงาน
จ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือ  
สูญหาย เนื่องจากการท างานให้
ราชการ 

20,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลัด             

12 เงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่ำท ำ
ศพ) 

จ่ำยเป็นเงินช่วยค่ำท ำศพ พนักงำน
เทศบำล และลูกจ้ำงที่เสียชีวิตในระหว่ำง
รับรำชกำร 

30,000 เทศบำล     

ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

13 เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

จ่ำยเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จบ ำนำญ
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตำม
กฎหมำยในอัตรำร้อยละ 2 ของ
งบประมำณรำยได้ประจ ำปี  

1,500,000 เทศบำล     

ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

14 เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับ
บ ำนำญ (ชคบ.) 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับ
บ ำนำญของรำชกำรส่วนท้องถิ่น ใน
อัตรำเดือนละ ร้อยละ 4 ของจ ำนวน
บ ำนำญที่ได้รับ ตำมระเบียบกระทรวง 
มหำดไทยว่ำด้วยเงินช่วยค่ำครอบชีพ
ผู้รับบ ำนำญของรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับท่ี 16) พ.ศ. 2558 

8,840 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2561 พ.ศ.2562 
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 เงินบ ำเหน็จลูกจ้ำงประจ ำ เพื่อจ่ำยเป็นเงินบ ำเหน็จปกต/ิ
บ ำเหน็จรำยเดือน ให้แก่ลูกจ้ำง 
ประจ ำ โดยถือปฏิบตัิตำมระเบียบ
กระทรวง มหำดไทย ว่ำด้วยบ ำเหน็จ
ลูกจ้ำงของหน่วยกำรบรหิำรรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552 

112,110 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

14 เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบตุร
ผู้รับบ ำนำญ 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือกำรศึกษำ
บุตรของผู้รับบ ำนำญ ตำมพระรำช 
บัญญัติบ ำเหน็จบ ำนำญข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 

25,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

 

 

 


