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คำนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้อง
จัดทำแผนพัฒนาและแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี
งบประมาณนั้น 

เทศบาลตำบลสันกำแพง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการ
ดำเนินงานของเทศบาล เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง เทศบาลหวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จะเป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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บทนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้แนวทาง
ในการดำเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น   
ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 

แผนการดำเนินงานจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือ
ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ  แผนการดำเนินงานจะกำหนด     
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก 

1)  งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดำเนินการ) 

2)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 

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

4)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพื้นที่ 

วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน 
1) เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม ที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนทีใ่นเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
2) เพ่ือเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ

ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
3) เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
4) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ดำเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

4) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

5) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็น
แผนการดำเนินงาน ทั้งนี้ให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน สามารถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนนิงาน 

พิจารณาร่างแผนการดำเนนิงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช ้

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถ่ิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น 
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ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 

แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น  

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน 

แผนการดำเนินงานเป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ดำเนินงานและการประเมินผล ดังนั้นแผนการดำเนินงาน จึงมีแนวทางการจัดทำ ดังนี้ 

1) เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ 
2) จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย

เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นใน
ปีงบประมาณ 

3) แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึง
การดำเนินงานจริง 

4) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีสรุป 
จำนวนโครงการและงบประมาณ 

 
 



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน ร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณ

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรงำนและกำรบริกำรประชำชน
     1.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 16 12.40 1,160,000 1.12 ส านักปลัด,กองคลัง
     1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1.55 80,000 0.08 ฝ่ายสวัสดิการสังคม

รวม 18 13.95         1,240,000 1.20
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและส่ิงแวดล้อม
     2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 52 40.31 44,821,600 43.38 กองช่าง

รวม 52 40.31 44,821,600      43.38
3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต
     3.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 8 6.20 846,000           0.82 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
     3.2  แผนงานงบกลาง 3 2.33 36,252,000      35.09 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
     3.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 7 5.43 570,000           0.55 งานป้องกันฯ
     3.4  แผนงานสาธารณสุข 7 5.43 625,000           0.60 กองการศึกษา
     3.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 4 3.10 370,000           0.36 กองสาธารณสุข

รวม 29 22.48 38,663,000      37.42
4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
     4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 2.33 720,000           0.70 ฝ่ายสวัสดิการสังคม

รวม 3 2.33 720,000          0.70
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
     5.1 แผนงานการศึกษา 13 10.08 17,008,710      16.46 กองการศึกษา
     5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนการ 14 10.85 860,000           0.83 กองการศึกษา

รวม 27 20.93 17,868,710      17.30
รวมท้ังส้ิน (โครงกำรพัฒนำ) 129 100.00 103,313,310   100.00

6.  รำยกำรครุภัณฑ์
     6.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 7 20.59 236,100           6.65 ส านักปลัด,กองคลัง
     6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 3 8.82 2,583,300        72.75 งานป้องกันฯ
     6.3  แผนงานการศึกษา 10 29.41 135,150           3.81 กองการศึกษา
     6.4  แผนงานเคหะและชุมชน 9 26.47 360,100           10.14 กองช่างและกองสาธารณสุขฯ
     6.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 8.82 27,800             0.78 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
     6.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนการ 2 5.88 208,400           5.87 กองการศึกษา

รวม 34 100.00 3,550,850        100.00
4

เทศบำลต ำบลสันก ำแพง

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 แบบ ผด.01



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน ร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณ

7. โครงกำร/กิจกรรม ประเภทรำยจ่ำยประจ ำ
     7.1  แผนงานบริหารงานท่ัวไป
         1)  งานบริหารท่ัวไป 19 18.45 18,055,500      24.14 ส านักปลัด
         2)  งานบริหารงานคลัง 9 8.74 6,744,000        9.02 กองคลัง
     7.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
         1) งานเทศกิจ 3 2.91 373,200           0.50 งานป้องกันฯ
         2) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 8 7.77 3,900,900        5.22 งานป้องกันฯ
     7.3 แผนงานการศึกษา
         1)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา 7 6.80 4,135,700        5.53 กองการศึกษา
         2)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 7 6.80 4,090,720        5.47 กองการศึกษา
     7.4  แผนงานสาธารณสุข
         1)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสาธารณสุข 8 7.77 7,329,400        9.80 กองสาธารณสุขฯ
     7.5  แผนงานเคหะและชุมชน
         1)  งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับเคหะและชุมชน 8 7.77 9,061,700        12.12 กองช่าง
         2)  งานไฟฟ้าถนน 5 4.85 1,555,000        2.08 กองช่าง
         3)  งานสวนสาธารณะ 2 1.94 70,000             0.09 กองสาธารณสุขฯ
         4)  งานก าจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 6 5.83 10,972,000      14.67 กองสาธารณสุขฯ
     7.6  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
         1)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 1 0.97 97,400             0.13
     7.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
         1) งานกีฬาและนันทนาการ 2 1.94 80,000             0.11 กองการศึกษา
         2) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถ่ิน 2 1.94 40,000             0.05 กองการศึกษา
     7.7  แผนงานงบกลาง
         1) งบกลาง 16 15.53 8,280,220        11.07 ทุกกองงาน

รวมท้ังส้ิน (รำยจ่ำยประจ ำ) 103 100.00 74,785,740      100.00
รวมท้ังส้ิน (โครงกำรพัฒนำ+รำยกำรครุภัณฑ์ +รำยจ่ำยประจ ำ) 266 100.00 181,649,900.00 100.00

5

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร



 
 
 

ส่วนที่ 2   
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 



 
 
 

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

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลสันกำแพง 
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการบริการประชาชน 
 1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมวันเทศบาล            
(24 เมษายน) 

จัดกิจกรรมทางศาสนา จดันิทรรศการ
เผยแพรผ่ลงานข้อมลูที่เป็นประโยชน์
ของเทศบาล กิจกรรม 5 ส.ฯลฯ เนื่อง
ในโอกาสวันเทศบาล (24 เมษายน) 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

2 โครงการรณรงค์ให้ความรู้
เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการ
เลือกตั้ง 

การจัดทำป้าย แผ่นพับในการ
ประชาสมัพันธ์ การรณรงค์ให้ข้อมลู
ข่าวสารแก่ประชาชนให้ทราบถึงสทิธิ
หน้าท่ีและการมีส่วนร่วมทางการ
เมืองในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภา 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

3 การเลือกตั้งสมาชิกสภา
เทศบาลและผูบ้ริหารเทศบาล 

เตรียมความพร้อมและจัดการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาเทศบาลและผู้บริหาร
เทศบาล กรณีครบวาระในการดำรง
ตำแหน่งตามที่คณะกรรมการการ
เลือกตั้งกำหนด 
 

500,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

                  

แบบ ผด.02 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 ตามที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  22 
มิถุนายน 2553 เห็นชอบตามที่
กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้
วันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี เป็นวัน
ท้องถิ่นไทย 

5,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

5 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย พระราชบัญญัติข้อมลู
ข่าวสารและประชาธิปไตยแก่
ประชาชนและเยาวชน 

1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมาย พรบ.ข้อมูลข่าวสาร และ
ประชาธิปไตยแก่ประชาชนและ
เยาวชนในพื้นที ่
2. ใหค้ำปรึกษาปญัหาข้อกฎหมายแก่
ประชาชน 
3. การบริหารจดัการศูนย์ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลสารสนเทศ 

25,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

งานนิติการ 
สำนักปลดั 

            

6 การดำเนินการบรหิารศูนย์
ยุติธรรมชุมชนระดับตำบล  

ดำเนินการบริหารศูนย์ยตุิธรรมชุมชน 
ตามกรอบภารกิจ 5 ด้าน ดังนี ้
1) การป้องกันและควบคุม
อาชญากรรมในชุมชน 
2) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้ง
เบาะแสการทุจรติคอรัปชั่น 
3) การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท 
4) การเยยีวยาเสรมิพลังแก่เหยื่อ
อาชญากรรมและความรูส้ึกของชุมชน 
5) การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุม
ประพฤติกลบัสู่ชุมชน 

10,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

งานนิติการ 
สำนักปลดั 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 การดำเนินการบรหิารศูนย์
ช่วยเหลือประชาชนเทศบาล
ตำบลสันกำแพง 

ดำเนิ นการบริหารศูนย์ ช่วยเหลือ
ประชาชนเทศบาลตำบลสันกำแพง 
ตามอำนาจหน้าที่ เป็นศูนย์รวบรวม
ข้ อ มู ล ป ระ ช าชน ที่ ข อ รั บ ค วาม
ช่วยเหลื อจากการสำรวจและรับ
ลงทะเบียน กรณีเกิดสาธารณภัยใน
พื้นที่ การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
การช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย 
เพื่ อเสนอคณะกรรมการช่วยเหลือ
ประชาชนเทศบาลตำบลสันกำแพง
พิจารณา รวมทั้งการติดตามผลการ
ดำเนินการช่วยเหลือ การรายงานผล 

10,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

8 โครงการจดัทำแผนพัฒนา   
การท่องเที่ยวเทศบาลตำบล
สันกำแพง 

จัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวภายใน
เขตเทศบาลและการพัฒนากลุม่ผูน้ำ
ชุมชนด้านการท่องเที่ยว การอบรม
ผู้นำชุมชน อาสาสมัครท้องถิ่น เพื่อ
ระดมสมองจัดทำแผนการท่องเที่ยว
ระดับชุมชน รูปแบบ focus group  
จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ เชิง
วัฒนธรรม สร้างและเชื่อมเครือข่าย
วิสาหกิจการท่องเที่ยวโดยชุมชนพืน้ท่ี
เทศบาล   

10,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 

สำนักปลดั 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการปรับปรุงเว็บไซต์
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

ปรับปรุงเว็บไซตเ์ทศบาลตำบล     
สันกำแพง  การจัดการระบบในรอบ 
1 ปี ให้ไดร้ับการปรับปรุงอย่าง
ต่อเนื่อง ให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
รองรับการใช้งานได้อย่างเหมาะสม 

10,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 

สำนักปลดั 

            

10 โครงการผลติสื่อสิ่งพิมพ์และ
สร้างการรับรูสู้่ชุมชนผ่านสื่อ
ออนไลน ์

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ท่ีมผีลต่อการรายงาน
ผลการดำเนินงานและการสร้างการ
รับรู้สู่ชุมชนในท้องถิ่น โดยการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
รายงานประจำปี เอกสารข่าวแจก 
จดหมายข่าวรายปักษ์ จัดการข่าวสาร
ผ่านช่องทางออนไลน์ ผ่านไลน์กรุป๊ 
เพื่อติดต่อสื่อสารกับผู้นำชุมชนในการ
รายงานผลกิจกรรม เพื่อส่งเป็นข่าว 

40,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

งาน
ประชาสมัพันธ์ 

สำนักปลดั 

            

11 โครงการอบรมเสริมสรา้ง 
คุณธรรมจริยธรรมและต่อตา้น
ทุจริตคอรัปชันภาครัฐ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงาน
และประโยชน์สุขของประชาชน 

จัดฝึ กอบรมเสริมสร้างคุณ ธรรม
จริยธรรมและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ภาครั ฐ  ให้ แก่ พนั กงาน เทศบาล 
ลูกจ้าง เทศบาลตำบลสันกำแพง 

10,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
สำนักปลดั 

            

12 โครงการอบรมส่งเสรมิการ
จัดการความรู้ภายใน
หน่วยงาน 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคล ให้แก่พนักงานใน
สังกัดเทศบาลตำบลสันกำแพง 

10,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

งานการ
เจ้าหน้าท่ี 
สำนักปลดั 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการฝึกอบรมสัมมนา
พร้อมศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลและ
พนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
จ้างเทศบาลตำบลสันกำแพง 

ฝึกอบรมสัมมนาพร้อมศึกษาดูงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
จ้างเทศบาลตำบลสันกำแพง 

150,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

14 อุดหนุนเทศบาลตำบลบวกค้าง สนับสนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์
ปฏิ บั ติ การร่ วม ในการ ช่วย เหลื อ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชี ย งให ม่  ป ระจำปี งบประมาณ 
2563 

20,000 ศูนย์ปฏิบัติ 
การร่วมใน
การช่วยเหลือ
ประชาชน  
ของอปท.   
อ.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

15 โครงการปรับปรุงข้อมลูแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

- บันทึกและจัดเก็บข้อมลูระวางท่ีดิน
และแปลงที่ดิน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ ให้
มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 
 -รวบรวมจัดเก็บ ปรับปรุงข้อมลูทีด่ิน 
สิ่งก่อสร้าง ป้ายและข้อมลูประกอบ 
การค้าทุกรายการที่มีอยู่ในเขต
เทศบาลให้ถูกต้องครบถ้วนและเปน็
ปัจจุบัน  

300,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายพัฒนา
รายได ้

กองคลัง 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

16 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นการ 
จูงใจแก่ผู้เสียภาษ ี

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี
เพื่ อเป็ นการจู งใจแก่ ผู้ ชำระภาษี
โรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่  
ภาษีป้าย ภายในกำหนดระยะการชำระ
ภาษีในเขตเทศบาล จำนวน 23 ชุมชน  

20,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายพัฒนา
รายได ้

กองคลัง 

            

   

 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการจดัเวทีประชาคมเพื่อ
การจัดทำแผนชุมชนและ
แผนพัฒนาเทศบาล 

ดำเนินการจัดเวทีประชาคมภายในเขต
เทศบาลทั้ง 23 ชุมชน เพื่อส่งเสรมิ 
สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชนโดยนำ
ข้อมูลมาจดัทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

ฝ่ายสวสัดิการฯ 
สำนักปลดั 

            

2 โครงการสำรวจข้อมลูที่จำเป็น
ของเทศบาล 

จัดเก็บข้อมลูจากประชาชนภายในเขต
เทศบาล จำนวน 23 ชุมชน 

60,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

ฝ่ายสวสัดิการฯ 
สำนักปลดั 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
 2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอย 7  (ข้างวัดจันทรวิโรจน์ 
ไปทางสถานีวิทยุชุมชน) บ้าน
ป่าเส้า หมู่ 1 ตำบลสันกำแพง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก   
หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 5.00 
เมตร ความยาวรวม 192.00 เมตร 
โดยมีพื้นท่ีถนน ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 
960.00  ตารางเมตร ไหล่ทางหนิ
คลุกบดอัดแน่น กว้างข้างละ 0.50 
เมตร ท้ัง 2 ข้าง บริเวณซอย 7    
(ข้างวัดจันทรวิโรจน์ ไปทางสถานวีิทยุ
ชุมชน) บ้านป่าเส้า หมู่ 1 ตำบล           
สันกำแพง  

627,000 หมู่ 1 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง     
 
 
 

        

2 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีต  เสริมเหล็ก บรเิวณ
ซอยหน้าบ้าน  นางสุนี  ธิปั๋น 
บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 ตำบลสัน
กำแพง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 
0.15 เมตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาวรวม 99.00 เมตร โดยมี
พื้นที่ถนน ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 
297.00  ตารางเมตร ไหล่ทางหนิ
คลุกบดอัดแน่น กว้างข้างละ 0.50 
เมตร ท้ัง 2 ข้าง บริเวณซอยหน้าบ้าน
นางสุนี  ธิปั๋น บ้านป่าเห็ว หมู่ 2 
ตำบลสันกำแพง  

214,000 หมู่ 2 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการก่อสร้างยกระดับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอย 3 (บ้านอาจารย์
บุญเลศิ บุญชู) บ้านคำซาว 
หมู่ 4 ตำบลสันกำแพง 

ก่อสร้างยกระดับถนนคอนกรตีเสรมิ
เหล็ก หนา 0.15 เมตร ขนาดกวา้ง 
4.00 เมตร ความยาวรวม 124.50 
เมตร โดยมีพื้นท่ีถนน ค.ส.ล.รวมไม่
น้อยกว่า 498.00 ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้าง 0.50 
เมตร 1 ข้าง และก่อสร้างรางระบาย
น้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝาปิดคอนกรตีเสริม
เหล็ก ความกว้าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาวรวม 
124.50 เมตร บริเวณซอย 3 (บา้น
อาจารย์บุญเลิศ บญุชู) บ้านคำซาว 
หมู่ 4 ตำบลสันกำแพง  

805,000 หมู่ ๔ 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

๔ โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีดเสรมิเหล็ก บริเวณ 
ซอย 1 (ตั้งแต่ปากซอย ถึง
หน้าบ้านนางสมจติ นันตา) 
บ้านสันเหนือ หมู่ 5 ตำบล 
สันกำแพง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝา
ปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 
บริเวณซอย 1 (ตั้งแต่ปากซอย ถึงหน้า
บ้านนางสมจิต นันตา) บ้านสันเหนือ 
หมู่ 5 ตำบล สันกำแพง 

718,000 หมู่ 5  
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

                  

                  



14 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก บริเวณ 
ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์
กลางหมู่บ้าน หลังบ้านป้าจิต
และป้าณี (ตั้งแต่ท่อลอดถนน
ของเดิม ไปทางสสุานสันติวัน) 
ซอย 5/2 บ้าน      สันเหนือ 
หมู่ 6 ตำบลสันกำแพง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร ขนาดความกว้าง 1.00  
เมตร   ความลึก 1.20 - 1.50 เมตร 
ความยาวรวม 61.00 เมตร บรเิวณ
ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์กลาง
หมู่บ้าน หลังบ้านป้าจติและป้าณี 
(ตั้งแต่ท่อลอดถนนของเดิม ไปทาง
สุสานสันติวัน) ซอย 5/2 บ้าน        
สันเหนือ หมู่ 6 ตำบลสันกำแพง  

605,000 หมู่ 6 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

6 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก บริเวณ
ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ 
ตั้งแต่  โรงฆ่าสัตว์เทศบาล
(เดิม) ถึงข่วงสันกำแพง           
บ้านตลาด หมู่ 7  ตำบล            
สันกำแพง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หนา 0.20 เมตร ขนาดความ
กว้าง 1.00 ม. ความลึก 1.00 - 
1.50 เมตร ความยาวรวม 50 เมตร 
บริเวณ ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ 
ตั้งแต่โรงฆ่าสัตวเ์ทศบาล(เดิม) ถึงข่วง
สันกำแพง บ้านตลาด หมู่ 7 ตำบล 
สันกำแพง  

434,000 หมู่ 7 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อนกัน
น้ำเซาะตลิ่ง) บริเวณลำเหมือง 
สาธารณะ ซอยเทพบุตร 2 
บ้านสันใต้ หมู่ 8 ตำบล         
สันกำแพง 

ก่อสร้างพนังกันดินคอนกรีตเสริม
เหล็ก (เขื่อนกันน้ำเซาะตลิ่ง) หนา 
0.25 เมตร ความสูง 2.50 เมตร
(จากท้องน้ำ) ยาวรวม 50.00 เมตร 
บริเวณลำเหมืองสาธารณะ ซอย
เทพบตุร 2 บ้านสันใต้ หมู่ 8 ตำบล
สันกำแพง  

640,000 หมู่ 8 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยหน้าบ้านนายมนสั คำขัติ 
บ้านสันใต้ หมู่ 9 ตำบล           
สันกำแพง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 
0.15 เมตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาวรวม 113.00 เมตร โดยมี
พื้นที่ถนน ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 
452.00  ตารางเมตร ไหล่ทางหนิ
คลุกบดอัดแน่น กว้างข้างละ 0.50 
เมตร ท้ัง 2 ข้าง บริเวณซอยหน้าบ้าน
นายมนัส คำขัติ บ้านสันใต้ หมู่ 9 
ตำบลสันกำแพง 

307,000 หมู่ 9 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อม
ฝาปิดคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณตั้งแต่บ้านผู้ใหญ่บ้าน 
ถึงหน้าบ้านนางรุ้งทิพย์ บ้าน
สันไร่  หมู่ 10 ตำบล          
สันกำแพง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็กพร้อมฝาปดิคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.50 เมตร ความยาว 61.00 เมตร 
บริเวณตั้งแต่บ้านผู้ใหญ่บ้าน ถึงหน้า
บ้านนางรุ้งทิพย์ บ้านสันไร่ หมู่ 10 
ตำบลสันกำแพง  

206,000 หมู่ 10 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อม
ฝาปิดคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณตั้งแต่บ้านนายเจรญิ 
ถึงหน้าบ้านนายทองดี บ้าน
สันไร่  หมู่ 10 ตำบลสัน
กำแพง 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
ความกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 
0.50 เมตร ความยาว 81.00 เมตร 
บริเวณตั้งแต่บ้านนายเจรญิ ถึงหน้า
บ้านนายทองดี บ้านสันไร่ หมู่ 10 
ตำบลสันกำแพง  

272,000 หมู่ 10 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอย 10 คลองชลประทาน 
บ้านน้อย หมู่ 11  ตำบลสัน
กำแพง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 
0.15 เมตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร 
ความยาวรวม 97.50 เมตร โดยมี
พื้นที่ถนน ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 
292.50 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกบดอัดแน่น กว้างข้างละ0.50 
เมตร ท้ัง 2 ข้าง บริเวณซอย 10 
คลองชลประทาน บ้านน้อย หมู่ 11 
ตำบลสันกำแพง  

211,000 หมู่ 11 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสรมิเหล็กพร้อม
ฝาปิดคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอย 5 บ้านน้อย      
หมู่ 11 ตำบลสันกำแพง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อมฝา
ปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลีย่ 0.50 เมตร 
ความยาวรวม 113.50 เมตร  
บริเวณซอย 5 บ้านน้อย หมู่ 11 
ตำบลสันกำแพง  

380,000 หมู่ 11 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

13 โครงการก่อสร้างวางท่อ
ระบายน้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
(ช้ัน 3) บริเวณลำเหมือง
สาธารณะหน้าสวนหม่อน  
ข้างถนนทางหลวงองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
บ้านออน หมู่ 14 ตำบล          
สันกำแพง 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีต
เสรมิเหล็ก (ช้ัน 3) ขนาดเส้นผ่า   
ศูนย์ กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาวรวม 
60.00 เมตร บริเวณลำเหมือง
สาธารณะหน้าสวนหม่อน ข้างถนน
ทางหลวงองค์การบริหารส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ บ้านออน หมู่ 14 ตำบล  
สันกำแพง  

423,000 หมู่ 14 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             



17 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการปรับปรุง ซ่อมแซม
เมรุ (เดมิ) บริเวณสสุานบ้าน
ดอนมูล หมู่ 1 ตำบลทรายมูล 

ปรับปรุง ซ่อมแซม เมรุ(เดิม) โดยการ
รื้อและก่อสร้างบันได ขึ้น-ลง 3 ด้าน 
ปรับปรุงซ่อมแซมเชิงตะกอน รื้อพื้น
เดิมและปูกระเบื้องพื้นลานเมรุ 
ซ่อมแซมผิวผนัง และทาสีอาคารเมรุ 
บริเวณสุสานบ้านดอนมูล  หมู่ 1 ตำบล
ทรายมูล  

165,000 หมู่ 1 
ต.ทรายมลู 

กองช่าง             

15 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอย 1 บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ 2 
ตำบลทรายมลู  

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 
0.15 เมตร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ความยาวรวม 175.50 เมตร โดยมี
พื้นที่ถนน ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 
614.25 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกบดอัดแน่น กว้างข้างละ 0.50 
เมตร ท้ัง 2 ข้าง บริเวณซอย 1 บ้าน
สันโค้งใหม่ หมู่ 2 ตำบลทรายมูล 

426,000 หมู่ 2 
ต.ทรายมลู 

กองช่าง             

16 โครงการก่อสร้างขยายไหล่
ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณทางหลวงเทศบาล 
ชม.ถ. 70-001 (ฝั่งซ้าย) ช่วง
ปากซอย 1 บ้านสันโค้งใหม่ 
หมู่ 2 ตำบลทรายมูล  

ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หนา 0.15 เมตร ขนาด
กว้างเฉลี่ย 0.85 เมตร ความยาวรวม 
68.00 เมตร โดยมีพื้นท่ีงานขยาย
ไหล่ถนน ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 
60.00  ตารางเมตร บริเวณทาง
หลวงเทศบาล ชม.ถ. 70-001 (ฝัง่
ซ้าย) ช่วงปากซอย 1 บ้านสันโค้งใหม่ 
หมู่ 2 ตำบลทรายมูล  

54,000 หมู่ 2 
ต.ทรายมลู 

กองช่าง             



18 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอยไฮโดรเฟรช บ้านป่าเปา้ 
หมู่ 3 ตำบลทรายมูล 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  
หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ความยาวรวม 122 เมตร โดยมี
พื้นที่ถนน ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 427
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอดั
แน่น กว้างข้างละ 0.50 เมตร       
ทั้ง 2 ข้าง บริเวณซอยไฮโดรเฟรช          
บ้านป่าเป้า หมู่ 3 ตำบลทรายมูล   

297,000 หมู่ 3 
ต.ทรายมลู 

กองช่าง             

18 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอย 9 บ้านสันโค้งเก่า หมู่ 4 
ตำบลทรายมลู 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 
0.15 เมตร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร 
ความยาวรวม 68 เมตร โดยมีพื้นที่
ถนน ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 238  
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอดั
แน่น กว้างข้างละ 0.15 เมตร ท้ัง 2 
ข้าง บริเวณซอย 9 บ้านสันโค้งเกา่ 
หมู่ 4 ตำบลทรายมูล  

159,000 หมู่ 4 
ต.ทรายมลู 

กองช่าง             

                  

                  

                  



19 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต      
เสรมิเหล็ก บริเวณสสุานบ้าน           
หัวฝาย-บ้านป่าเป้า บ้านดง    
หมู่ 4 ตำบลแช่ช้าง 

ก่อสร้างลานคอนกรีตเสรมิเหล็ก หนา 
0.15 เมตร จำนวน 4 ช่วง ช่วงที่ 1 
ขนาดกว้าง 25 เมตร ความยาวรวม 
45 เมตร พื้นทีล่าน ค.ส.ล.ช่วงที่1 
รวมไม่น้อยกว่า 877 ตารางเมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 21 เมตร ความ
ยาวรวม 30 เมตร พ้ืนท่ีลาน ค.ส.ล.
ช่วงที่ 2 รวมไม่น้อยกว่า 588 ตาราง
เมตร ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 11 เมตร 
ความยาวรวม 12 เมตร พื้นที่ลาน   
ค.ส.ล.ช่วงที่ 3 รวมไม่น้อยกว่า 134
ตารางเมตร และช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 
4 เมตร ความยาวรวม 8 เมตร พื้นที่
ลาน ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 32 
ตารางเมตร โดยมีพื้นท่ีลาน ค.ส.ล.
รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 1,631 
ตารางเมตร ถมหินคลุกบดอัดแน่น
โดยรอบ กว้างเฉลี่ย 0.50 เมตร  

1,003,000     สุสานบ้าน  
หัวฝาย-บ้าน
ป่าเป้า     
บ้านดง หมู่ 4 
ตำบลแช่ช้าง 

กองช่าง             

                  

                  

                  

                  

                  



20 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

20 โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ 
ซอย 7 บ้านสันโค้งเก่า หมู่ 4 
ตำบลทรายมลู 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 
0.15 เมตร  ขนาดกว้าง 2.00-3.50 
เมตร ความยาวรวม 208 เมตร โดยมี
พืน้ท่ีถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่
น้อยกว่า 583 ตารางเมตร ไหล่ทาง
หินคลุกบดอดัแน่น กว้างข้างละ 0.75 
เมตร ท้ัง 2 ข้าง (ช่วงถนนกว้าง 3.50 
เมตร : STA 0+000 ถึง STA 
0+090) โดยมีพื้นท่ีไหล่ทางหินคลุก
บดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 135  
ตารางเมตร บริเวณซอย 7 บ้าน    
สันโค้งเก่า หมู่ 4 ตำบลทรายมูล  

443,000 หมู่ 4 
ต.ทรายมลู 

กองช่าง             

21 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก บริเวณ
ริมถนนทางหลวงท้องถิ่น 
ชม.ถ. 70-001 (ฝั่งขวา)  
ช่วงปากซอย 5 เชื่อมต่อราง
ระบายน้ำของเดมิ หน้าบริษัท 
บ้านไทการ์เมนท์ จำกัด และ
ช่วงปากซอย 11 ถึงลำเหมือง
สาธารณะ บ้านหัวทุ่ง หมู่ 5 
ตำบลทรายมลู 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรตีเสริม
เหล็กพร้อมฝาปดิคอนกรีตเสริมเหล็ก     
จำนวน 2 ช่วง  
ช่วงที่ 1 ความกว้าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาวรวม 93  
เมตร และ ช่วงที่ 2 ความกว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 เมตร ความยาว
รวม 132 เมตร รวมเป็นความยาว
ทั้งสิ้น 225 เมตร  บริเวณริมถนนทาง
หลวงท้องถิ่น ชม.ถ. 70-001         
(ฝั่งขวา) ช่วงปากซอย 5 เชื่อมต่อราง
ระบายน้ำของเดมิ หน้าบริษัท บ้านไท
การ์เมนท์ จำกัด และช่วงปากซอย 
11 ถึง ลำเหมืองสาธารณะ บ้านหัวทุ่ง 
หมู่ 5 ตำบลทรายมูล  

624,000 หมู่ 5 
ต.ทรายมลู 

กองช่าง             



21 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

22 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก  
บริเวณลำเหมืองสาธารณะ
ประโยชน์ (ตรงข้ามร้าน
ประนอม) บ้านทรายมูล    
หมู่ 7 ตำบลทรายมูล        

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสรมิ
เหล็ก หนา 0.25 เมตร ขนาดความ
กว้าง 1.00 - 5.50 เมตร ความลึก 
1.50 - 2.00 เมตร ความยาวรวม   
96.00 เมตร บริเวณลำเหมือง
สาธารณะประโยชน์ (ตรงข้ามร้าน
ประนอม) บ้านทรายมูล หมู่ 7 ตำบล
ทรายมลู  

1,550,000 หมู่ 7 
ต.ทรายมลู 

กองช่าง             

23 โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณตั้งแต่ร้านค้าชุมชน ไป
จนถึงสะพานประชาสามัคคี 
(หน้าบ้าน สท.อนันต์ ยุติธรรม) 
บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ 7 ตำบล 
แช่ช้าง 

ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หนา 0.15 เมตร จำนวน 
2 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 1.00 ถึง 
6.40 เมตร ความยาวรวม 95.00 
เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 1.00 
เมตร ความยาวรวม 180.00 เมตร 
โดยมีพื้นท่ีงานขยายไหล่ถนน ค.ส.ล.
รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 430.00  
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก บดอดั
แน่น กว้างเฉลี่ย 0.25 เมตร บริเวณ
ตั้งแต่ร้านค้าชุมชน ไปจนถึงสะพาน
ประชาสามัคคี (หน้าบ้าน สท.อนนัต์ 
ยุติธรรม) บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ 7 
ตำบลแช่ช้าง  

309,000 หมู่ 7 
ต.แช่ช้าง 

กองช่าง             

                  



22 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก (เขื่อน      
ค.ส.ล. ป้องกันน้ำเซาะ) ชนิด
ตอกเสาเข็ม  บริเวณลำนำ้
ออน  (หน้าบ้าน รต.บุญยงค์ 
บุญสิทธ์ิ) บ้านป่าไผ่กลาง    
หมู่ 7 ตำบลแช่ช้าง 

ก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. (เขื่อน    
ค.ส.ล. ป้องกันน้ำเซาะ) ชนิดตอก
เสาเขม็ ความสูง 3.50 เมตร ความ
ยาวรวม 73.00 เมตร บริเวณลำน้ำ
ออน  (หน้าบ้าน  รต.บุญยงค์ บุญ
สิทธ์ิ)  บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตำบล
แช่ช้าง              

1,552,000 หมู่ 7 
ต.แช่ช้าง 

กองช่าง             

25 โครงการก่อสร้างขยายไหล่
ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณตั้งแต่ปากทางเข้า
หมู่บ้าน (ถนน อบจ.เชียงใหม่) 
ไปจนถึงตู้ประปาหยอด
เหรียญประชารัฐของหมู่บ้าน 
บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ 8 ตำบลแช่
ช้าง 

ก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนคอนกรตี
เสรมิเหล็ก หนา 0.15 เมตร จำนวน 
4 ช่วง ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 1.00 
เมตร ความยาวรวม 142.00 เมตร 
ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร 
ความยาวรวม 180.00 เมตร      
ช่วงที่ 3 ขนาดกว้าง 1.00 ถึง 2.00 
เมตร ความยาวรวม 128.00 เมตร 
และช่วงที่ 4 ขนาดกว้าง 1.00 เมตร 
ความยาวรวม 198.00 เมตร โดยมี
พื้นทีง่านขยายไหล่ถนน ค.ส.ล.รวมไม่
น้อยกว่า 712.00  ตารางเมตร ไหล่
ทางหินคลุกบดอัดแน่น กว้างเฉลี่ย 
0.25 เมตร บรเิวณตั้งแต่ปากทางเข้า
หมู่บ้าน (ถนน อบจ.เชียงใหม่) ไป
จนถึงตู้ประปาหยอดเหรียญประชารัฐ
ของหมู่บ้าน บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ 8 
ตำบลแช่ช้าง  

554,000 หมู่ 8 
ต.แช่ช้าง 

กองช่าง             



23 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

26 อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค
สาขาอำเภอสันกำแพง 

ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านเหล่า     
หมู่ 3 ตำบลสันกำแพง จำนวน 4 
ซอย ได้แก่ ซอยบ้านนางเพชรา ซอย
บ้านนายถนอม คำลือ ซอยบ้านนาย
สวัสดิ์ อุประคำ และซอยบ้านนายทนง
ศักดิ์  ฯลฯ ให้แก่การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาคสาขาอำเภอสันกำแพง 

120,000 การไฟฟ้า
ส่วนภูมภิาค
สาขาอำเภอ
สันกำแพง 

กองช่าง             

27 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนบ้านป่าเส้า – บ้าน
ป่าเห็ว (ตั้งแต่สามแยกไปบ้าน
เหล่า จนถึงสุดเขตเทศบาล) 
บ้ าน ป่ า เส้ า  ห มู่  1 ต ำบ ล       
สนักำแพง  

ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร ความยาว 
651.00 เมตร 
 
 

2,150,000   หมู่ 1  
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

 (จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณปี พ.ศ.2562 การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562)             

28 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอย 2 (หน้าบ้านเลขท่ี 
63/1 - 63/9) บ้ าน ป่ า เห็ ว   
หมู่ 2 ตำบลสันกำแพง        

ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.30 
เมตร  ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร ความยาว 
162.00 เมตร 

606,000   หมู่ 2  
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

 (จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณปี พ.ศ.2562 การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562)             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า งวางท่ อ   
ระบ ายน้ ำ ค .ส .ล . (ช้ั น  3) 
บริเวณซอย 5/1 บ้านสันเหนือ 
หมู่ 6 ตำบลสันกำแพง  
  

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. (ช้ัน 
3) ขนาด เส้ นผ่ าศู นย์ กล าง 1.00 
เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ความยาว
รวม 375.00 เมตร และถมดินปรับ
ระดับบดอัดแน่น 

2,788,000   หมู่ 6  
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

 (จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณปี พ.ศ.2562 การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562)             

30 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอย 1   (ต่อจากถนน ค.ส.ล.
ของเดิมหน้ าบ้ านประธาน
ชุมชน ) บ้ านออน  หมู่  14 
ตำบลสันกำแพง    

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 
0.15 เมตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาวรวม 32.50 เมตร โดยมี
พื้ นที่ ถนน ค .ส .ล .รวมไม่น้อยกว่า 
130.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหิน
คลุกบด   อัดแน่น กว้างข้างละ 0.25 
เมตร 

80,000   หมู่ 14      
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

 (จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณปี พ.ศ.2562 การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562)             

31 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
พร้อมฝาปิดคอนกรีต เสริม
เหล็ก บริเวณซอย 1 (ต่อจาก
รางระบายน้ำของเดิม ไปจนถึง
ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์) 
บ้านสันโค้งใหม่ หมู่ 2 ตำบล
ทรายมูล  

ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.30 
เมตร ลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร ความยาว 
75.00 เมตร 

270,000   หมู่ 2          
ต.ทรายมลู 

กองช่าง             

 (จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณปี พ.ศ.2562 การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที ่1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562)             

                  
                  



25 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ข ย า ย
ไหล่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณถนนศรีทรายมูล บ้าน
สันก้ างปลา หมู่  6  ตำบล
ทรายมูล  
 

ก่อสร้างขยายไหล่ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 
0.30 -1.50 เมตร  ความยาวรวม 
1,442.00 เมตร โดยมีพื้นที่ขยาย
ไหล่ถนน ค.ส .ล . รวมไม่น้ อยกว่า 
1,072.00 ตารางเมตร 

711,000   หมู่ 6  
ต.ทรายมลู 

กองช่าง             

 (จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณปี พ.ศ.2562 การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562)             

๓3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และฝาตะแกรงเหล็ก หมู่  1 
ตำบลสันกำแพง   
 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก และฝาตะแกรง
เหล็ก ความกว้าง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.80 เมตร ความยาว 81.00 
เมตร บริเวณถนนบ้านป่าเส้า – บ้าน
ป่าเหว (หน้าบ้านผู้ ช่วยผู้ ใหญ่บ้าน 
เชื่อมต่อรางระบายน้ำของเดิมบริเวณ
กองหลิ่ง)   บ้านป่าเส้า หมู่ 1 ตำบล
สันกำแพง 

๓๔๘,๐๐๐ หมู่ 1           
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

 (ตั้งเป็นรายการใหมจ่ากการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที ่1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562)             

๓4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
และฝาตะแกรงเหล็ก หมู่  4 
ตำบลสันกำแพง  

ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก และฝาตะแกรง
เหล็ก ความกว้าง 0.30 เมตร ลึก
เ ฉ ลี่ ย  0.65 เ ม ต ร  ค ว า ม ย า ว 
125.00 เมตร บริ เวณ ทางหลวง
เทศบาล ชม.ถ. 70-006 บ้านคำซาว 
หมู่ 4 ตำบลสันกำแพง 

๔๗๔,๐๐๐ หมู่ 4        
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

 (ตั้งเป็นรายการใหมจ่ากการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562)             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓5 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิว
ถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล.ฝาปิดคอนกรีต
เส ริ ม เห ล็ ก  ห มู่  7 ต ำบ ล    
ทรายมูล  

ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนด้วยแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต (Overlay)  ความหนา 0.05 
เมตร ความกว้าง 2.20-4.30 เมตร 
ความยาว 275 เมตร โดยมีพื้นที่ถนน
แอสฟัลท์ติก ไม่น้อยกว่า 851 ตาราง
เมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.
ส.ล. ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร 
ความยาว 279 เมตร บริเวณซอยผกา 
บ้านทรายมูล หมู่ 7 ตำบลทรายมูล 

๑,๒๐๘,๐๐๐ หมู่ 7        
ต.ทรายมลู 

กองช่าง             

 (ตั้งเป็นรายการใหมจ่ากการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562)             

๓6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย 5/6 
หมู่ 5 ตำบลสันกำแพง      
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 
0.15 เมตร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาวรวม 80 เมตร โดยมีพื้นที่
ถนน ค.ส.ล .รวมไม่น้อยกว่า 320  
ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกบดอัด
แน่นกว้างข้างละ 0.25 เมตร บ้านสัน
เหนือ หมู่ 5 ตำบลสันกำแพง 

๑๙๐,๐๐๐ หมู่ 5        
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

 (ตั้งเป็นรายการใหมจ่ากการประชุมสมัยวสิามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562)             
๓7 โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า งอ าค าร

ห้องน้ำ - ส้วม ค.ส.ล. 1 ช้ัน 
บริเวณศูนย์กำจัดขยะเทศบาล
ตำบลสันกำแพง หมู่ 3 ตำบล
สันกำแพง 

ก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ส้วม ค.ส.ล. 1 
ช้ัน ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 8.50 
เมตร บริเวณศูนย์กำจัดขยะเทศบาล
ตำบลสันกำแพง บ้านเหล่า หมู่ 3 ตำบล
สันกำแพง อำเภอสันกำแพง 

๓๕๐,๐๐๐ หมู่ 3         
ต.สันกำแพง  

กองช่าง             

 (ตั้งเป็นรายการใหมจ่ากการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562)             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๓8 โครงการก่อสร้างเมรุกลางแจ้ง 
บ ริ เวณ สุ ส าน บ้ าน คำซ าว     
หมู่ 4 ตำบลสันกำแพง 
 

ก่อสร้างเมรุกลางแจ้ง  ขนาดกว้าง 
7.50 เมตร ยาว 8.50 เมตร บริเวณ
สุสานบ้านคำซาว บ้านคำซาว หมู่ 4 
ตำบลสันกำแพง 

๕๐๐,๐๐๐ หมู่ 4         
ตำบลสัน
กำแพง 

กองช่าง             

 (ตั้งเป็นรายการใหมจ่ากการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562)             

๓9 โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า งอ าค าร
อเนกประสงค์ ค.ส.ล. 1 ช้ัน 
หมู่ 8 ตำบลสันกำแพง   
 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 
1 ช้ัน ขนาดกว้าง 18.00 เมตร ยาว 
54.00 เม ต ร  บ ริ เวณ ส ำนั ก งาน
เทศบาลตำบลสันกำแพง หมู่ 8 ตำบล
สันกำแพง 

๓,๗๐๐,๐๐๐ หมู่ 8             
ตำบลสัน
กำแพง 

กองช่าง             

 (ตั้งเป็นรายการใหมจ่ากการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562)             

40 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก บริเวณซอย 10 บ้าน
ป่าเส้า หมู่ที่ 1 ต.สันกำแพง 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก  หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 
3.00 เมตร ความยาวรวม 175.00 
เมตร พ้ืนท่ีถนน ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 
525 ตารางเมตร บริเวณซอย 10 
บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 ต.สันกำแพง 

324,000   หมู่ที่ 1        
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

 (จ่ายขาดเงินสะสม การประชุมสภาสมัยสามญั ครั้งท่ี ๔ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2562)             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔1 โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิว
ถนน โดยทำการปูแอสฟัลท์       
ติกคอนกรีตทับผิ วถนนเดิ ม 
(Overlay) บริเวณซอย 4 บ้าน
ป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ต.สันกำแพง 
 

ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนน โดยทำการปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนเดิม 
(Overlay) ความหนา 0.05 เมตร ความ
กว้ าง 3.00 เม ต ร  ค วาม ย าวรวม 
170.00 เมตร พื้นที่ผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตรวมไม่ น้ อยกว่ า 510.00 
ตารางเมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกบด
อัดแน่นด้านข้างทาง ความกว้าง 0.50 
เมตร โดยมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 
4.00 ลูกบาศก์ เมตร บริเวณซอย 4 
บ้านป่าเห็ว หมู่ที ่2 ต.สันกำแพง 

242,700 หมู่ที่ 2      
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

 (จ่ายขาดเงินสะสม การประชุมสภาสมัยสามญั ครั้งท่ี ๔ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2562)             

๔2 โครงการซ่อมสร้างปรับปรุง  
ผิวถนน โดยการปูแอสฟลัท์ติก  
คอนกรีตทับผิวถนนเดิม 
(Overlay) บริเวณซอย 1 
บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2               
ต.สันกำแพง 
  

ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนน โดยการปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนเดิม 
(Overlay) ความหนา 0.05 เมต ร 
ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาวรวม 
227.00 เมตร  โดยมีพื้ นที่ ผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่ า 
681.00 ตารางเมตร พร้อมลงไหล่
ทางหินคลุกบดอัดแน่นด้านซ้ายทาง 
ความกว้าง 0.50 เมตร โดยมีปริมาณ
หินคลุกไม่น้อยกว่า 5.60 ลูกบาศก์
เมตร บริ เวณ ซอย 1 บ้ านป่ าเห็ ว    
หมู่ที่ 2 ต.สันกำแพง 

322,800   หมู่ที่ 2      
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

 (จ่ายขาดเงินสะสม การประชุมสภาสมัยสามญั ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2562)             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก และรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝา
ปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ถนนสันกำแพง-บ้านห้วยทราย 
ตั้งแต่วัดป่าเห็ว ไปจนสุดเขต
เทศบาล บ้านป่าเห็ว หมู่ที่  2  
ต.สันกำแพง 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และ
รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 
5.00 - 6.00 เมตร ความยาวรวม 
545.00 เม ต ร  โด ย มี พื้ น ที่ ถ น น      
ค.ส .ล .รวมไม่น้อยกว่า 2,960.00  
ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ
คอนกรีต เสริม เหล็ก พร้อมฝาปิด
คอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 ช่วง 
ความกว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 
528.00 เมตร โดย ช่วงที่  1 ความ
กว้าง 0.30 เมตร ลึก เฉลี่ ย  0.55 
เมตร ความยาว 44.00 เมตร และ
ช่วงที่ 2 ความกว้าง 0.30 เมตร ลึก
เ ฉ ลี่ ย  0.50 เ ม ต ร  ค ว า ม ย า ว 
484.00 เมตร บริเวณถนน        สัน
กำแพง-บ้านห้วยทราย ตั้งแต่วัดป่า
เห็ว ไปจนสุดเขตเทศบาล บ้านป่าเห็ว 
หมู่ที่ 2 ต.สันกำแพง 

3,313,000 หมู่ที่ 2         
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

 (จ่ายขาดเงินสะสม การประชุมสภาสมัยสามญั ครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2562)             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔4 โครงการซ่อมสร้างปรับปรุง  
ผิวถนน บริเวณซอย 4 บ้าน
ดอนมูล หมู่ที่ 1 ต.ทรายมูล 
 

ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนน โดยทำการ
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนเดิม 
(Overlay) ความหนา 0.05 เมต ร 
จำนวน 2 ช่วง (พื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตรวมไม่น้ อยกว่า 2,479.00 
ตารางเมตร) โดยช่วงที่  1 ทำการ
ขยายไหล่ทาง ความกว้าง 0.40 - 
1.10 เม ต ร  ค ว าม ย า ว  212.00 
เมตร พื้นที่ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
ช่วงที่1 รวมไม่น้ อยกว่า 175.00  
ตารางเมตร และช่วงที่ 2 ความกว้าง 
4.90 - 6.40 เ ม ต ร  ค ว า ม ย า ว 
396.00 เมตร พื้นที่ผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตช่วงที่2 รวมไม่น้อยกว่า 
2,304.00  ตารางเมตร พร้อมทำ
การยกระดับขอบบ่อพักน้ำ ค.ส.ล.
ของเดิม จำนวน 29 บ่อ บริเวณซอย 
4 บ้านดอนมูล หมู่ที่ 1 ต.ทรายมูล 

1,181,500   หมู่ที่ 1       
ต.ทรายมลู 

กองช่าง             

 (จ่ายขาดเงินสะสม การประชุมสภาสมัยสามญั ครั้งท่ี ๔ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2562)             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔5 โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิว
ถนน บริเวณช่วงซอย 4 หมู่ที่ 
5 บ้านหัวทุ่ง ถึงศูนย์ราชการ
อำเภอสันกำแพง ต.ทรายมูล     
 

ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนน โดยทำการรื้อ
ผิวถนนเดิมออก และปูแอสฟัลท์ติก  
คอนกรี ตทั บ  (Overlay) ความหนา 
0.05 เมตร ความกว้าง 5.70 - 9.60 
เมตร ความยาวรวม 2,657.00 เมตร 
โดยมีพื้นที่ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า 20,104.00  ตารางเมตร 
พร้อมงานตีเส้นจราจรพื้นท่ีไม่น้อยกว่า 
797.00 ตารางเมตร  บริเวณทางหลวง
เทศบาล ชม.-ถ 70-001 บริเวณช่วง
ซอย 4 หมู่ที่  5 บ้านหัวทุ่ ง ถึงศูนย์
ราชการอำเภอสันกำแพง ต.ทรายมูล     

10,432,300 หมู่ที่ 5      
ต.ทรายมลู    

ถึงศูนย์
ราชการ

อำเภอสัน
กำแพง       

กองช่าง             

 (จ่ายขาดเงินสะสม การประชุมสภาสมัยสามญั ครั้งท่ี ๔ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2562)             

๔6 โ ค ร ง ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ถ น น
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอย 2 ตั้งแต่สะพานข้าม  ลำ
เหมือง ไปถึงหลังวัดชัยชนะ
มงคล (วัดป่าเป้า) บ้านป่าเป้า 
หมู่ที่ 3  ต.ทรายมูล 
 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดย
ทำก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก      
หนา 0.15 เมตร ความกว้าง 3.50 
เมตร ความยาวรวม 207.00 เมตร 
โดยมีพื้นที่ถนน ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 
724.50  ตารางเมตร พร้อมลงไหล่
ทางหินคลุกบดอัดแน่น  ยาวทั้งสอง
ด้าน ความกว้าง 0.25 เมตร บริเวณ
ซอย 2 ตั้งแต่สะพานข้าม   ลำเหมือง 
ไปถึงหลังวัดชัยชนะมงคล (วัดป่าเป้า) 
บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 3 ต.ทรายมูล 

454,000 หมู่ที่ 3      
ต.ทรายมลู 

กองช่าง             

 (จ่ายขาดเงินสะสม การประชุมสภาสมัยสามญั ครั้งท่ี ๔ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2562)             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔7 โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิว
ถนน โดยทำการปูแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีตทับผิ วถนน เดิ ม 
(Overlay) บ ริ เว ณ ซ อ ย  4 
บ้ า น สั น โค้ ง เก่ า  ห มู่ ที่  4        
ต.ทรายมูล 
 

โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนน 
โดยทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับ
ผิ วถนนเดิม  (Overlay) ความหนา 
0.05 เมตร ความกว้าง 4.00 เมตร 
ความยาวรวม 119.00 เมตร พื้นที่
ผิวแอสฟัลท์ติก  คอนกรีตรวมไม่น้อย
กว่า 476.00 ตารางเมตร พร้อมลง
ไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่น ความหนา 
0.05 เมตร โดยมีพื้นที่หินคลุกไม่น้อย
กว่า 181.00 ตารางเมตร บริเวณ
ซอย 4 บ้านสันโค้งเก่า       หมู่ที่ 4 
ต.ทรายมูล 

229,800 หมู่ที่ 4       
ต.ทรายมลู 

ก่องช่าง             

 (จ่ายขาดเงินสะสม การประชุมสภาสมัยสามญั ครั้งท่ี ๔ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2562)             

๔8 โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิว
ถนน โดยทำการปูแอสฟัลท์    
ติกคอนกรีตทับผิวถนนเดิม 
(Overlay) บ ริ เว ณ ซ อ ย  1 
บ้ าน สั น ก้ า งป ล า  ห มู่ ที่  6      
ต.ทรายมูล 
 

ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนน โดยทำการ
ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนเดิม 
(Overlay) ความหนา 0.05 เมต ร 
ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาวรวม 
27.00 เมตร พื้นที่ผิวแอสฟัลท์ติก 
คอนกรีตรวมไม่น้ อยกว่ า 81.00 
ตารางเมตร บริเวณซอย 1 บ้านสัน
ก้างปลา หมู่ที่ 6 ต.ทรายมูล 

43,500 หมู่ที่ 6        
ต.ทรายมลู 

กองช่าง             

 (จ่ายขาดเงินสะสม การประชุมสภาสมัยสามญั ครั้งท่ี ๔ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2562)             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๔9 โครงการก่อสร้างรางระบาย
น้ำ ฝาตะแกรงเหล็ก และซ่อม
สร้างปรับปรุงผิวถนนด้วยทำ
การปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทบั
ผิ ว ถ น น เ ดิ ม  (Overlay) 
บริเวณซอย 11 บ้านหัวทุ่ ง 
หมู่ที่ 5 ต.ทรายมูล 
 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ฝาตะแกรงเหล็ก 
และซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนด้วยทำ
การปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนน
เดิม (Overlay) โดยทำการก่อสร้างราง
ระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก 
ความกว้าง 0.30 เมตร ความยาวรวม 
54.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร และ
ทำการปรับปรุงผิวถนน โดยทำการปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนเดิม 
(Overlay) ความหนา 0.05 เมตร ความ
กว้ าง 3.00 เม ต ร  ค วาม ย าวรวม 
153.00 เมตร พื้นที่ผิวแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีตรวมไม่น้อยกว่า 459.00 ตาราง
เมตร บริ เวณ  ซอย 11 บ้ านหั วทุ่ ง      
หมู่ที่ 5  ต.ทรายมูล 

415,000   หมู่ที่ 5      
ต.ทรายมลู 

กองช่าง             

 (จ่ายขาดเงินสะสม การประชุมสภาสมัยสามญั ครั้งท่ี ๔ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2562)             

50 โครงการต่อเติมอาคารโรง
ซ่ อ ม บ ำ รุ ง  ค .ส .ล . 1 ช้ั น 
บริ เวณ สำนักงานเทศบาล
ตำบลสันกำแพง หมู่ที่  8 ต.
สันกำแพง 
 

ต่อเติมอาคารโรงซ่อมบำรุง ค.ส.ล. 1 
ช้ัน ขนาดความกว้าง 10.00 เมตร 
ค ว าม ย า ว  36.00 เม ต ร  พ ร้ อ ม
กั้ น ห้ อ ง เก็ บ วั ส ดุ  ข น าด  6.00 x 
10.00 เมตร จำนวน 1 ห้อง บริเวณ
สำนักงานเทศบาลตำบลสันกำแพง 
หมู่ที่ 8 ต.สันกำแพง 

1,250,000   หมู่ที่ 8      
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

 (จ่ายขาดเงินสะสม การประชุมสภาสมัยสามญั ครั้งท่ี ๔ ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน 2562)             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๕1 โครงการบริหารจัดการขยะ  
มูลฝอย 

1. ประชุมอบรมให้ความรู้เรื่องการลด
การใช้ คัดแยกขยะ ดำเนินการชุมชน
ปลอดขยะ การนำขยะไปใช้ประโยชน์ 
และหลีกเลี่ยงการบริโภคโดยไม่จำเป็น 
ให้ แก่  ชุ มชน  หน่ วยงาน/องค์ กร 
เครือข่ายชุมชน สถานศึกษา  
2. การจัดการขยะแบบครบวงจร
ให้แก่แกนนำชุมชน ผู้ประกอบกิจการ 
ครู/นักเรียน ประชาชนฯลฯ 
3. ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบการ
จัดการขยะ 
4. ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อให้มี
การเผยแพร่นวัตกรรม/กิจกรรม 
5. ส นั บ ส นุ น กิ จ ก ร รม ใน ชุ ม ช น
เกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ 
6. ส่ ง เส ริ ม ส นั บ ส นุ น ชุ ม ช น เข้ า
ประกวด/แข่งขันและนำเสนอผลงาน
การจัดการขยะ  

100,000 ภายในเขต 
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองสาธารณสุข ฯ             

๕2 โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า 
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ประชุมอบรมให้ความรู้ แก่นักเรียน 
เยาวชน แกนนำชุมชนผู้สูงอายุ อสม. 
อถล. และประชาชนท่ัวไป เรื่องการ
ดูแลรักษาแหล่งน้ำ ป่าไม้ และ
สิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำเสีย การ
ประหยดัน้ำ โดยชุมชนมีส่วนร่วม การ
ประชาสมัพันธ์การวางแผนการ
ดำเนินงานจัดกิจกรรมร่วมกับองคก์รที่
เกี่ยวข้อง 

40,000 ชุมชนภายใน
เขตเทศบาล  
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุข ฯ             
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพตดิ ภายใต้
แนวคิดยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด การ
จัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครป้องกัน     
ยาเสพตดิ ศูนย์ปฏิบัติการต่อสูเ้พื่อ
เอาชนะยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม ในการดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน เฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของยาเสพตดิ ซึ่งประกอบด้วย 
กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด การ
ปราบปรามยาเสพติด กิจกรรมบำบัด 
รักษาและฟื้นฟผูู้ติดยาเสพติด การ
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจดั 
กิจกรรมฝึกอบรม กิจกรรมสภาเดก็ 
และเยาวชนระดับตำบล ประชุมอาสา 
สมัครป้องกัน ยาเสพตดิในชุมชน โดย
ดำเนินงานร่วมกับสถานีตำรวจภูธร   
สันกำแพง 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวสัดิการฯ 
สำนักปลดั 

            

2 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภยัธรรมชาต ิ

ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภยัพบิัติ
ทางธรรมชาติที่เกิดจากอุทกภัย ภยั
แล้ง วาตภัย ภยัหนาว ภายในเขต
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

100,000 ภายในเขต
เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการสภาเด็กและ
เยาวชนและการจัดกิจกรรมของ
สภาเด็กและเยาวชน 

จั ดกิ จกรรมอบรม ให้ ความรู้ แก่
คณะกรรมการสภาเด็กและเยาวชนใน
เขตเทศบาลตำบลสันกำแพง และการ
จัดกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชน 

60,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 

            

4 การสงเคราะหร์าษฎรผู้พิการ 
ผู้ป่วยเอดส์ ผูสู้งอายุ เด็ก
นักเรียน ผูย้ากจน และ
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

การช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน    ผู้ยากจน 
และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เป็นค่าวัสดุ
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย เครื่องอุปโภค และ
บริโภคให้แก่ราษฎรที่ยากจนและด้อย
โอกาสในเขตเทศบาล เช่น คนพิการ 
เด็กกำพร้า ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอายุที่
ยากจนไม่มีอาชีพ ขาดญาติคอยดูแล 

80,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 

            

5 โครงการฝึกอบรมอาชีพเพื่อ
เพิ่มรายได้ให้แก่คนพิการ 

ฝึกอบรมอาชีพ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
คนพิการภายในเขตเทศบาลตำบล 
สันกำแพง 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 

            

6 กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการสมาคม
ฌาปนกิจสงเคราะห ์

จัดอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการ แก่
คณ ะกรรมการสมาคมฌาปนกิจ
สงเคราะห์ ใน เขต เทศบาลตำบล      
สันกำแพง 

10,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 

            

7 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
สันกำแพงตามโครงการศูนย์
อำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  

สนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของศูนย์ปฏิ บั ติ การป้ องกันและ
ป ร า บ ป ร า ม ย า เส พ ติ ด อ ำ เภ อ        
สันกำแพง ประจำปี งบประมาณ  
พ.ศ. 2563  

40,000 ที่ทำการ
ปกครองอำเภอ
สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมการบริหาร
งานของคณะกรรมการชุมชนในการ
ประชุมทำแผนชุมชน การส่งเสริมอาชีพ 
ส่งเสริมสุขภาพและส่งเสริมการกีฬา
ให้แก่กลุ่มชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 
23 ชุมชนๆ ละ 22,000 บาท 

506,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

ฝ่ายสวสัดิการฯ 
สำนักปลดั 

            

 3.2 แผนงานงบกลาง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย ุ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพงที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ย
ยังชีพ  

31,000 ,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 

            

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพงที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ย
ยังชีพ  

5,000,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขต
เทศบาล   

252,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลดั 
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 3.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 

เตรียมความพร้อมในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนการ
เผชิญเหตุสาธารณภัยในพื้นที่ จัดทำ
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ทบทวนปรับปรุงแผนฯ และฝึกซ้อม
แผนฯ ให้ เป็นไปตามรูปแบบและ
แ น ว ท า งที่ ก ำ ห น ด  ทั้ ง ภ า ค รั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ 
สำนักปลัด 

            

2 โครงการจดัระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล 

เพื่ อเป็นค่ าจ้างเหมาบุคคลที่ ช่วย
ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน
ของเทศบาล  ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง 
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
ค่าจัดซื้อวัสดุ ค่าวัสดุการแพทย์และ
เวชภัณฑ์ที่จำเป็นในการช่วยเหลือ
ป ร ะ ช า ช น  ค่ า ใ ช้ จ่ า ย ใน ก า ร
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

480,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ 
สำนักปลัด 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

3 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

ดำเนินโครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ 
เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสรา้งวินัย
และความตระหนักการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย การตดิตั้งสญัญาณไฟ
กระพริบ กระจกโค้ง และป้ายเตือน
บริเวณจุดเสี่ยงป้องกันและลดความ
สูญเสียจากปญัหาอุบัตเิหตุทางถนน
ในพื้นที ่จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วม
ป้องกันและลดอุบตัิเหตุทางถนน และ
จัดเวทีประชาคมในการตรวจสอบ
เส้นทางบริเวณจุดเสีย่งในชุมชนเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขบริเวณจุดเสี่ยง และ
ประชาสมัพันธ์ให้ความรู้ประชาชน 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ 
สำนักปลัด 

            

4 โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการจัดทำ
แผนป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยประจำหมู่บ้าน 

จัดอบรมให้ความรู้ จัดทำและปรับปรุง
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประจำชุมชนแก่ผู้นำชุมชน ประธาน
แม่บ้าน ประธานผู้สูงอายุ และประธาน 
อสม.ในพื้นที ่

10,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ 
สำนักปลัด 

            

5 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษหมอกควันการ
เผาในที่โล่ง 

 

ดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษหมอกควันการเผาในที่
โล่ง การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
แผ่นพับ ฯลฯ 

10,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ 
สำนกัปลัด 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงานกู้ชีพกู้ภัยใน
การบริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้พัฒนา
ศักยภาพ ให้แก่ผู้ปฏบิัติงานกู้ชีพกู้ภัย 
ในการปฏิบัติงานระบบการแพทย์
ฉุกเฉินของเทศบาลตำบลสันกำแพง 

15,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ 
สำนักปลัด 

            

7 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงานดับเพลิง    
ในการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยและอัคคีภัย 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ 
เพิ่มทักษะพนักงานดับเพลิงและกูภ้ัย 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
ทุก 3 เดือน 

15,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ 
สำนักปลัด 

            

 3.4  แผนงานสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หนว่ย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ดำเนินกิจกรรมการให้ความรู้ รณรงค์ 
ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ เพื่อ
พัฒนาคุณภาพในการควบคุมป้องกัน
โรคและสร้างเสริมสุขภาพ แก่ อสม. 
แกนนำสุขภาพ และผู้นำชุมชน 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

2 โครงการสุขาภิบาลอาหารและ
คุ้มครองผู้บริโภค 

อบรมผู้ประกอบการผู้ปรุงอาหารและ
ผู้สัมผัสอาหาร และตรวจสารปนเปื้อน
ในอาหารและน้ำอุปโภคและบริโภค        

40,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หนว่ย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 

ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง  
พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง 
สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

4 โครงการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส ์

อ บ ร ม ให้ ค ว า ม รู้  ก า ร ร ณ ร งค์  
ประชาสัมพันธ์ และการแจกเอกสาร
แผ่นพับ ให้ความรู้ เกี่ยวกับโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ แก่ อสม. 
ผู้นำชุมชน ประชาชนทั่วไป แกนนำ
สุขภาพ เยาวชน และพระภิกษุสงฆ์ การ
ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ติดเช้ือ HIV         

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

5 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันควบคุมโรคตดิต่อและ
โรคไม่ตดิต่อ 

การให้ความรู้  การรณรงค์ ประชา 
สัมพันธ์ และแจกเอกสารแผ่นพับ เพื่อ
เป็นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกัน
ควบคุม โรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ 
แก่ ประชาชนทั่วไป อสม.นักเรียน 
แกนนำสุขภาพ พระภิกษุสงฆ์และ
ผู้สูงอาย ุ

45,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หนว่ย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยโรงเรียน 

อบรมให้ความรู้เรื่องการตรวจสุขภาพ
เบื้องต้นแก่ผู้ดูแลในสถานรับเลี้ยงเด็ก 
และตรวจสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน 
อายุ 0-5 ป ี

10,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

7 อุดหนุนคณะกรรมการชุมชน 
(ตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 

การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้ านสาธารณสุขของ
คณะกรรมการชุมชน ให้แก่กลุ่มชุมชน
ใน เขต เทศบ าลตำบลสั นก ำแพ ง 
จำนวน 23 ชุมชนๆ ละ 20,000 
บาท  

460,000 23 ชุมชน ใน
เขตเทศบาล 

กองสาธารณสุขฯ             

  

3.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการส่งเสริมกิจกรรม   
การกีฬาและนันทนาการ 

การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
การส่งทีมกฬีาเข้าร่วมการแข่งขัน
กีฬาต่างๆ ตลอดจนกิจกรรม
นันทนาการ รวมถึงการจดัซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขัน
และฝึกซ้อม 

150,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

การจัดการแข่งขันกีฬาชุมชนเทศบาล
ตำบลสันกำแพง "ฉำฉาเกมส์" เช่น 
ฟุตบอล ฟุตซอล วอลเล่ย์บอล เปตอง 
ฯลฯ ระหว่างชุมชนในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพง เพือ่เฉลิมพระเกยีรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

150,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

3 โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน
กีฬาสู่ความเป็นเลศิ 

จัดการฝึกอบรมทักษะด้านกีฬา ให้แก่ 
เด็ก และเยาวชนในเขตเทศบาลตำบล
สันกำแพง 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

4 โครงการแข่งขันฟุตบอล     
สันกำแพงยูธคัพ 

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

50,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 จัดตั้งลานคา้ชุมชน ตลาดนดั
ชุมชน โครงการหนึ่งตำบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ การจดักิจกรรม
ถนนคนเดิน “สันกำแพงสาน
ศิลป์ ถ่ินหัตถกรรม” 

ด ำ เนิ น กิ จ ก ร ร ม ถ น น ค น เดิ น         
“สันกำแพงสานศิลป์ถิ่นหัตถกรรม” 
โดยจัดลานค้าชุมชนจำหน่ายสินค้า
ผลิตผลทางการเกษตร  ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

500,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

2 โครงการชุมชนพอเพียงตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพยีง 

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

100,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 

            

3 โครงการศูนย์จำหน่าย
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

บริหารจัดการศูนย์จำหน่ายผลิต 
ภัณ ฑ์ ชุมชนให้ เป็นไปด้ วยความ
เรียบร้อยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
การปรับปรุงภายในและภายนอก
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ภายในศูนย์ฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆ 
เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ฯลฯ 

120,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 
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 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
  5.1 แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการวันเด็กแห่งชาต ิ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ เช่น การ
ประกวดขบวนพาเหรด ประกวด
ทักษะ การแสดงนิทรรศการ และการ
แสดงต่างๆ 

150,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

2 อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขต
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน
สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
เทศบาล จำนวน 5 แห่ง และโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 1 
แห่ง ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสัน
กำแพง 

9,824,000 โรงเรียน
ประถมศึกษา
ในเขตเทศบาล
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

3 อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพง 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการ
ต่างๆ ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนใน
เขตเทศบาลตำบลสันกำแพง จำนวน 
6 แห่ง 

167,280 โรงเรียนในเขต
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองการศึกษา             

4 โครงการเปิดบ้านอนุบาล
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

จั ด กิ จ ก ร รม แ ส ด งผ ล งาน แ ล ะ
นิ ท รรศ การท างก ารศึ ก ษ าข อ ง
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบล    
สันกำแพงและจัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตร
แก่ นั กเรี ยนที่ จบการศึ กษาระดั บ
อนุบาล 3  

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการแข่งขันกีฬานักเรยีน
ระดับปฐมวัย 

จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบล   
สันกำแพง ได้ แก่  โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลสันกำแพง ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดคำซาว และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโค้ง 

20,000 สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

6 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานท่ี 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ ของนักเรียนในสถานศึกษา
สังกัดเทศบาลตำบลสันกำแพง ได้แก่ 
รร.อนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง, 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาว และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 

60,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

7 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
ในระดับจังหวัด ระดับภาค และ
ระดับประเทศ 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

8 โครงการส่งเสริมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 
 

จัดกิจกรรมส่ งเสริมทั กษะภาษา 
ต่างประเทศ ภาษาอังกฤษให้กับ
นักเรียนปฐมวัย 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

9 โครงการส่งเสริมทักษะการ
ช่วยเหลือตัวเองในเด็กปฐมวัย 
 

จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการช่วยเหลือ
ตัวเองเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย เช่น 
การป้องกันเด็กจมน้ำ การป้องกันเด็ก
ติดอยู่ในรถ เป็นต้น 

5,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 สนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลตำบล       
สันกำแพง (งบประมาณจาก
เงินอุดหนุน) 

สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลสันกำแพง ได้แก่ การปรับปรุง
หลักสตูรการศึกษา การพัฒนา
ข้าราชการครู ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลสันกำแพง ค่าใช้จ่าย
อินเตอร์เนต็ การพัฒนาปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน การพัฒนาแหลง่
เรียนรู้ในโรงเรยีน การรณรงค์ป้องกัน
ยาเสพตดิในสถานศึกษา ค่าอาหาร
กลางวัน ฯลฯ 

1,028,160 โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองการศึกษา             

11 สนับสนุนการบริหารสถาน 
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดคำซาว (งบประมาณจาก
เงินอุดหนุน) 

สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒ นาเด็ ก เล็ ก วั ดคำซาว ได้ แก่  
ค่าอาหารกลางวัน และค่าจัดการ
เรียนการสอนสำหรับเด็กเล็ก  ค่า
หนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่า
เครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ 

259,630 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัด   
คำซาว 

กองการศึกษา             

12 สนับสนุนการบริหารสถาน 
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดสันโค้ง (งบประมาณจาก
เงินอุดหนุน) 

สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาศูนย์
พัฒ นาเด็ ก เล็ ก วั ดสั น โค้ ง ได้ แก่  
ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการ
สอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรียน ค่ าเครื่องแบบนัก เรียน ค่ า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฯลฯ 

350,120 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัด   
สันโค้ง 

กองการศึกษา             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการอาหารเสรมิ (นม) 
สำหรับสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลตำบลสันกำแพงและ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 
จำนวน 9 แห่ง 

จัดซื้ ออาหารเสริม (นม) ให้ แก่ เด็ ก
นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
ตำบลสันกำแพง จำนวน 3 แห่ง และ
โรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 6 แห่ง 

5,064,520 สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
และโรงเรียนใน
เขตเทศบาล 
จำนวน 9 แห่ง 

กองการศึกษา             

 5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการวันข้ึนปีใหม ่ จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวัน
ขึ้นปีใหม่ 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

2 โครงการจดังานประเพณี
สงกรานต ์

จัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ของเทศบาลตำบล
สันกำแพง 

200,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

3 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง และ    
วันแม่แห่งชาติ 

จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
แ ล ะ วั น แ ม่ แ ห่ ง ช า ติ  วั น ที่  1 2 
สิงหาคม 

45,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

4 โครงการวันปิยะมหาราช เทศบาลตำบลสันกำแพงเข้าร่วม
กิจกรรมวันปิยะมหาราช ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขต
อำเภอสันกำแพง 

5,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

5 โครงการประเพณีลอยกระทง จัดกิจกรรมงานประเพณลีอยกระทง
ของเทศบาลตำบลสันกำแพง 

50,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 โครงการวันเข้าพรรษา จัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทยีน
พรรษาให้แก่วัดในเขตเทศบาล 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

7 โครงการอบรมคณุธรรม
จริยธรรม 
 

จัดอบรมคณุธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก 
เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

200,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

8 โครงการวันคล้ายวันพระบรม
ราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
พระชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร วันชาติ/วันพ่อแห่งชาต ิ

จัดโครงการวันคล้ายวันพระบรม  
ราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระ
ชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาต/ิ  
วันพ่อแห่งชาติ 

40,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

9 โครงการวันเฉลิมพระชนม 
พรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี ศรสีินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้าเจา้อยู่หัว 

จัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

25,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

10 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชร
สุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี

จัดกิจกรรมงานวันเฉลมิพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจา้สุทดิา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

25,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

11 โครงการวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดลุย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภมูิพล อดลุยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

10,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

12 โครงการส่งเสริมและสนบัสนุน
งานศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่นในชุมชน 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิสนับสนุน  
- ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- งานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- งานประเพณีท้องถิ่นในชุมชน 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

13 อุดหนุนท่ีทำการปกครอง 
อำเภอสันกำแพง 

สนับสนุนโครงการต่างๆ ให้แก่         
ที่ทำการปกครองอำเภอสันกำแพง  
- โครงการสืบสานงานศิลปะ 
วัฒนธรรม ประเพณีและของดี       
สันกำแพง จำนวน 90,000 บาท 
- โครงการกิจกรรมวันสำคญัของชาติ
และวันสำคัญทางศาสนา          
จำนวน 20,000 บาท 
- โครงการสืบสานงานประเพณี
สงกรานต์วันปี๋ใหม่เมืองอำเภอ       
สันกำแพง จำนวน 15,000 บาท 
- โครงการงานไม้ดอกไม้ประดับจังหวัด
เชียงใหม่  จำนวน 45,000 บาท 

170,000 ที่ทำการ
ปกครอง 
อำเภอ       
สันกำแพง 

กองการศึกษา             

14 อุดหนุนท่ีทำการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม ่

สนับสนุนโครงการงานไม้ดอก         
ไม้ประดับให้แก่ท่ีทำการปกครอง
จังหวัดเชียงใหม ่

20,000 ที่ทำการ
ปกครอง      
จ.เชียงใหม่ 

กองการศึกษา             

 
 
 



 
 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
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บัญชคีรุภัณฑ์  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

เทศบาลตำบลสันกำแพง 
 

1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 จัดซื้อเครื่องขยายเสยีง จัดซื้อเครื่องขยายเสยีง ขนาด 
1,500 วัตต์ มี USB PORT, SD 
CARD MP3 มีวิทยุ AM/FM มีระบบ
ป้องกัน (Overload Protection) 
ตอบสนองความถี่ 20 Hz – 20 KHz  
จำนวน  4 เครื่องๆ ละ 23,500 
บาท งบประมาณ 94,000 บาท     
มีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์
ดังกล่าว เพ่ือใช้ในการประชาสมัพนัธ์
ข่าวสารตา่งๆ ของเทศบาลตำบลสนั
กำแพง สำหรับใช้ประจำเสยีงตาม
สายของชุมชน หมู่ที่ 1 , 5 ตำบล  
สันกำแพง และหมู่ที่ 5, 6 ตำบล
ทรายมลู  
 

94,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

                  



52 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 ค่าจัดซื้อตูเ้หล็กแบบ 2 บาน 
จำนวน 10 ตู ้

ค่าจัดซื้อตูเ้หล็กแบบ 2 บาน มีมือจับ
ชนิดบิด มีแผ่นช้ันปรับระดับ 3 ช้ัน 
คุณสมบัติตามมาตรฐานผลติภณัฑ์ 
อุตสาหกรรม จำนวน 10 ตู้ๆ  ละ 
5,500 บาท งบประมาณ 55,000 
บาท เพื่อใช้สำหรับการจดัเก็บ
เอกสารของทางราชการประจำ    
กองคลัง 

55,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

3 ค่าจัดซื้อเก้าอ้ีสำนักงาน 
จำนวน 3 ตัว 

จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานกลางเบาะหนัง 
ขนาด 57x62x90-102 เซนติเมตร 
จำนวน 3 ตัวๆ ละ 2,800 บาท 
งบประมาณ 8,400 บาท เพื่อใช้
สำหรับการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าที่
ประจำกองคลัง 

8,400 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

4 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน 
ขนาดไมต่่ำกว่า 24,000 บีทียู 
พร้อมอุปกรณ์และคา่ติดตั้ง จำนวน 1 
เครื่อง เพื่อใช้ประจำห้องปฏิบัติงาน
กองคลัง 

32,400 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

5 ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด 
Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ส ีจำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Multifunction 
เลเซอร์ หรือ LED ส ีจำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 15,000 บาท เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานประจำงานการเงินและ
บัญชีและงานพัสดุ กองคลัง 

15,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๖ จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์    
หรือ LED สี ชนิด Network 
แบบท่ี 2 
(การประชุมสมัยวสิามญั     
ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562 
เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2562) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี 
ชนิด Network แบบท่ี 2 (27 หน้า/
นาที) จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานประจำสำนักปลดั ทดแทน
เครื่องเดิมที่ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซม
ได ้

๒๗,๐๐๐ เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

๗ จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์        
(Ink Tank Printer) 
(การประชุมสมัยวสิามญั    
ครั้งท่ี 1 ประจำปี พ.ศ.2562 
เมื่อวันท่ี 30 กันยายน 2562) 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอ้ม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานประจำสำนักปลดั ทดแทน
เครื่องเดิมที่ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซม
ได ้

๔,๓๐๐ เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

 

2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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  
(ตู้เก็บถังดับเพลิง จำนวน 23 
ชุด) 

จัดซื้อตู้เก็บถังดับเพลิงชนิดบรรจุ 2 ถัง 
พร้อมขาตั้ง จำนวน 23 ชุด ๆ ละ 
3,500 บาท งบประมาณ 80,500 
บาท เพื่อใช้ในงานป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัย โดยติดตั้งตามจุดเสีย่ง
ภายในชุมชน 

80,500 จุดเสีย่งภายใน
23 ชุมชน ใน
เขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพง 

 งานป้องกัน 
และบรรเทา         
สาธารณภัย 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ 
จำนวน 1 คัน 

จัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ ขนาด 6 ตัน 
6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไมต่่ำกว่า 
6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์
สูงสุดไม่ตำ่กว่า 170 กิโลวัตต์ จุนำ้
ได้ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร น้ำหนัก
ของรถรวมน้ำหนักบรรทุกไมต่่ำกวา่ 
12,000 กิโลกรมั พร้อมปั้มและ
อุปกรณ์ จำนวน 1 คัน งบประมาณ 
2,500,000 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

2,500,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

 งานป้องกัน 
และบรรเทา         
สาธารณภัย 

            

3 จัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่
น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 1 
เครื่อง 

จัดซื้อจอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ว รองรับความละเอียดการ
แสดงผลไม่น้อยกว่า 1,366x768 
Pixel จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
2,800 บาท เพื่อใช้ในการแสดงภาพ
กล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำอาคาร
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

2,800 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

 งานป้องกัน 
และบรรเทา         
สาธารณภัย 
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3.  แผนงานการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 จัดซื้อพัดลมแบบตั้งพ้ืน ขนาด
ใบพัด 18 น้ิว จำนวน 6 ตัว 

จัดซื้อพัดลมแบบตั้งพ้ืน ขนาดใบพัด 
18 น้ิว จำนวน 6 ตัว ตัวละ 2,450 
บาท งบประมาณ 14,700 บาท 
เพื่อใช้ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
สันโค้ง  

14,700 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก วัดสันโค้ง 

กองการศึกษา             

2 จัดซื้อพัดลมแบบตดิผนัง 
ขนาดใบพัด 18 น้ิว จำนวน 
14 ตัว 

จัดซื้อพัดลมแบบตดิผนัง ขนาดใบพัด 
18 น้ิว จำนวน 14 ตัว ตัวละ 
2,150 บาท งบประมาณ 30,100 
บาท เพื่อใช้ประจำโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลสันกำแพง จำนวน 10 
ตัวและใช้ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเลก็
วัดสันโค้ง จำนวน 4 ตัว 

30,100 โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลตำบล
สันกำแพง และ
ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโค้ง 

กองการศึกษา             

3 จัดซื้อชุดโตะ๊-เก้าอี้นักเรยีน
อนุบาล 6 ท่ีนั่ง จำนวน 3 ชุด 

จัดซื้อชุดโตะ๊ ขนาด 120 x 60 x 
50 เซนติเมตร เกา้อี้นักเรียนอนุบาล 
6 ท่ีนั่ง ขนาด 30 x 31 x 55 
เซนติเมตร จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 
3,500 บาท งบประมาณ 10,500 
บาท เพื่อใช้ประจำโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

10,500 โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองการศึกษา             

4 จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 
จำนวน 2 ตัว 

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 880 
x 410 x 879 มลิลิเมตร จำนวน 2 
ตัวๆ ละ 2,400 บาท งบประมาณ 
4,800 บาท เพื่อใช้ประจำโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง 

4,800 โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองการศึกษา             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 จัดซื้อตู้เก็บอาหาร จำนวน 1 ตู้ จัดซื้อตู้เก็บอาหารอลมูิเนียม ขนาด 
90x41x167 เซนติเมตร  จำนวน 1 
ตู้ งบประมาณ 2,750 บาท เพื่อใช้
ในการเก็บอาหารของเด็กนักเรียน
ประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 

2,750 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโค้ง 

กองการศึกษา             

6 จัดซื้อช้ันวาง – คว่ำจาน 
จำนวน 4 ตัว 

จัดซื้อช้ันวาง – คว่ำจานอลูมิเนียม 
ขนาด 49 x 75 x 109.5 เซนติเมตร  
จำนวน 4 ตัวๆ ละ 1,200 บาท 
งบประมาณ 4,800 บาท เพื่อใช้ใน
การเก็บถ้วยชามประจำศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดสันโค้ง 

4,800 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโค้ง 

กองการศึกษา             

7 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน 
จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โนต้บุ๊ก 
สำหรับงานสำนักงาน จำนวน 1 
เครื่อง งบประมาณ 16,000 บาท 
เพื่อใช้ประจำโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

16,000 โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองการศึกษา             

8 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
สำหรับงานสำนักงาน        
(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 น้ิว) จำนวน 2 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรส์ำหรับงาน
สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 น้ิว) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 
17,000 บาท งบประมาณ 
34,000 บาท เพื่อใช้ประจำศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาว และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 
 

34,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดคำซาว 
และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก
วัดสันโค้ง 

กองการศึกษา             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จำนวน 2 
เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพรอ้ม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์   (Ink Tank 
Printer) จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 
4,300 บาท งบประมาณ 8,600 
บาท เพื่อใช้ประจำศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดคำซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
วัดสันโค้ง 

8,600 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดคำซาว 
และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก  
วัดสันโค้ง 

กองการศึกษา             

10 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ 
LED ขาวดำ ชนิด Network 
แบบท่ี 1 จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์หรือ LED ขาว
ดำ ชนิด Network แบบท่ี 1 (28 
หน้า/นาที) จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 8,900 บาท เพื่อใช้
ประจำโรงเรยีนอนุบาลเทศบาลตำบล
สันกำแพง 

8,900 โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองการศึกษา             

 

4.  แผนงานเคหะและชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน    
จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องตบดิน ใช้เครื่องยนต์
เบนซิน น้ำหนักของเครื่องตบดินไม่
น้อยกว่า 80 กิโลกรัม แรงบดอัดไม่
น้อยกว่า 5 ตัน ความเร็วในการตบไม่
น้อยกว่า 5,000 ครั้งต่อนาที จำนวน 
1 เครื่อง งบประมาณ 21,000 บาท 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำกองช่าง 

21,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 จัดซื้อเครื่องตดัไม้เลื่อยยนต์ 
จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องตัดไม้เลื่อยยนต์  เป็น
เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ปริมาตร
กระบอกสูบ 31.8 ซีซี ขนาดบาร์ไม่
เกิน 12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 8,500 บาท เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานประจำกองช่าง  

8,500 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

3 จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบ
ดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล 
ความละเอียดไม่น้อยกว่า 20.3 ล้าน
พิกเซล จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
13,600 บาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานประจำกองช่าง 

13,600 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

4 จัดซื้อเครื่องตดัหญา้            
(แบบข้อแข็ง) จำนวน 2 
เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องตดัหญา้ แบบข้อแข็ง 
เป็นเครื่องตดัหญ้าแบบสะพาย 
เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 
แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่นอ้ย
กว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 2 
เครื่องๆ ละ 9,500 บาท  
งบประมาณ 19,000 บาท เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานประจำกองช่าง 

19,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 จัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิด
พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 3 
ชุด 

จัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิดพลังงาน
แสงอาทิตย์ขนาด 300 มิลลิเมตร 
(LED 165 หลอด) พร้อมเสา 4 นิ้ว 
สูง 3 เมตร จำนวน 3 ชุด ๆ ละ 
17,500 บาท งบประมาณ 
52,500 บาท เพื่อใช้ในการติดตัง้
บริเวณทางร่วมทางแยกในเขต
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

52,500 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

6 ติดตั้งกล้องวงจรปดิ บริเวณ
ทางร่วมทางแยกภายใน
หมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบลแช่ช้าง 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด ความละเอียด 5 
MP Starlight HDCVI IR Bullet 
Camera เครื่องบันทึก ขนาด 8 ช่อง 
Penta-brid 4K Mini 1U Digital 
Video Recorder ฮาร์ดิสก์เก็บข้อมูล 
ขนาดความจุ 2 TB สาย RG 6/U 
Outdoor, Black w/Messenger & 
Power wire, 95% Shield เครื่อง
สำรองไฟ ขนาด 1,000 VA 500W 
จอมอนิเตอร์ ขนาด 24 นิ้ว ตู้เก็บ
อุปกรณ์ขนาด 15U ลึก 60 CM.ถาด
รองอุปกรณ์ พัดลม รางไฟ อุปกรณ์
ตุ๊กตาเดินสายเหล็ก กาวาไนซ์ +Box 
กันน้ำ พร้อมค่าแรงเดินสายและค่า
ติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อม Set ระบบ 
จำนวน 6 ชุด  ติดตั้งบริเวณทางแยก
ทางร่วมภายในหมู่บ้าน หมู่ 6 ตำบล  
แช่ช้าง  

183,000 หมู่ 6 
ต.แช่ช้าง 

กองช่าง             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 จัดซื้อเครื่องตดัไม้เลื่อยยนต์ 
จำนวน 1 เครื่อง  

จัดซื้อเครื่องตดัไม้เลื่อยยนต์  เป็น
เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ 
ปริมาตรกระบอกสูบ 31.8 ซีซี 
ขนาดบารไ์ม่เกิน 12 น้ิว จำนวน 1 
เครื่อง งบประมาณ 8,500 บาท  
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

8,500 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

            

8 จัดซื้อเครื่องตดัหญา้          
(แบบข้อแข็ง) จำนวน 2 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง เป็น
เครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์
ขนาดไม่น้อยกว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตร
กระบอกสูบ ไม่น้อยกว่า 30 ซีซี พร้อม
ใบมีด จำนวน 2 เครื่องๆ ละ 9,500 
บาท งบประมาณ 19,000 บาท เพื่อ
ใช้ในการปฏิบัติงานประจำกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

19,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

๙ จัดซื้อเรือพายพลาสติกอัดโฟม 
(การประชุมสมัยวสิามญั ครั้งท่ี 
1 ประจำปี พ.ศ.2562 เมื่อ
วันท่ี 30 กันยายน 2562) 

จัดซื้อเรือพายพลาสติกอัดโฟม ขนาด
ตัวเรือไม่น้อยกว่าความกว้าง 125 
เซนติเมตร ยาว 370 เซนติเมตร สูง 
35 เซนติเมตร จำนวน 2 ลำ ๆ ละ 
17,500 บาท งบประมาณ 35,000 
บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหน้าท่ีของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อมในการปรับปรุงภูมิทัศน์
บริเวณลำน้ำสาธารณะ ขุดลอก
ผักตบชวา วัชพชื ขยะมูลฝอยท่ีลอย
มาตามลำน้ำ และสิ่งกีดขวางทางน้ำ
อื่น ๆ ตลอดจนกิจกรรมด้านอื่น ๆ ท่ี
มีความจำเป็นต้องใช้เรือพาย เช่น 
อุทกภัย ฯลฯ 

๓๕,๐๐๐ เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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5.  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 จัดซื้อโตะ๊และเก้าอ้ีสำนักงาน 
จำนวน 1 ตัว 

จัดซื้อโตะ๊ทำงานเหล็ก ขนาด 3 ฟุต 
พร้อมกระจกใส ขนาด 914 x 610 
x759 มิลลิเมตร จำนวน 1 ตัว 
งบประมาณ 3,650 บาท และเกา้อี้
สำนักงานกลางเบาะหนัง ขนาด 65 
x66 x 97-107 เซนติเมตร จำนวน 
1 ตัว งบประมาณ 2,850 บาท เพื่อ
ใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที ่
ฝ่ายสวสัดิการสังคม สำนักปลัด 

6,500 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวสัดิการ
สังคม 

สำนักปลดั 

            

2 จัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงาน
สำนักงาน  (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 น้ิว) 
จำนวน 1 ตัว 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไมน่้อย
กว่า 19 น้ิว) จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 17,000 บาท  เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานประจำฝ่าย
สวัสดิการสังคม สำนักปลัด 

17,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวสัดิการ
สังคม 

สำนักปลดั 

            

3 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก 
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ ์
จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก พรอ้ม
ติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank 
Printer) จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 4,300 บาท เพื่อใช้ใน
การปฏิบัติงานประจำฝ่ายสวัสดิการ
สังคม สำนักปลัด 

4,300 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวสัดิการ
สังคม 

สำนักปลดั 
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6.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า              
จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า ขนาดเครื่องไม่ต่ำ
กว่า 185 x 100 x 150 
เซนติเมตร รองรับน้ำหนักผู้ใช้ตั้งแต่ 
140 กิโลกรัมขึ้นไป มีระบบรองรบั
แรงกระแทก ปรับความชันได้ จำนวน 
1 เครื่อง งบประมาณ 85,000 บาท 
เพื่อให้บริการประชาชนสำหรับใช้ใน
การออกกำลังกายประจำศูนยส์่งเสริม
กีฬาและนันทนาการ เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

85,000 ศูนย์ส่งเสริม
กีฬาและ
นันทนาการ 
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองการศึกษา             

2 จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย
กลางแจ้ง จำนวน 6 รายการ 

จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 
จำนวน 6 รายการ งบประมาณ 
123,400 บาท ประกอบด้วย 
1) อุปกรณ์บริหารแขน เข่า ลดหน้า
ท้อง (แบบถีบ ดึง ยกตัว) ขนาดไม่
น้อยกว่า 100x100x90 ซม.
โครงสร้างเหล็ก ขนาด 2 น้ิว ความ
หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. ส่วนสัมผัส
เป็นเหล็ก ขนาด 1 น้ิว ความหนาไม่
น้อยกว่า 2.00 มม. เบาะนั่งพลาสติก 
กว้าง 15 ซม.ยาว 30 ซม. จำนวน 1 
ชุด งบประมาณ 18,900 บาท  
 
 

123,400 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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) อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้อง
และนวดหลัง (แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก)  
ขนาดไม่น้อยกว่า 100x100x110 
ซม.โครงสร้างเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว ความ
หนาไม่น้อยกว่า 2.0 มม. ส่วนสัมผัส
เป็นเหล็ก ขนาด 1 นิ้ว ความหนาไม่
น้อยกว่า 2.00 มม. เบาะนั่งพลาสติก 
กว้าง 15 ซม.ยาว 30 ซม. จำนวน 1 
ชุด งบประมาณ 18,900 บาท 
3) อุปกรณ์ซิทอัพลดหน้าท้อง/บริหาร
ขา เข่า (แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก) ขนาด
ไม่น้อยกว่า 100 x 100 x 60 ซม.
โครงสร้างเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว ความหนา
ไม่น้อยกว่า 2.0 มม. ส่วนสัมผัสเป็น
เหล็ก 1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 
2.00 มม. เบาะนั่งพลาสติก กว้าง   
15 ซม.ยาว 50 ซม.จำนวน 1 ชุด 
งบประมาณ 17,500 บาท 
4) อุปกรณ์บริหารแขน ขาและสะโพก 
(แบบเดินสลับเท้า) ขนาดไม่น้อยกว่า 
100 x 100 x 90 ซม.โครงสร้างเหล็ก 
ขนาด 2 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.0 
มม. ส่วนสัมผัสเป็นเหล็ก 1 นิ้ว ความ
หนาไม่น้อยกว่า 2.00 มม. เท้าเหยียบ
พลาสติก กว้าง 15 ซม.ยาว 30 ซม. 
จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 18,500 
บาท 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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) อุปกรณ์บริหารสะโพก หัวไหล่ 
(แบบโยกเดินสลับเท้าเพลาคู่) ขนาดไม่
น้อยกว่า 100 x 100 x 160 ซม.
โครงสร้างเหล็ก ขนาด 2 นิ้ว ความหนา
ไม่น้อยกว่า  2.0 มม. ส่วนสัมผัสเป็น
เหล็ก 1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 
2.00 มม. เท้าเหยียบพลาสติก กว้าง 
15 ซม.ยาว 30 ซม. จำนวน 1 ชุด 
งบประมาณ 19,800 บาท 

               

  6) อุปกรณ์บริหารแขน หัวไหล่ หน้าอก 
(แบบถ่าง-หุบ ยกตัว) ขนาดไม่น้อยกว่า 
100 x 100 x 160 ซม.โครงสร้าง
เหล็ก ขนาด 4 นิ้ว ความหนาไม่น้อย
กว่า 2.3 มม. ส่วนสัมผัสเป็นเหล็ก     
1 นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.00 มม. 
เบาะนั่งและพนักพิงพลาสติก กว้าง 25 
ซม.ยาว 30 ซม. จำนวน 1 ชุด 
งบประมาณ 29,800 บาท 
เพื่อให้บริการประชาชน สำหรับใช้ใน
การออกกำลังกาย ประจำเทศบาล
ตำบลสันกำแพง 

               

 

 

 



 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
(ประเภทรายจ่ายประจำ) 
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บัญชโีครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ประเภทรายจ่ายประจำ) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 1.1  งานบริหารทั่วไป 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) เงินเดือน, เงินค่าตอบแทนประจำ
ตำแหน่ งน ายก /รอ งน ายก , เงิน
ค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี/
รองนายกเทศมนตรี, เงินค่าตอบแทน
เลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี, 
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาเทศบาล
ตำบลสันกำแพง 

3,072,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

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

9,523,000 

 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

3 ค่าตอบแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
ค่ า เบี้ ยประชุม  ค่ าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเช่า
บ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

1,496,800 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ไดแ้ก่ 
ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าจ้างเหมาบริการ, 
ค่าบริการและบำรุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์งานทะเบยีน, ค่าประกัน
รถส่วนกลาง,คา่ใช้จ่ายในการดำเนิน 
คดี, ค่าโฆษณาและเผยแพร,่ ค่าสมัคร
สมาชิกวารสารและราชกิจจานุเบกษา 

1,234,200 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

5 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานเยี่ยม
ชมหรือทัศนศึกษาของท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าท่ีซึ่งร่วมต้อนรับ ฯลฯ 

100,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

6 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่น หรือคณะกรรม 
การหรือคณะอนุกรรม การ 

เพื่ อจ่ ายเป็นค่ าเลี้ ยงรับรองในการ
ป ระ ชุ ม สภ าท้ อ งถิ่ น  ห รื อ คณ ะ 
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หรื อหนั งสื อสั่ งการของกระทรวง 
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น หรือองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และ
เจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าประชุม ฯลฯ 

25,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

7 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ งานรัฐพิธี และพิธีทาง
ศาสนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ งานรัฐพิธี และพิธีทางศาสนา 
ฯลฯ 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหาย 
หรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
จากการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ 

10,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

9 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
พนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหา
คดีอาญา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงาน
หรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ฯลฯ 

10,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ หรื อการศึ กษาดู งาน ใน
ราชอาณาจักร และนอกราช อาณา 
จักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

200,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

11 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการ
ประชุม การฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ 
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง พนักงาน
จ้าง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล ท่ีจัดโดยส่วนราชการ และ
หน่วยงานอื่น ตามระเบียบมหาดไทย 
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 

40,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

12 ค่าจัดงาน จัดนิทรรศการ 
ประกวดการแข่งขัน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัด
นิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน  จัด
พิธีวางศิลาฤกษ์ ฯลฯ  

20,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 
 

สำนักปลดั             

13 ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา 

เพื่ อ จ่ า ย เป็ น จั ด ซื้ อ พ ว งม า ลั ย          
ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา 
พานพุ่ม ฯลฯ 

5,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน ค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ค่าบำรุง 
รักษา รายเดือน/รายปี เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์สำเนา 
ยานพาหนะ เครื่องขยายเสียงท่ีตดิตั้ง
ชุมชนในเขตเทศบาลฯลฯ 

140,000  
 

เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

15 ค่าวัสด ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงาน, วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ, วสัดุงานบ้านงานครัว, 
วัสดุก่อสร้าง,วัสดยุานพาหนะและ
ขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่, วัสดุ
คอมพิวเตอร์, วัสดุอื่น  

710,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

16 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า , ค่าน้ำประปา, 
ค่ าน้ ำบาดาล, ค่ าบริการโทรศัพท์ , 
ค่าบริการไปรษณีย์, ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม ฯลฯ 

1,328,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

17 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง 
ครุภณัฑ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
ครุภณัฑ์ ค่าประกอบ ดดัแปลงต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภณัฑ ์

11,500 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

18 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
และปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ เช่น อาคารสำนักงานเทศบาล 
อาคารบริการประชาชน อาคารศนูย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯลฯ 

50,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

19 รายจ่ายอื่น เพื่ อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจ้าง
องค์กรหรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อ
เป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ
ของผู้ รับบริการด้านคุณภาพการ
ให้บริการของเทศบาล และค่าใช้จ่าย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงาน 

50,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

 1.2  งานบริหารงานคลัง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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

5,732,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

2 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่อปท. ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเช่า
บ้าน ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

388,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

3 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ไดแ้ก่ 
ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าโฆษณาและ
เผยแพร,่ ค่าธรรมเนียมธนาคาร  

145,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

                  

                  



71 

 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ หรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักร และนอกราช อาณา 
จักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล 

50,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

5 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ฝึกอบรมและสัมมนาต่ างๆ  ของ
พนั ก งาน เทศบ าล  ลู ก จ้ า ง  และ
พนักงานจ้าง ที่จัดโดยส่วนราชการ 
และหน่ วยงานอื่ น  ตามระเบี ยบ
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.2557 

50,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

6 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน ค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่   
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดดี 
ยานพาหนะ  

30,000  
 

เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

7 ค่าวัสด ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงาน, วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ, วสัดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง, วัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น, วสัดุโฆษณา
และเผยแพร่, วัสดุคอมพิวเตอร ์

299,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 ค่าสาธารณูปโภค เพื่ อจ่ าย เป็นค่ าบริการโทรศัพท์ , 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  

40,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

9 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง 
ครุภณัฑ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
ครุภณัฑ์ ค่าประกอบ ดัดแปลง      
ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภณัฑ ์

10,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

 

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 2.1  งานเทศกิจ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงิน เดื อนพนั กงาน  ค่ าตอบแทน
พนักงานจ้าง, เงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนักงานจ้าง 

298,200 

 

เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

งานเทศกิจ 
สำนักปลดั 

            

2 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ 
ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ 

30,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

งานเทศกิจ
สำนักปลดั 

            

3 ค่าวัสด ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดสุำนักงาน, วัสดุ
พาหนะและขนส่ง วัสดเุชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น, วัสดุก่อสร้าง  

45,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

งานเทศกิจ 
สำนักปลดั 
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 2.2  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน,ค่าจ้างลูกจ้าง 
ประจำ, ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, 
เงินเพิ่มตา่งๆ ของพนักงานจ้าง 

2,545,900 
 

เทศบาล        
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ
สำนักปลดั 

            

2 ค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ แก่ อปท. ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

70,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ
สำนักปลดั 

            

3 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ เพื่อเป็นรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ   
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  

305,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ
สำนักปลดั 

            

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ 

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

10,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

งานป้องกนัฯ
สำนักปลดั 

            

5 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
การประชุม การฝึกอบรมและสัมมนา
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง ที่จัดโดยส่วนราชการ 
และหน่วยงานอ่ืน  

20,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ
สำนักปลดั 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่ อ จ่ าย เป็ นค่ าบ ำรุ งรั กษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์ สิ น  ค่ าซ่ อมแซม
ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ ช ำ รุ ด เสี ย ห า ย  ค่ า
บำรุงรักษา รายเดือน/รายปี  เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์  ยานพาหนะ 
เครื่องสูบน้ำ เลื่อยโซ่ยนต์ ฯลฯ 

200,000 
 

เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ
สำนักปลดั 

            

7 ค่าวัสด ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุงานบ้านงานครัว, 
วัสดุก่อสร้าง, วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง, วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น,วัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุ
โฆษณ าและเผยแพร่ ,วัสดุ เครื่ อ ง   
แต่งกาย, วัสดุคอมพิวเตอร์ , วัสดุ
เครื่องดับเพลิง, วัสดุอื่น  

600,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ
สำนักปลดั 

            

8 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
และปรับปรุงครุภัณฑ์ 

150,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

งานปอ้งกนัฯ 
สำนักปลดั 
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3. แผนงานการศึกษา 
 3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน, เงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนั ก งาน , เงินประจำต ำแห น่ ง , 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, เงินเพิ่ม
ต่างๆ ของพนักงานจ้าง 

3,123,700 

 

เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

2 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่ าเช่าบ้ าน เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร  

177,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

3 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ เพื่อเป็นรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ  

250,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ หรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง หรือ
บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลสันกำแพง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดกองการศึกษา 

150,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ินของกองการศึกษา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนใน
สังกัดเทศบาลตำบลสันกำแพงให้
สามารถใช้งานได้ตามปกติ เช่น    
โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ตูเ้ก็บเอกสาร   
ช้ันวางของ พัดลม อ่างล้างจาน 
เครื่องทำน้ำเย็น โทรทัศน์ เครื่องเล่น 
DVD เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องขยาย
เสียง ฯลฯ   

50,000 
 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

6 ค่าวัสด ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุงานบ้านงานครัว, 
วัสดุก่อสร้าง, วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง, วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น, 
วัสดุ โฆษณ าและ เผยแพร่ , วั สดุ
คอมพิวเตอร์ 

375,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

7 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง 
ครุภณัฑ ์
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
ครุภั ณ ฑ์  ดั ด แป ลง ต่ อ เติ มห รื อ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 

10,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

  

 

 

 



77 

 

 3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน ,เงินวิทยฐานะ 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, เงินเพิ่ม
ต่างๆ ของพนักงานจ้าง 

3,272,300 
 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

2 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ แก่ องค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น  

5,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

3 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ เพื่อเป็นรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ  

462,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

4 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน ค่าซ่อมแซมวัสดุ
ครุภณัฑ์ เช่น โตะ๊-เก้าอี้นักเรยีน ตู้
เก็บเอกสาร ช้ันวางของ พัดลม อ่าง
ล้างจาน เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่
ชำรุดเสยีหายให้อยู่ในสภาพดี 
สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

30,000 
 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

5 ค่าวัสด ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุงานบ้านงานครัว 
วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุการเกษตร 

151,420 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

6 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา   
ค่าน้ำบาดาล ค่าบริการโทรศัพท ์ 

90,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

7 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
 

เพื่ อ จ่ าย เป็ นค่ าบ ำรุ งรั กษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคาร
เรียน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
สันกำแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบาลตำบลสันกำแพง 

80,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             
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4. แผนงานสาธารณสุข 
 4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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

6,020,400 
 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

2 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท. ค่าตอบแทนการ
ปฏิบั ติ งานนอกเวลาราชการ ค่ า       
เช่าบ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

424,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

3 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ เพื่อเป็นรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 
ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสำรวจ
ข้อมูลจำนวนสตัว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าค่าโฆษณา
และเผยแพร่  

350,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ 

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

40,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
การประชุม การฝึกอบรมและสมัมนา
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจา้ง 
และพนักงานจ้าง ท่ีจัดโดยส่วน
ราชการ และหน่วยงานอ่ืน ตาม
ระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

6 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน ค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ค่าบำรุง 
รักษา รายเดือน / รายปี เช่น เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพ่นหมอกควัน 
ยานพาหนะ ฯลฯ  

100,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

7 ค่าวัสด ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ , วัสดุก่อสร้าง, วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง, วัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อลื่น, วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์, วัสดุโฆษณาและเผยแพร่, 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

365,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

8 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา 
ค่าน้ำบาดาล 

10,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             
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5. แผนงานเคหะและชุมชน 
 5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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

6,118,700 

 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

2 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท.ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเช่า
บ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

358,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

3 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ เพื่อเป็นรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่งบรกิาร 
ได้แก่ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารังวัดที่ดิน
สาธารณะ ค่าจา้งขุดลอกระบายนำ้  
ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  

1,250,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ หรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณา จักร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

5 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและ
สัมมนา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
การประชุม การฝึกอบรมและสมัมนา
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจา้ง 
และพนักงานจ้าง ท่ีจัดโดยส่วน
ราชการ และหน่วยงานอ่ืน  

30,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่ อ จ่ าย เป็ นค่ าบ ำรุ งรั กษ าหรื อ
ซ่ อมแซมครุภั ณ ฑ์  ค่ าซ่ อมแซม
ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย เช่น เครื่อง
สั่ น ค อ น ก รี ต ,  เค รื่ อ ง ต บ ดิ น , 
ยานพาหนะ ฯลฯ 

300,000 
 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

7 ค่าวัสด ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุ
งานบ้านงานครัว, วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, 
วัสดุเครื่องแต่งกาย, วัสดุคอมพิวเตอร์
, วัสดุอื่น  

875,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

8 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง 
ครุภณัฑ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
ครุภัณฑ์ , ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 

100,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

 5.2 งานไฟฟ้าถนน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ เพื่อเป็นรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ  

30,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่ อ จ่ าย เป็ นค่ าบ ำรุ งรั กษ าหรื อ
ซ่อมแซมที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ค่า
ซ่ อม แซม สิ่ งก่ อ ส ร้ างต่ างๆ  เช่ น 
สะพาน ฝายน้ำล้น ฯลฯ 

50,000 
 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

3 ค่าวัสด ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
วัสดุก่อสร้าง วัสดุอื่น 

955,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 ค่าชดเชย (ค่า K) เพื่ อ จ่ าย เป็ นค่ าชด เชยในการใช้
สัญญาณแบบปรับราคาได้ (K) ให้แก่
ผู้รับจ้างหลังการส่งมอบงาน  

20,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

5 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
ซ่ อ ม แ ซ ม ป รั บ ป รุ ง ที่ ดิ น แ ล ะ
สิ่งก่อสร้างต่างๆ เช่น ถนน พนังกัน
ดิน รางระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้าง
ต่ างๆ  ภายในเขตเทศบาลตำบล    
สันกำแพง 

500,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

 5.3 งานสวนสาธารณะ 
ลำดับ

ที ่
โครงการ/กิจกรรม 

รายละเอียดของโครงการ/
กิจกรรม 

งบประมาณ 
สถานที่

ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ เพื่อเป็นรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

2 ค่าวัสด ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตรต่างๆ 
ในการจัดซื้ อสารเคมีที่ ใช้ ในการ
ป้ อ งกั น และกำจั ด ศั ต รู พื ช  ก าร
ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม สวน
สุขภาพ สวนหย่อม สวนสาธารณะ
ที่ดินสาธารณประโยชน์  ปรับปรุง
สภาพแวดล้อมริมแม่น้ำ ลำคลอง 
สระน้ำ ริมถนนในเขตเทศบาล ฯลฯ 

50,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             
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5.4 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ เพื่อเป็นรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าจ้างเอกชนกำจัดขยะ ค่าโฆษณา
และเผยแพร ่

9,120,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

2 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม 
ทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุด
เสียหาย ค่าบำรุง รักษา รายเดือน/รายปี 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่าย
เอกสาร ยานพาหนะฯลฯ 

650,000 
 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

3 ค่าวัสด ุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวสัดไุฟฟ้าและวิทย,ุ 
วัสดุงานบ้านงานครัว, วัสดุก่อสร้าง, 
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง, วัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น, วัสดุการเกษตร
วัสดุเครื่องแต่งกาย, วัสดุอื่น  

1,115,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

4 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า , ค่าน้ำประปา, 
ค่าน้ำบาดาล, ค่าบริการโทรศัพท์ 

47,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

5 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง 
ครุภณัฑ ์

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
ครุภัณฑ์ ค่าประกอบดัดแปลง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

6 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา
ซ่อมแซม ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่างๆ เช่น โรงเรือนทำปุ๋ยหมัก ศูนย์
กำจัดขยะ โรงเก็บพัสดุประจำ ลานเท
ขยะ ฌาปนกิจสถานฯลฯ 

20,000  
 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             
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6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 6.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 รายจ่ายเพื่อให้ไดม้าซึ่งบริการ เพื่อเป็นรายจา่ยเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ 

97,400 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวสัดิการ
สังคม 

สำนักปลดั 

            

 
7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 7.1 งานกีฬาและนันทนาการ 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน ค่าซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ค่าบำรุง 
รักษา รายเดือน / รายปี เช่น เครือ่ง
คอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
ยานพาหนะ ฯลฯ 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

2 ค่าวัสดุกีฬา เพื่ อจ่ าย เป็ นค่ าวัสดุ กีฬ าสำหรับ
ให้บริการประชาชนในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพง เช่น ลูกฟุตบอล 
ลูกเปตอง ลูกปิงปอง ลูกแชร์บอล ลูก
เทนนิส ไม้ปิงปอง ไม้แบดมินตัน ไม้
เทนนิส ห่วงยาง เชือกกระโดด ดาบ
สองมือ ตะกร้อ ตะกร้าหวายแชร์บอล 
ตาข่ายวอลเลย์ ห่วงบาสเก็ตบอลฯลฯ 

50,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             
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 7.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ินของโรงเรยีน
อนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง และ
กองการศึกษา ให้สามารถใช้งานได้
ตามปกติ เช่น โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ตู้
เก็บเอกสาร ช้ันวางของ พัดลม อ่าง
ล้างจาน เครื่องทำน้ำเย็น โทรทัศน์ 
เครื่องเล่น DVD เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องขยายเสียง ยานพาหนะ ฯลฯ  

30,000 
 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

2 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง 
ครุภณัฑ ์
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
ครุภัณฑ์ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 

10,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

 
8. แผนงานงบกลาง 
 8.1  งบกลาง 

ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่าชำระหนี้ เงินต้นธนาคาร 
กรุงไทย จำกัด มหาชน 

เพื่อก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล 
จำนวนทั้งสิ้น 29,049,500 บาท  
ตามสญัญากู้ประจำ ฉบับลงวันที่ 30 
พฤษภาคม 2549 ปีนี้งวดที่ 14 
(จากจำนวนทั้งสิ้น 15 งวด)  

1,938,270 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนกัปลดั             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 าช ำระดอก เบี้ ย ธนาคาร 
กรุงไทย จำกัด มหาชน เพื่อ
ก่ อ สร้ า งอ าคารสำนั ก งาน
เทศบาล 

ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้ธนาคาร 
กรุงไทย จำกัด มหาชน เพื่อก่อสรา้ง
อาคารสำนักงานเทศบาล ตามสญัญา
กู้ประจำ ฉบับลงวันท่ี 30 พฤษภาคม 
2549 ปีน้ีงวดที่ 14 (จากจำนวน
ทั้งสิ้น 15 งวด) 

300,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

3 ค่าชำระหนี้เงินกู้ให้สำนักงาน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

ค่าชำระหนี้เงินกู้ให้สำนักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล 1) เพื่อดำเนิน
โครงการต่างๆ รวม 8 โครงการ ดังนี ้

964,050 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

  1)  เพื่อดำเนินโครงการตา่งๆ รวม 5 
โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 6,400,000 
บาท ตามสญัญาเงินกู้ เลขท่ี 
1229/45/2556 ลงวันท่ี 5 
กุมภาพันธ์ 2556 ปีน้ีปีท่ี 7 (จาก
จำนวนทั้งสิ้น 10 ปี) โดยชำระเปน็
เงินต้น จำนวน 666,080 บาท 

               

  2)  เพื่อดำเนินโครงการตา่งๆ รวม 3 
โครงการ จำนวนทั้งสิ้น 2,946,500 
บาท ตามสญัญาเงินกู้ เลขท่ี 
1283/99/2556 ลงวันท่ี 18
กรกฎาคม 2556  ปีนี้ปทีี ่6 (จาก
จำนวนทั้งสิ้น 10 ปี) โดยชำระเปน็
เงินต้น จำนวน 297,970 บาท 
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้สำนักงาน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้สำนักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนิน
โครงการต่างๆ รวม 8 โครงการ  

131,100 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตามกฎหมาย 

436,720 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

6 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม
กฎหมาย 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

7 สำรองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีสาธารณภัยจำเป็น 
ได้ตามความเหมาะสม 

1,473,220 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนกัปลดั             

8 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย ในอัตราร้อยละ 1/6 
ของงบประมาณรายรับจริง ประจำปี
ที่ผ่านมา (ไมร่วมเงินกู้ เงินจ่ายขาด 
เงินสะสม เงินสมทบและเงินอุดหนุน
ทุกประเภท) 

138,920 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

9 เงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

เพื่อจา่ยเป็นเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิน่
หรือพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของค่าบริการสาธารณสุขท่ีได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ

410,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
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 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปญัหา
เกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนไดร้ับ
ประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสตีีเส้น 
สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยดุ
ตรวจ ป้ายจราจร แผงพลาสติกใสน่้ำ 
เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยาง
ชะลอความเร็วรถ ฯลฯ 

50,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

11 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบล      
สันกำแพง 

330,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

12 เงินทดแทนพนักงานจ้าง
ประสบอันตราย เจ็บป่วย 

เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงาน
จ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือ  
สูญหาย เนื่องจากการทำงานให้
ราชการ 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

13 เงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าทำ
ศพ) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพ พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างที่เสียชีวิตในระหว่าง
รับราชการ 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

14 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขา้ราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
ตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายได้ประจำปี (ไม่รวม
รายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินทีม่ีผู้อุทิศ
ให้ หรือเงินอุดหนุน) 

1,540,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             
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ลำดับ
ที ่

โครงการ/กิจกรรม 
รายละเอียดของโครงการ/

กิจกรรม 
งบประมาณ 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วย
ดำเนินการ 

พ.ศ.2562 พ.ศ.2563 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

15 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บำนาญ (ชคบ.) 

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

8,840 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

16 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จปกต/ิ
บำเหน็จรายเดือน ให้แก่ลูกจ้าง 
ประจำ โดยถือปฏิบตัิตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จ
ลูกจ้างของหน่วยการบรหิารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเตมิถึง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2552 

489,100 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลดั             

 

 


