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คํานํา 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 กําหนดใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตอง
จัดทําแผนพัฒนาและแผนการดําเนินงานขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน 
โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นประจําป
งบประมาณนั้น 

เทศบาลตําบลสันกําแพง ไดจัดทําแผนการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 
เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําคัญในการบริหารงานของผูบริหารทองถ่ิน และควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปอยาง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเปนเครื่องมือในการติดตามการดําเนินงานและการประเมินผลการ
ดําเนินงานของเทศบาล เพ่ือใหสามารถตอบสนองความตองการและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ไดอยางแทจริง เทศบาลหวังเปนอยางยิ่งวาแผนการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะเปน
ประโยชนและเปนแนวทางการพัฒนาทองถ่ินตอไป 
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บทน ำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ก าหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดท าแผนการด าเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ด าเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณนั้น เพ่ือให้แนวทาง
ในการด าเนินงานในปีงบประมาณนั้นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น   
ลดความซ้ าซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการท างานกับหน่วยงานและจ าแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการด าเนินงาน 

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

1)  งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนด าเนินการ) 

2)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 

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

4)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการด าเนินงานในพื้นที่ 

วัตถุประสงค์การจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1) เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม ที่จะด าเนินการจริงทั้งหมดใน

พ้ืนทีใ่นเขตเทศบาลต าบลสันก าแพง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
2) เพ่ือเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ

ด าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
3) เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
4) เพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการจัดท าแผนการด าเนินงาน 
1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ด าเนินการในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

4) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการด าเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

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

จำกขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน สำมำรถเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดท าร่างแผนการด าเนินงาน 

เสนอร่างแผนการด าเนนิงาน 

พิจารณาร่างแผนการด าเนนิงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช ้

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ิน 

คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาทอ้งถิ่น 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงานอื่น 
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ระยะเวลำในกำรจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน 

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

การขยายเวลาการจัดท าและการแก้ไขแผนการด าเนินงานเป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
ประโยชน์ของแผนกำรด ำเนินงำน 

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

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

เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้องด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้ องถิ่นใน
ปีงบประมาณ 

3) แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึง
การด าเนินงานจริง 

4) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้ามาด าเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีสรุป 
จ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ 

 
 



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน ร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณ

1.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรบริหำรงำนและกำรบริกำรประชำชน
     1.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 12 12.77 930,000 1.26 ส านักปลัด,กองคลัง
     1.2  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 2 2.13 50,000 0.07 ฝ่ายสวัสดิการสังคม

รวม 14 14.89            980,000 1.32
2.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและส่ิงแวดล้อม
     2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 20 21.28 12,463,000 16.84 กองช่างและกองสาธารณสุขฯ

     2.2  แผนงานการศึกษา 2 2.13 400,000 0.54 กองช่างและกองการศึกษา
รวม 22 23.40       12,863,000 17.38

3.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสังคมและคุณภำพชีวิต
     3.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 8 8.51 709,000           0.96 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
     3.2  แผนงานงบกลาง 3 3.19 38,514,000      52.03 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
     3.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 6.38 580,000           0.78 งานป้องกนัฯ
     3.4  แผนงานสาธารณสุข 9 9.57 705,000           0.95 กองสาธารณสุข
     3.5  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 3 3.19 250,000           0.34 กองการศึกษา

รวม 29 30.85 40,758,000      55.06
4.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำเศรษฐกิจและกำรท่องเท่ียว
     4.1  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน 3 3.19 720,000           0.97 ฝ่ายสวัสดิการสังคม

รวม 3 3.19 720,000           0.97
5.  ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำกำรศึกษำ ศำสนำ ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ
     5.1 แผนงานการศึกษา 13 13.83 17,907,200      24.19 กองการศึกษา
     5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนการ 13 13.83 790,000           1.07 กองการศึกษา

รวม 26 27.66 18,697,200      25.26
รวมท้ังส้ิน (โครงกำรพัฒนำ) 94 100.00 74,018,200      100.00

6.  รำยกำรครุภัณฑ์
     6.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป 6 25.00 101,200           18.96 ส านักปลัด,กองคลัง
     6.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 4 16.67 58,450             10.95 งานป้องกนัฯ
     6.3  แผนงานการศึกษา 1 4.17 2,590                0.49 กองการศึกษา
     6.4  แผนงานสาธารณสุข 6 25.00 65,250             12.22 กองสาธารณสุขฯ
     6.5  แผนงานเคหะและชุมชน 3 12.50 93,500             17.51 กองช่าง
     6.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนการ 4 16.67 212,900           39.88 กองการศึกษา

รวม 24 100.00 533,890           100.00

เทศบำลต ำบลสันก ำแพง

บัญชีสรุปจ ำนวนโครงกำรและงบประมำณ

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร

แผนกำรด ำเนินงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 แบบ ผด.01



จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน ร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณ

7. โครงกำร/กิจกรรม ประเภทรำยจ่ำยประจ ำ
     7.1  แผนงานบริหารงานทัว่ไป
         1)  งานบริหารทัว่ไป 19 18.27 18,498,600      24.52 ส านักปลัด
         2)  งานบริหารงานคลัง 9 8.65 6,889,600         9.13 กองคลัง
     7.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
         1) งานเทศกจิ 3 2.88 533,500           0.71 งานป้องกนัฯ
         2) งานป้องกนัภัยฝ่ายพลเรือน 9 8.65 4,142,900         5.49 งานป้องกนัฯ
     7.3 แผนงานการศึกษา
         1)  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัการศึกษา 7 6.73 4,108,600         5.45 กองการศึกษา
         2)  งานระดับกอ่นวัยเรียนและประถมศึกษา 7 6.73 4,363,500         5.78 กองการศึกษา
     7.4  แผนงานสาธารณสุข
         1)  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัสาธารณสุข 8 7.69 7,634,080         10.12 กองสาธารณสุขฯ
     7.5  แผนงานเคหะและชุมชน
         1)  งานบริหารทัว่ไปเกี่ยวกบัเคหะและชุมชน 8 7.69 9,120,600         12.09 กองช่าง
         2)  งานไฟฟา้ถนน 5 4.81 1,555,000         2.06 กองช่าง
         3)  งานสวนสาธารณะ 2 1.92 70,000             0.09 กองสาธารณสุขฯ
         4)  งานก าจดัขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกลู 6 5.77 10,422,000      13.81 กองสาธารณสุขฯ
     7.6  แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชุมชน
         1)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเขม้แขง็ชุมชน 1 0.96 112,400           0.15
     7.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
         1) งานกฬีาและนันทนาการ 2 1.92 80,000             0.11 กองการศึกษา
         2) งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 2 1.92 40,000             0.05 กองการศึกษา
     7.7  แผนงานงบกลาง
         1) งบกลาง 16 15.38 7,877,130         10.44 ทุกกองงาน

รวมท้ังส้ิน (รำยจ่ำยประจ ำ) 104 100.00 75,447,910      100.00
รวมท้ังส้ิน (โครงกำรพัฒนำ+รำยกำรครุภัณฑ์ +รำยจ่ำยประจ ำ) 222 100.00 150,000,000.00 100.00

จ ำนวนโครงกำร คิดเป็นร้อยละ จ ำนวน ร้อยละของ
ท่ีด ำเนินกำร ของโครงกำรท้ังหมด งบประมำณ งบประมำณ

1)โครงกำรพัฒนำและครุภัณฑ์จำกกำรกันเงิน กำรจ่ำยขำดเงินสะสม และต้ังจ่ำยเป็น 19 73.08 29,592,800      81.73 กองช่าง
  รำยกำรใหม่ ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563
2)โครงกำรพัฒนำและครุภัณฑ์จำกกำรจ่ำยขำดเงินสะสม ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 7 26.92 6,613,000         18.27 กองช่างและกองสาธารณสุขฯ

รวมท้ังส้ิน 26 100.00 36,205,800      100.00

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร

ยุทธศำสตร์/แผนงำน หน่วยด ำเนินกำร



 
 

ส่วนที่ 2   
บัญชโีครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เทศบาลต าบลสันก าแพง 
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการบริการประชาชน 
 1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมวันเทศบำล            
(24 เมษำยน) 

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

20,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

2 โครงกำรรณรงค์ให้ควำมรู้
เกี่ยวกับประชำธิปไตยและกำร
เลือกตั้ง 

กำรจัดท ำป้ำย แผ่นพับในกำร
ประชำสมัพันธ์ กำรรณรงค์ให้ข้อมลู
ข่ำวสำรแก่ประชำชนให้ทรำบถึงสทิธิ
หน้ำท่ีและกำรมีส่วนร่วมทำงกำร
เมืองในกำรเลือกตั้งสมำชิกสภำผู้แทน
รำษฎรหรือสมำชิกวุฒิสภำ 

20,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

3 กำรเลือกตั้งสมำชิกสภำ
เทศบำลและผูบ้ริหำรเทศบำล 

เตรียมควำมพร้อมและจัดกำรเลือกตั้ง
สมำชิกสภำเทศบำลและผู้บริหำร
เทศบำล กรณีครบวำระในกำรด ำรง
ต ำแหน่งตำมที่คณะกรรมกำรกำร
เลือกตั้งก ำหนด 
 

500,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

                  

แบบ ผด.02 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จัดกิจกรรมในวันท้องถิ่นไทย ตำมที่
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  22 
มิถุน ำยน  2553 เห็ นชอบตำมที่
กระทรวงมหำดไทยเสนอก ำหนดให้
วันที่ 18 มีนำคม ของทุกปี เป็นวัน
ท้องถิ่นไทย 

5,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

5 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำย พระรำชบัญญัติข้อมลู
ข่ำวสำรและประชำธิปไตยแก่
ประชำชนและเยำวชน 

1. จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ด้ำน
กฎหมำย พรบ.ข้อมูลข่ำวสำร และ
ประชำธิป ไตยแก่ประชำชนและ
เยำวชนในพื้นที ่
2. ใหค้ ำปรึกษำปัญหำข้อกฎหมำยแก่
ประชำชน 
3. กำรบริหำรจัดกำรศูนย์ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่ำวสำร ข้อมูลสำรสนเทศ 

25,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

งำนนิติกำร 
ส ำนักปลดั 

            

6 กำรด ำเนินกำรบรหิำรศูนย์
ยุติธรรมชุมชนระดับต ำบล  

ด ำเนินกำรบริหำรศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ตำมกรอบภำรกิจ 5 ด้ำน ดังนี้ 
1 )  ก ำ ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม
อำชญำกรรมในชุมชน 
2) กำรรับเรื่องรำวร้องทุกข์  แจ้ง
เบำะแสกำรทุจริตคอรัปช่ัน 
3) กำรไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพำท 
4) กำรเยียวยำเสริมพลังแก่ เหยื่อ
อำชญำกรรมและควำมรู้สึกของชุมชน 
5) กำรรับผู้พ้ น โทษหรือผู้ ถูกคุ ม
ประพฤติกลับสู่ชุมชน 

10,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

งำนนิติกำร 
ส ำนักปลดั 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 กำรด ำเนินกำรบรหิำรศูนย์
ช่วยเหลือประชำชนเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง 

ด ำเนินกำรบริหำรศูนย์ ช่ วยเหลือ
ประชำชนเทศบำลต ำบลสันก ำแพง 
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ เป็นศูนย์รวบรวม
ข้ อ มู ล ป ระช ำชน ที่ ข อ รั บ ค วำม
ช่วยเหลื อจำกกำรส ำรวจและรับ
ลงทะเบียน กรณีเกิดสำธำรณภัยใน
พื้นที่ กำรส่งเสริมและพัฒนำคุณภำพ
ชีวิต กำรป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
กำรช่วยเหลือเกษตรกร ผู้มีรำยได้น้อย 
เพื่ อเสนอคณะกรรมกำรช่วยเหลือ
ประชำชนเทศบำลต ำบลสันก ำแพง
พิจำรณำ รวมทั้งกำรติดตำมผลกำร
ด ำเนนิกำรช่วยเหลือ กำรรำยงำนผล 

10,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

8 โครงกำรผลติสื่อสิ่งพิมพ์และ
สร้ำงกำรรับรูสู้่ชุมชนผ่ำนสื่อ
ออนไลน ์

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีผลต่อกำรรำยงำน
ผลกำรด ำเนินงำนและกำรสร้ำงกำร
รับ รู้ สู่ ชุ มชน ในท้ อ งถิ่ น  โดยกำร
เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรผ่ำนช่องทำง
ต่ำงๆ เช่น รำยงำนประจ ำปี เอกสำร
ข่ ำวแจก  จดหมำยข่ ำวรำยปั กษ์ 
จัดกำรข่ำวสำรผ่ำนช่องทำงออนไลน์ 
ผ่ำนไลน์กรุ๊ป เพื่อติดต่อสื่อสำรกับ
ผู้น ำชุมชนในกำรรำยงำนผลกิจกรรม 
เพื่อส่งเป็นข่ำว 

40,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

งำน
ประชำสมัพันธ์ 

ส ำนักปลดั 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรอบรมเสริมสรำ้ง 
คุณธรรมจริยธรรมและต่อตำ้น
ทุจริตคอรัปชันภำครัฐ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภำพในกำรปฏิบตัิงำน
และประโยชน์สุขของประชำชน 

จัดฝึ กอบรมเสริมสร้ำงคุณ ธรรม
จริยธรรมและต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน
ภำครั ฐ  ให้ แก่ พนั กงำน เทศบำล 
ลูกจ้ำง เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

10,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

งำนกำร
เจ้ำหน้ำท่ี 
ส ำนักปลดั 

            

10 อุดหนุนเทศบำลต ำบลแม่ปูคำ สนับสนุนโครงกำรบริหำรจัดกำรศูนย์
ปฏิ บั ติ กำรร่ วม ในกำร ช่วย เหลื อ
ประชำชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อ ำเภอสันก ำแพง จังหวัด
เชี ย งให ม่  ป ระจ ำ ปี งบประมำณ 
2564 

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

ส ำนักปลดั             

11 โครงกำรปรับปรุงข้อมลูแผนที่
ภำษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

- บันทึกและจัดเก็บข้อมูลระวำงที่ดิน
และแปลงที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำงต่ำงๆ  
ให้มีควำมถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 
-รวบรวมจัดเก็บ ปรับปรุงข้อมูลที่ดิน 
สิ่งก่อสร้ำง ป้ำยและข้อมูลประกอบ 
กำรค้ ำทุ ก รำยกำรที่ มี อยู่ ใน เขต
เทศบำลให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

250,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยพัฒนำ
รำยได ้

กองคลัง 

            

12 โครงกำรเพิม่ประสิทธิภำพใน
กำรจัดเก็บภำษีเพื่อเป็นกำร 
จูงใจแก่ผู้เสียภำษ ี

เพิ่มประสิทธิภำพในกำรจัดเก็บภำษี
เพื่ อ เป็ นกำรจู งใจแก่ ผู้ ช ำระภำษี
โรงเรือนและที่ดิน ภำษีบ ำรุงท้องที่ 
ภำษีป้ำย ภำยในก ำหนดระยะกำรช ำระ
ภำษีในเขตเทศบำล จ ำนวน 23 ชุมชน 

20,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยพัฒนำ
รำยได ้

กองคลัง 
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 1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรจดัเวทีประชำคมเพือ่
กำรจัดท ำแผนชุมชนและ
แผนพัฒนำเทศบำล 

ด ำเนินกำรจัดเวทีประชำคมภำยใน
เขต เทศบำลทั้ ง  23 ชุมชน  เพื่ อ
ส่งเสริม สนับสนุนกำรจัดท ำแผน
ชุ ม ช น โด ย น ำ ข้ อ มู ล ม ำ จั ด ท ำ
แผนพัฒนำท้องถิ่น 

20,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบำล 

ฝ่ำยสวสัดิกำรฯ 
ส ำนกัปลดั 

            

2 โครงกำรส ำรวจข้อมลูที่จ ำเป็น
ของเทศบำล 

จัดเก็บข้อมูลจำกประชำชนภำยใน
เขตเทศบำล จ ำนวน 23 ชุมชน 

30,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบำล 

ฝ่ำยสวสัดิกำรฯ 
ส ำนักปลดั 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งแวดล้อม 
 2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรก่อสร้ำงขยำย
ไหล่ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณซอย 7 (บรเิวณต้น
ซอย จนถึงวัดจันทรวิโรจน์) 
บ้ำนป่ำเส้ำ หมู่ 1  
ต ำบลสนัก ำแพง 

ก่อสร้ำงขยำยไหล่ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนำ 0.15 เมตร ขนำดกว้ำง 
0.60-3.40 เมตร ควำมยำวรวมไม่น้อย
กว่ำ 571.00 เมตร โดยมีพื้นที่ถนน ค.
ส.ล. ขยำยไหล่รวมไม่น้อยกว่ำ 734.00 
ตำรำงเมตร บริเวณซอย 7 (บริเวณต้น
ซอยจนถึงวัดจันทรวิโรจน์) บ้ำนป่ำเส้ำ 
หมู่ 1 ต ำบลสันก ำแพง     

533,000 หมู่ 1 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

2 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ ำ ค.ส.ล. พร้อมฝำปดิ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอย 7 (บริเวณต้นซอยจนถึง
ล ำเหมืองสำธำรณประโยชน์) 
บ้ำนป่ำเส้ำ หมู่ 1  
ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. พร้อมฝำ
ปิดคอนกรีต เสริมเหล็ก ควำมกว้ำง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร ควำม
ยำว 122 เมตร บริเวณซอย 7 (บริเวณ
ต้ น ซ อ ย จ น ถึ ง ล ำ เ ห มื อ ง
สำธำรณประโยชน์) บ้ำนป่ำเส้ำ หมู่ 1 
ต ำบลสันก ำแพง 

419,000 หมู่ 1 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

3 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ ำ ค.ส.ล. พร้อมฝำปดิ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอย 2 (ป๊อก 3 สุขสมบูรณ์ 
หลังบ้ำนก ำนันเกรยีงศักดิ์) 
บ้ำนป่ำเห็ว หมู่ 2  
ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. พร้อมฝำ
ปิดคอนกรีตเสริมเหล็กควำมกว้ำง 0.30 
เมตร ควำมลึกเฉลี่ย 0.65 เมตร ควำม
ยำว 76.00 เมตร เช่ือมต่อรำงระบำย
น้ ำของเดิมบริ เวณ ซอย 2 (ป๊ อก 3  
สุขสมบูรณ์ หลังบ้ำนก ำนันเกรียงศักดิ์)  
บ้ำนป่ำเห็ว หมู่ 2 ต ำบลสันก ำแพง 
 

284,000 หมู่ 2 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ ำ ค.ส.ล. บริเวณล ำเหมือง
สำธำรณะประโยชน์ (ข้ำงบ้ำน 
ผอ.ชุมพล) บ้ำนเหล่ำ หมู่ 3 
ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ  ค.ส .ล . หนำ 
0 .2 0  เม ต ร  ข น ำ ด ค ว ำ ม ก ว้ ำ ง          
2.40 -3.80 เมตร ควำมลึก 2.00 
เมตร ควำมยำวรวม 30 .00 เมตร 
บริเวณ  ล ำเหมืองสำธำรณะประโยชน์ 
(ข้ำงบ้ำน ผอ.ชุมพล) บ้ำนเหล่ำ หมู่ 3 
ต ำบลสันก ำแพง  

444,000 หมู่ 3 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

5 โครงกำรกอ่สร้ำงรำงระบำย
น้ ำ ค.ส.ล. พร้อมฝำปดิ ค.ส.ล.
บริเวณถนนศรีสันก ำแพง  
(ต่อจำกเดิมบริเวณร้ำนอำหำร 
บิ๊กโภชนำ ไปจนถึงล ำเหมือง
สำธำรณประโยชน์) บ้ำนค ำ
ซำว หมู่ 4 ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.พร้อมฝำ
ปิด ค.ส .ล . ขนำดควำมกว้ำง 0 .30 
เมตร หนำ 0.12 เมตร ควำมลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร ควำมยำวรวม 153.50 
เมตร. บริเวณถนนศรีสันก ำแพง (ต่อจำก
เดิมบริเวณร้ำนอำหำรบิ๊กโภชนำ ไป
จนถึงล ำเหมืองสำธำรณประโยชน์) บ้ำน
ค ำซำว หมู่ 4 ต ำบลสันก ำแพง 

463,000 หมู่ 4 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

6 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ ำ ค.ส.ล. พร้อมฝำปดิ ค.ส.ล.
บริเวณถนนศรีสันก ำแพง  
(ต่อจำกเดิมบริเวณปำกซอย 
1 ไปจนถึงล ำเหมืองสำธำรณ 
ประโยชน์) บ้ำนสันเหนือ หมู่ 
5 ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.พร้อมฝำ
ปิด ค.ส.ล.ขนำดควำมกว้ำง 0.30 เมตร 
หนำ 0.12 เมตร ควำมลึกเฉลี่ย 0.43 
เมตร ควำมยำวรวม 243.50 เมตร 
บริเวณถนนศรีสันก ำแพง (ต่อจำกเดิม
บริเวณปำกซอย 1 ไปจนถึงล ำเหมือง
สำธำรณประโยชน์) บ้ำนสันเหนือ หมู่ 5 
ต ำบลสันก ำแพง 

752,000 หมู่ 5 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ ำ ค.ส.ล.บริเวณล ำเหมือง
สำธำรณประโยชน์กลำง
หมู่บ้ำน (ต่อจำกรำงระบำยน้ ำ
เดิม งบประมำณปี พ.ศ.
2563 ไปทำงสสุำนสันติวัน) 
ซอย 5/2 บ้ำนสันเหนือ หมู่ 
6 ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.หนำ 0.20 
เมตร ขนำดควำมกว้ำง 1.00 เมตร 
ควำมลึก 1.20-1.50 เมตร ควำมยำว 
รวม 100.00 เมตร บริเวณล ำเหมือง
สำธำรณประโยชน์กลำงหมู่บ้ำน (ต่อจำก
รำงระบำยน้ ำเดิม งบประมำณปี พ.ศ.
2563 ไปทำงสุสำนสันติวัน) ซอย 5/2 
บ้ำนสันเหนือ หมู่ 6 ต ำบลสันก ำแพง 

840,000 หมู่ 6 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

8 โครงกำรปรับปรุงผิวถนนโดย
กำรปูทับ (Overlay) ด้วยกำร 
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณ
ถนนเทพบุตรซอย 2 (ทำงเข้ำ
วัดโรงธรรมสำมัคคี) บ้ำนตลำด 
หมู่7 ต ำบลสันก ำแพง 

ปรับปรุงผิวถนนโดยกำรปูทับ (Overlay) 
ด้วยกำรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ควำม
หนำเฉลี่ย  0 .05 เมตร ขนำดกว้ำง 
5.00 เมตร ควำมยำวรวม 214.00 
เมตร โดยมีพื้นท่ีถนนแอสฟัลท์ติกคอนก
รีตรวมไม่น้อยกว่ำ 1,070.00 ตำรำง
เมตร พร้อมปรับปรุงช้ันรองพื้นทำงเดิม 
พื้นที่รวมไม่น้อยกว่ำ 150 ตำรำงเมตร 
บริเวณถนนเทพบุตรซอย 2 (ทำงเข้ำวัด
โรงธรรมสำมัคคี)  
บ้ำนตลำด หมู่ 7 ต ำบลสันก ำแพง  

485,000 หมู่ 7 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรปรับปรุงผิวถนนโดย
กำรปูทับ (Overlay)  
ด้วยแอสฟัลทต์ิกคอนกรีต 
บริเวณถนนสำยสันใต้  
บ้ำนสันใต้ หมู่ 8 หมู่ 9 ต ำบล
สันก ำแพง 

ปรับปรุงผิวถนนโดยกำรปูทับ (Overlay) 
ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ควำมหนำ
เฉลี่ย 0.05 เมตร ขนำดกว้ำง 4.00-
7.00 เมตร ควำมยำวรวม 1,326.00 
เมตร โดยมีพื้ นที่ ถนนแอสฟัลท์ติ ก 
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่ำ 7,170.00 
ตำรำงเมตร พร้อมตีเส้นจรำจร บริเวณ
ถนนสำยสันใต้ บ้ำนสันใต้ หมู่ 8 หมู่ 9  
ต ำบลสันก ำแพง  
 

2,980,000 หมู่ 8 และ 
หมู่ที่ 9 

ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

10 โครงกำรก่อสร้ำงขยำยไหล่
ทำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอย 2 (บรเิวณต้น
ซอยจนถึงสะพำน ค.ส.ล.) 
บ้ำนน้อย หมู่ 11 ต ำบลสัน
ก ำแพง 

ก่อสร้ำงขยำยไหล่ทำงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็กหนำ 0.15 เมตร ขนำดกว้ำง 
0.20-1.30 เมตร ควำมยำวรวมไม่น้อย
กว่ำ 419.00 เมตร โดยมีพื้นที่ถนน ค.
ส.ล. ขยำยไหล่รวมไม่น้อยกว่ำ 279.00 
ตำรำงเมตร บริเวณซอย 2 (บริเวณต้น
ซอยจนถึงสะพำน ค.ส.ล.) บ้ำนน้อยหมู่ 
11 ต ำบลสันก ำแพง 

241,000 หมู่ 11  
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

11 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร
เอนกประสงค์ (ศำลำบ ำเพญ็
กุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ช้ัน  
บริเวณสุสำนบ้ำนดอนมลู  
หมู่ 1 ต ำบลทรำยมูล 

ก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์  
(ศำลำบ ำเพ็ญกุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ช้ัน     
ขนำดกว้ำง 8.00 เมตร ยำว 20.00 
เมตร พร้อมรื้ออำคำรเดิม บริเวณสุสำน
บ้ำนดอนมูล หมู่ 1 ต ำบลทรำยมูล  

850,000 หมู่ 1  
ต.ทรำยมลู 

กองช่ำง             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรซ่อมสร้ำง (เปลี่ยน)  
ฝำรำงคอนกรตีเสริมเหล็ก 
พร้อมขุดลอกรำงระบำยน้ ำ 
บริเวณทำงหลวงเทศบำล  
ชม.ถ. 70-001 (ฝั่งบริเวณ
หนำ้โรงขำยเกลือ) บ้ำนสันโค้ง
ใหม ่หมู่ 2 ต ำบลทรำยมูล 

ซ่อมสร้ำง (เปลี่ยน) ฝำรำงคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนำ 0.12 เมตร ขนำด  
0 .50 x0 .58  เมตร  ควำมยำวรวม
ทั้งหมด 209.00 เมตร พร้อมขุดลอก
รำงระบำยน้ ำ บริเวณทำงหลวงเทศบำล 
ชม.ถ. 70-001 (ฝั่งบริเวณหน้ำโรงขำย
เกลือ) บ้ำนสันโค้งใหม ่หมู่ 2  
ต ำบลทรำยมูล  

275,000 หมู่ 2  
ต.ทรำยมลู 

กองช่ำง             

13 โครงกำรก่อสร้ำงอำคำร
เอนกประสงค์ (ศำลำบ ำเพญ็
กุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ช้ัน บริเวณ
สุสำนบ้ำนหัวฝำย-บ้ำนปำ่เป้ำ 
บ้ำนดง หมู่ 4 ต ำบลแช่ช้ำง 

ก่อสร้ำงอำคำรเอนกประสงค์  
(ศำลำบ ำเพ็ญกุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ช้ัน  
ขนำดกว้ำง 8.00 เมตร ยำว 20.00 
เมตร บริเวณสุสำนบ้ำนหัวฝำย-บ้ำนป่ำ
เป้ำ บ้ำนดง หมู่ 4 ต ำบลแช่ช้ำง  

850,000 หมู่ 4  
ต.แช่ช้ำง 

กองช่ำง             

14 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ซอย 7 บ้ำนสันโค้งเก่ำ หมู่ 4  
ต ำบลทรำยมลู 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนำ 
0.15 เมตร ขนำดกว้ำง 3.50 เมตร 
ควำมยำวรวม 64.00 เมตร โดยมีพื้นที่
ถนน ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่ำ 224.00 
ตำรำงเมตร ไหล่ทำงหินคลุกบดอัดแน่น 
กว้ำงข้ำงละ 0.25 เมตร ทั้ง 2 ข้ำง 
บริเวณซอย 7 บ้ำนสันโค้งเก่ำ หมู่ 4  
ต ำบลทรำยมูล  
 
 
 
 

165,000 หมู่ 4  
ต.ทรำยมลู 

กองช่ำง             



16 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรก่อสร้ำงพนังกันดิน  
ค.ส.ล. (เขื่อนกันน้ ำเซำะตลิ่ง) 
บริเวณล ำเหมือง
สำธำรณประโยชน์ (ตั้งแต่
สะพำน ค.ส.ล. ทำงเข้ำสุสำน) 
สุสำนทรำยมลู บ้ำนทรำยมูล 
หมู่ 7 ต ำบลทรำยมูล 

ก่อสร้ำงพนังกันดิน ค.ส.ล. (เขื่อนกันน้ ำ
เซำะตลิ่ง) หนำ 0.25 เมตร ควำมสูง 3 
เมตร ควำมยำวรวม 100 เมตร บริเวณ
ล ำเหมืองสำธำรณประโยชน์  (ตั้ งแต่
สะพำน ค.ส.ล. ทำงเข้ำสุสำน) สุสำน
ทรำยมูล บ้ำนทรำยมูล หมู่  7 ต ำบล
ทรำยมูล  

1,126,000 หมู่ 7  
ต.ทรำยมลู 

กองช่ำง             

16 โครงกำรก่อสร้ำงปรับปรุง
อำคำรเอนกประสงค ์(ศำลำ
บ ำเพ็ญกุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ช้ัน 
บริเวณสุสำนแช่ช้ำง บ้ำนป่ำ
ไผ่เหนือ หมู่ 6 ต ำบลแช่ช้ำง 

ก่อสร้ำงปรับปรุงอำคำรเอนกประสงค์ 
(ศำลำบ ำเพ็ญกุศลศพ) ค.ส.ล. 1 ช้ัน 
ขนำดกว้ำง 7.00 เมตร ยำว 20.00 
เมตร พื้นที่ใช้สอย 140.00 ตำรำงเมตร 
บริเวณสุสำนแช่ช้ำง บ้ำนป่ำไผ่เหนือ หมู่ 
6 ต ำบลแช่ช้ำง  

800,000 หมู่ 6  
ต.แช่ช้ำง 

กองช่ำง             

17 โครงกำรปรับผิวถนนโดยกำร  
ปูทับ (Overlay) ด้วยแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อมขยำย
ไหล่ทำงแอสฟลัท์ติกคอนกรตี 
บริเวณถนนบ้ำนป่ำไผ่  
(หน้ำวัดแช่ช้ำง ไปทำง
โรงเรียนบ้ำนแช่ช้ำง  
(เทพนำนุกุล)) บ้ำนป่ำไผ่กลำง 
หมู่ 7 ต ำบลแช่ช้ำง 

ปรับผิวถนนโดยกำรปูทับ (Overlay) ด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ควำมหนำเฉลี่ย 
0.05 เมตร ขนำดกว้ำง 3.70 -5.00 
เมตร ควำมยำวรวม 163.00 เมตร 
พร้อมขยำยไหล่ทำงแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
ควำมหนำเฉลี่ย 0.05 เมตร ขนำดกว้ำง 
1 .0 0 -2 .5 0  เมต ร  ค วำมย ำวรวม 
120.00 เมตร โดยมีพื้นที่ถนนแอสฟัลท์
ติกคอนกรีต และขยำยไหล่ทำงรวมไม่
น้อยกว่ำ 1,048.00 ตำรำงเมตร บริเวณ
ถนนบ้ำนป่ำไผ่ (หน้ำวัดแช่ช้ำง ไปทำง
โรงเรียนบ้ำนแช่ช้ำง (เทพนำนุกุล)) บ้ำน
ป่ำไผ่กลำง หมู่ 7 ต ำบลแช่ช้ำง  

480,000 หมู่ 7  
ต.แช่ช้ำง 

กองช่ำง             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

18 โครงกำรก่อสร้ำงขยำย
ไหล่ถนนคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
บริเวณถนนศรีสันก ำแพง (ต่อ
จำกของเดิมบรเิวณหน้ำวดัสัน
ก ำแพงหลวง ไปจนถึงล ำ
เหมืองสำธำรณ- ประโยชน์
บ้ำนค ำซำว) บ้ำนค ำซำว บ้ำน
สันเหนือ หมู่ 4 และหมู่ 5 
ต ำบลสันก ำแพง    

ก่อสร้ำงขยำยไหล่ถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนำ 0.15 เมตร จ ำนวน 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1 ขนำดกว้ำง 0.10-0.46 เมตร 
ควำมยำวรวมไม่น้อยกว่ำ 236.00 
เมตร และช่วงที่ 2 ขนำดกว้ำง 0.26-
1.60 เมตร ควำมยำวรวมไม่น้อยกว่ำ 
2 7 6 .0 0  เม ต ร  โด ย มี พื้ น ที่ ถ น น  
ค .ส .ล . ข ย ำย ไห ล่ ร วม ทั้ ง  2  ช่ ว ง  
ไม่น้อยก ว่ำ 405 .00 ตำรำงเมตร 
บริ เวณ ถนนศรีสันก ำแพง (ต่ อจำก
ของเดิมบริเวณหน้ำวัดสันก ำแพงหลวง 
ไปจนถึงล ำเหมืองสำธำรณ- ประโยชน์
บ้ำนค ำซำว) บ้ำนค ำซำว บ้ำนสันเหนือ 
หมู่ 4 และหมู่ 5 ต ำบลสันก ำแพง 

336,000 หมู่ 4 และ 
หมู่ 5  

ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

19 โครงกำรรักษ์น้ ำ รักษ์ป่ำ 
รักษำสิ่งแวดล้อม 

ประชุมอบรมให้ควำมรู้ แก่นักเรียน 
เยำวชน แกนน ำชุมชนผู้สูงอำยุ  
อสม. อถล. และประชำชนทั่วไป เรื่อง
กำรดูแลรักษำแหล่งน้ ำ ป่ ำไม้  และ
สิ่ งแวดล้อม กำรจัดกำรน้ ำเสีย กำร
ประหยัดน้ ำ โดยชุมชนมีส่วนร่วม กำร
ป ระ ช ำสั ม พั น ธ์ ก ำ รว ำ งแ ผ น ก ำ ร
ด ำเนินงำนจัดกิจกรรมร่วมกับองค์กรที่
เกี่ยวข้อง 

40,000 ชุมชนภำยใน
เขตเทศบำล  
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุข ฯ             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรบริหำรจัดกำรขยะ 
มูลฝอย 

1. ประชุมอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรลดกำร
ใช้ คัดแยกขยะ ด ำเนินกำรชุมชนปลอด
ขยะ กำรน ำขยะไปใช้ประโยชน์  และ
หลีกเลี่ยงกำรบริโภคโดยไม่จ ำเป็น ให้แก่ 
ชุมชน หน่วยงำน/องค์กร เครือข่ำยชุมชน 
สถำนศึกษำ  
2. กำรจัดกำรขยะแบบครบวงจรให้แก่
แกนน ำชุมชน ผู้ประกอบกิจกำร ครู/
นักเรียน ประชำชนฯลฯ 
3. ศึกษำดูงำนชุมชนต้นแบบกำรจัดกำร
ขยะ 
4. ประชำสัมพันธ์โครงกำรเพื่อให้มีกำร
เผยแพร่นวัตกรรม/กิจกรรม 
5. สนับสนุนกิจกรรมในชุมชนเกี่ยวกับ
กำรบริหำรจัดกำรขยะ 
6. ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนเข้ำประกวด/
แข่งขันและน ำเสนอผลงำนกำรจัดกำร
ขยะ  

100,000 ภำยในเขต 
เทศบำลต ำบล
สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุข 
ฯ 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรก่อสร้ำงยกระดับ
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอย 3 (บ้ำนอำจำรย์
บุญเลศิ บุญชู) บ้ำนค ำซำว 
หมู่ 4 ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงยกระดับถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนำ 0.15 เมตร ขนำดกว้ำง 
4.00 เมตร ควำมยำวรวม 124.50 
เมตร โดยมีพื้นที่ถนน ค.ส.ล.รวมไม่น้อย
กว่ำ 498.00 ตำรำงเมตร ไหล่ทำงหิน
คลุกบดอัดแน่น กว้ำง 0.50 เมตร 1 
ข้ำง และ ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล.
พร้อมฝำปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ควำม
กว้ำง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
ควำมยำวรวม 124.50 เมตรบริเวณ
ซอย 3 (บ้ำนอำจำรย์บุญเลิศ บุญชู) 
บ้ำนค ำซำว หมู่ 4 ต ำบลสันก ำแพง 

805,000 หมู่ 4  
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

 (กันเงินงบประมาณป ีพ.ศ.2563 การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563)             

2 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ 
ล ำเหมืองสำธำรณะประโยชน์
กลำงหมู่บ้ำน หลังบ้ำนปำ้จิต
และป้ำณี (ตั้งแต่ท่อลอดถนน
ของเดิมไปทำงสุสำนสันติวัน) 
ซอย 5/2 บ้ำนสันเหนือ หมู่ 6  
ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส .ล . หนำ 
0.20 เมตร ขนำดควำมกว้ำง 1.00 
เมตร ควำมลึก  1 .20 -1.50 เมตร 
ควำมยำวรวม 61.00 เมตร บริเวณล ำ
เหมืองสำธำรณะประโยชน์กลำงหมู่บ้ำน 
หลังบ้ำนป้ำจิตและป้ำณี (ตั้งแต่ท่อลอด
ถนนของเดิมไปทำงสุสำนสันติวัน) ซอย 
5/2 บ้ำนสันเหนือ หมู่ 6 ต ำบลสันก ำแพง  

605,000 หมู่ 6  
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

 (กันเงินงบประมาณป ีพ.ศ.2563 การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563)             

โครงการพัฒนาจากการกันเงิน การจ่ายขาดเงินสะสม และตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ 
ล ำเหมืองสำธำรณะประโยชน์ 
ตั้งแต่โรงฆ่ำสัตว์เทศบำล (เดิม) 
ถึงข่วงสันก ำแพง บ้ำนตลำด 
หมู่ 7 ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนำ 0.20 เมตร. ขนำดควำม
กว้ำง 1.00 เมตร ควำมลึก 1.00 -
1.50 เมตร ควำมยำวรวม 50.00 
เม ต ร  บริ เวณ ล ำเหมื องสำธำรณ ะ
ประโยชน์ ตั้งแต่โรงฆ่ำสัตว์เทศบำล (เดิม) 
ถึงข่วงสันก ำแพง บ้ำนตลำด หมู่ 7 ต ำบล
สันก ำแพง 

434,000 หมู่ 7  
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

 (กันเงินงบประมาณป ีพ.ศ.2563 การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าป ีพ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563)             

4 โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อระบำย
น้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ช้ัน 3) 
บริเวณล ำเหมืองสำธำรณะหน้ำ
สวนหม่อน ข้ำงถนนทำงหลวง
องค์กำรบริหำรส่วนจังหวัด
เชียงใหม่ บ้ำนออน หมู่ 14 
ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก (ช้ัน 3) ขนำดเส้นผ่ำนศูนย์กลำง 
1.00 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริม
เหล็ก ควำมยำวรวม 60 .00 เมตร 
บริเวณล ำเหมืองสำธำรณะหน้ำสวนหม่อน 
ข้ำงถนนทำงหลวงองค์กำรบริหำรส่วน
จังหวดัเชียงใหม่ บ้ำนออน หมู่ 14  
ต ำบลสันก ำแพง 

423,000 หมู่ 14  
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

 (กันเงินงบประมาณป ีพ.ศ.2563 การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าป ีพ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563)             

                  
  

 
 

                

                  
  

 
            



21 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรก่อสร้ำงลำนคอนกรีต

เสรมิเหล็ก บริเวณสสุำนบ้ำน 
หัวฝำย-บ้ำนป่ำเป้ำ บำ้นดง  
หมู่ 4 ต ำบลแช่ช้ำง 

ก่อสร้ำงบำนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนำ 
0.15 เมตร จ ำนวน 4 ช่วง ช่วงที่  1 
ขนำดกว้ำง 25.00 เมตรควำมยำวรวม 
45.00 เมตร พื้นที่ลำน ค.ส.ล. ช่วงที่ 1 
รวมไม่น้อยกว่ำ 877.00 ตำรำงเมตร 
ช่วงที่  2  ขนำดกว้ำง 21 .00 เมตร 
ควำมยำวรวม 30.00 เมตร พื้นที่ลำน 
ค .ส .ล .ช่ ว งที่  2  ร ว ม ไม่ น้ อ ย ก ว่ ำ 
588.00 ตำรำงเมตร ช่วงที่ 3 ขนำด
กว้ำง 11 .00 เมตร ควำมยำวรวม 
12.00 เมตร พื้นที่ลำน ค.ส.ล.ช่วงที่ 3 
รวมไม่น้อยกว่ำ 134.00 ตำรำงเมตร 
และช่วงที่ 4 ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร 
ควำมยำวรวม 8.00 เมตร พื้นที่ลำน ค.
ส.ล.ช่วงที่ 4 รวมไม่น้อยกว่ำ 32.00 
ตำรำงเมตร โดยมีพื้นที่ลำน ค.ส.ล.รวม
ทั้งหมดไม่น้อยกว่ำ 1,631.00 ตำรำง
เมตร ถมหินคลุกบดอัดแน่นโดยรอบ 
กว้ำงเฉลี่ย 0.50 เมตร บริเวณสุสำน
บ้ำนหัวฝำย-บ้ำนป่ำเป้ำ บ้ำนคง หมู่ 4 
ต ำบลแช่ช้ำง 

1,003,000 หมู่ 4  
ต.แช่ช้ำง 

กองช่ำง             

 (กันเงินงบประมาณป ีพ.ศ.2563 การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563)             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย

น้ ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก บริเวณ 
ริมทำงหลวง ชม. ถ.70-001  
(ฝั่งขวำ) ช่วงปำกซอย 5 
เชือ่มต่อรำงระบำยน้ ำของเดิม
หน้ำบริษัท บ้ำนไทกำรเ์ม้นท์ 
จ ำกัด และช่วงปำกซอย 11 
ถึงล ำเหมืองสำธำรณะ บ้ำน
หัวทุ่ง หมู่ 5 ต ำบลทรำยมลู 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก
พร้อมฝำปิดคอนกรีตเสริมเหล็กจ ำนวน 2 
ช่วง ช่วงที่ 1 ควำมกว้ำง 0.30 เมตร ลึก
เฉลี่ย 0.40 เมตร ควำมยำวรวม 93.00 
เมตร และช่วงที่ 2 ควำมกว้ำง 0.30 เมตร 
ลึ ก เฉลี่ ย  0.60 เมตร ควำมยำวรวม 
132.00 เมตร รวมเป็นควำมยำวท้ังสิ้น 
225.00 เมตร บริเวณริมถนนทำงหลวง
ท้องถิ่น ชม.ถ. 70-001  
(ฝั่งขวำ) ช่วงปำกซอย 5 เชื่อมต่อรำง
ระบำยน้ ำของเดมิหน้ำบริษัทบ้ำนไทกำร์
เมนท์ จ ำกัด และช่วงปำกซอย 11 ถึง
ล ำเหมืองสำธำรณะ บ้ำนหัวทุ่ง หมู่ 5 
ต ำบลทรำยมลู  

624,000 หมู่ 5  
ต.ทรำยมลู 

กองช่ำง             

 (กันเงินงบประมาณป ีพ.ศ.2563 การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563)             

7 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ ำคอนกรีตเสรมิเหลก็ บริเวณ 
ล ำเหมืองสำธำรณะประโยชน์ 
(ตรงข้ำมร้ำนประนอม)  
บ้ำนทรำยมลู หมู่ 7  
ต ำบลทรำยมลู 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนำ 0.25 เมตร ขนำดควำม
ก ว้ ำ ง  1.00-5.50 เม ต ร  ค ว ำม ลึ ก 
1.50-2.00 เม ต ร  ค ว ำ ม ย ำ ว ร ว ม 
96.00 เม ต ร  บ ริ เ ว ณ ล ำ เห มื อ ง
สำธำรณ ะประโยชน์  (ตรงข้ ำมร้ำน
ประนอม) บ้ำนทรำยมูล หมู่  7 ต ำบล
ทรำยมูล 

1,550,000 หมู่ 7  
ต.ทรำยมลู 

กองช่ำง             

 (กันเงินงบประมาณป ีพ.ศ.2563 การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563)             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรก่อสร้ำงพนังกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(เขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันน้ ำเซำะ) 
ชนิดตอกเสำเข็ม บริเวณล ำน้ ำ
ออน (หน้ำบ้ำน ร.ต.บุญยงค์  
บุญสิทธิ์) บ้ำนป่ำไผ่กลำง หมู่ 7  
ต ำบลแช่ช้ำง 

ก่อสร้ำงพนังกันดิน ค.ส.ล. (เขื่อน  
ค.ส.ล. ป้องกันน้ ำเซำะ) ชนิดตอก
เสำเขม็ ควำมสูง 3.50 เมตร  
ควำมยำวรวม 73.00 เมตร บริเวณล ำ
น้ ำออน  (หน้ำบ้ำน ร.ต.บุญยงค์ บุญสิทธิ์) 
บ้ำนป่ำไผ่กลำง หมู่ 7 ต ำบลแช่ช้ำง 

1,552,000 หมู่ 7  
ต.แช่ช้ำง 

กองช่ำง             

 (กันเงินงบประมาณป ีพ.ศ.2563 การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563)             

9 โครงกำรก่อสร้ำงถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก และรำง
ระบำยน้ ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
พร้อมฝำปดิคอนกรีตเสริม
เหล็ก บ้ำนป่ำเห็ว หมู่ 2 
ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนำ 
0.15 เมตร. ควำมกว้ำง 5.00-6.00
เมตร. ควำมยำวรวม 545.00 เมตร. 
โดยมีพื้นที่ถนน ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่ำ 
2,960.00 ตำรำงเมตร และก่อสร้ำงรำง
ระบำยน้ ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝำ
ปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก จ ำนวน 2 ช่วง 
ควำมกว้ำง 0.30 เมตร. ควำมยำวรวม 
528.00 เมตร. โดยช่วงที่ 1 ควำมกว้ำง 
0.30 เมตร. ลึกเฉลี่ย 0.55 เมตร. ควำม
ยำว 44.00 เมตร. และช่วงที่  2 ควำม
กว้ำง 0.30 เมตร. ลึกเฉลี่ย 0.50 เมตร. 
ควำมยำว 484.00 เมตร. บริเวณถนน
สันก ำแพง-บ้ำนห้วยทรำย ตั้งแต่วัดป่ำเห็ว 
ไปจนสุดเขตเทศบำล บ้ำนป่ำเห็ว หมู่  2 
ต ำบลสันก ำแพง  

3,313,000 หมู่ 2  
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

 (จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณปี พ.ศ.2563 การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที ่28 กันยายน 2563)             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรซ่อมสร้ำงปรับปรุง 
ผิวถนนโดยท ำกำรปูแอสฟลัท ์
ติกคอนกรีตทับผิวถนนเดิม 
(Overlay) ซอย 4 บ้ำนดอน
มูล หมู่ 1 ต ำบลทรำยมลู 

ปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวถนนเดิม 
(Overlay) ค ว ำ ม ห น ำ  0.05 เม ต ร 
จ ำนวน 2 ช่วง (พื้นที่ปูแอสฟัลท์ติกคอ
น ก รี ต ร วม ไม่ น้ อ ย ก ว่ ำ  2,479.00 
ตำรำงเมตร) โดยช่วงที่ 1 ท ำกำรขยำย
ไหล่ทำง ควำมกว้ำง 0.40-1.10 เมตร 
ควำมยำว 212.00 เมตร พื้นที่ผิวแอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตช่วงที่ 1 รวมไม่น้อย
กว่ำ 175.00  ตำรำงเมตร และช่วงที่ 
2 ควำมกว้ำง 4.90-6.40 เมตร ควำม
ยำว 396.00 เมตร พื้นที่ผิวแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต ช่วงที่  2 รวมไม่น้อยกว่ำ 
2,304.00 ตำรำงเมตร พร้อมท ำกำร
ยกระดับขอบบ่อพักน้ ำ ค.ส.ล.ของเดิม 
จ ำนวน 29 บ่อ บริเวณซอย 4 บ้ำน
ดอนมูล หมู่ 1  
ต ำบลทรำยมลู 

1,181,500 หมู่ 1  
ต.ทรำยมลู 

กองช่ำง             

 (จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณปี พ.ศ.2563 การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที ่28 กันยายน 2563)             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรซ่อมสร้ำงปรับปรุง 

ผิวถนนโดยท ำกำรรื้อผิวถนน
เดิมออก และปูแอสฟัลท์ติก  
คอนกรีตทับ (Overlay) ซอย 
4 บำ้นหัวทุ่ง หมู่ 5 ต ำบล 
ทรำยมลู 

ร้ือผิวถนนเดิมออก และปูแอสฟัลท-์ 
ติกคอนกรีตทับ (Overlay) ควำมหนำ 
0.05 เมตร. ควำมกว้ำง 5.70-9.60 
เมตร. ควำมยำวรวม 2,657.00 เมตร. 
โดยมีพื้นที่ผวิแอสฟัลท์ตกิ 
คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่ำ20,104.00  
ตำรำงเมตร พร้อมงำนตีเส้นจรำจรพื้นที่
ไม่น้อยกวำ่ 797.00 ตำรำงเมตร บริเวณ
ทำงหลวงเทศบำล  
ชม.-ถ 70-001 บริเวณช่วงซอย 4 หมู่ 
5 บ้ำนหัวทุ่ง ถึงศูนย์รำชกำรอ ำเภอสัน
ก ำแพง ต ำบลทรำยมูล 

10,432,300 หมู่ 5  
ต.ทรำยมลู 

กองช่ำง             

 (จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณปี พ.ศ.2563 การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที ่28 กันยายน 2563)             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรก่อสร้ำงต่อเติม

อำคำรโรงซ่อมบ ำรุง ค.ส.ล. 1 
ช้ัน บริเวณอำคำรส ำนักงำน
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง หมู่ 
8 ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงต่อเติมอำคำรโรงซ่อมบ ำรุง
ขนำดควำมกว้ำง 10.00 เมตร ควำม
ยำว 36.00 เมตร พร้อมกั้นห้องเก็บ
วั ส ดุ  ข น ำด  6.00 x 10.00 เม ต ร 
จ ำน วน  1 ห้ อ ง  บ ริ เวณ ส ำนั ก งำน
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง หมู่ที่ 8 ต ำบล
สันก ำแพง 

1,250,000 หมู่ 8  
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

 (จ่ายขาดเงินสะสมงบประมาณปี พ.ศ.2563 การประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที ่28 กันยายน 2563)             

13 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ 2 
ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก หนำ 0.15 เมตร ขนำดควำม
กว้ำง 1.20 เมตร ควำมลึกเฉลี่ย 1.35 
เมตร ควำมยำวรวม 110.00 เมตร 
บริเวณล ำเหมืองสำธำรณประโยชน์  
ท้ำยซอย 4 บ้ำนป่ำเห็ว หมู่ 2 ต ำบลสัน
ก ำแพง 

838,000 หมู่ 2 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

 (ตั้งเป็นรายการใหมจ่ากการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที ่1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563)             

14 โครงกำรก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก หมู่ 4 
ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝำปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ขนำดควำมกว้ำง 0 .30 เมตร หนำ 
0.12 เมตร ควำมลึกเฉลี่ย 0.45 เมตร 
ควำมยำวรวม 370.00 เมตร บริเวณ
ซอย 5 บ้ำนค ำซำว หมู่ที่ 4 ต ำบลสัน
ก ำแพง 

1,160,000 หมู่ 4 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

 (ตั้งเป็นรายการใหมจ่ากการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที ่1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563)             

15 โครงกำรก่อสร้ำงวำงท่อ
ระบำยน้ ำคอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ 6 ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงวำงท่อระบำยน้ ำคอนกรีตเสริม
เห ล็ ก  มอก .ช้ั น  3  ขน ำด เส้ น ผ่ ำน
ศูนย์กลำง 0.80 เมตร พร้อมบ่อพัก
คอนกรีตเสริมเหล็ก จ ำนวน 44 บ่อ 
ควำมยำวรวม 419.00 เมตร พร้อมถม
ดิน และหินคลุกทับหน้ำบดอัดแน่น 
บริเวณซอย 5/1 และซอย 5/3 บ้ำน
สันเหนือ หมู่ 6  
ต ำบลสันก ำแพง 

1,995,000 หมู่ 6 
ต.สนัก ำแพง 

กองช่ำง             

 (ตั้งเป็นรายการใหมจ่ากการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที ่1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563)             

16 โครงกำรก่อสร้ำงพนังกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก  
(เขื่อน ค.ส.ล.ป้องกันน้ ำเซำะ) 
หมู่ 9 ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เขื่อน ค.ส.ล.ป้องกันน้ ำเซำะ) ชนิดฐำน
แผ่ หนำ 0.20 เมตร ควำมสูง 2.00 
เมตร. ควำมยำวรวมทั้งสองฝั่ง 91.00 
เมตร. บริเวณล ำเหมืองสำธำรณะ บ้ำน
สันใต้ หมู่ 9 ต ำบลสันก ำแพง 

945,000 หมู่ 6 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

 (ตั้งเป็นรายการใหมจ่ากการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที ่1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563)             

17 โครงกำรก่อสร้ำงพนังกันดิน
คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 14 
ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงพนังกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนำ 0.25-0.35 เมตร ควำมสูงรวม 
4.00 เมตร ควำมยำวรวม 84.50 
เมตร. บริเวณล ำเหมืองแม่ออน บ้ำน
ออน หมู่ 14 ต ำบลสันก ำแพง 

1,288,000 หมู่ 14 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

 (ตั้งเป็นรายการใหมจ่ากการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที ่1 ประจ าปี พ.ศ.2563 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2563)             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรปรับปรุงห้องท ำงำน
ฝ่ำยพัฒนำสังคม โดยกำรต่อ
เติม (ขยำย) ห้องท ำงำนขนำด
กว้ำง 3.20 ม. ยำว 6.50 ม. 
และติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ
ขนำด 18,000 BTU บริเวณ
ช้ั น  1  อ ำ ค ำ ร ส ำ นั ก ง ำ น
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง   

ต่อเติ มขยำยห้องท ำงำนขนำดกว้ำง  
3.20 ม . ยำว 6 .50 ม. และติดตั้ ง
เครื่องปรับอำกำศ ขนำด 18,000 BTU 

145,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

 (ขออนุมัติจ่ายเงินขาดสะสม ปีงบประมาณ 2564)             
2 โครงกำรก่อสร้ำงยกระดับ

ถนนและก่อสร้ำงรำงระบำย
น้ ำ ซอย 3 (บ้ำนอ.บุญเลิศ 
บุ ญ ชู )  ห มู่ ที่  4  ต ำ บ ล 
สันก ำแพง (ส่วนต่อขยำยเพิ่ม
จ ำ ก โ ค ร ง ก ำ ร เ ดิ ม  
ต ำ ม แ ผ น พั ฒ น ำท้ อ งถิ่ น  
(พ.ศ.2561-2565) หน้ำที่ 
42 ล ำดับท่ี 14) 

- ก่อสร้ำงถนน ค.ส.ล. หนำ 0.15 เมตร 
ขนำดกว้ำง 4 .00 เมตร ควำมยำว 
78.50 เมตร โดยมีพื้นที่ถนน ค.ส.ล. 
รวมไม่น้อยกว่ำ 314.00 ตำรำงเมตร 
ไหล่ทำงหินคลุกบดอัดแน่น หนำ 0.20 
เมตร 2 ข้ำง พื้นที่ไม่น้อยกว่ำ 80.00 
ตำรำงเมตร พร้อมเทคอนกรีตเสริมเหลก็
ทำงเข้ำบ้ำน จ ำนวน 11 หลัง (พื้นที่ไม่
น้อยกว่ำ 65.00 ตำรำงเมตร)  
- ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. พร้อมฝำ
ปิดคอนกรีต เสริมเหล็ก ควำมกว้ำง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร ควำม
ยำว 76.50 เมตร 

435,000 หมู่ 4 
ต.สันก ำแพง 

             

 (ขออนุมัติจ่ายเงินขาดสะสม ปีงบประมาณ 2564)             

โครงการพัฒนาจากการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดของโครงกำร/กิจกรรม งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรก่อสร้ำงพนังกันดิน  
(กันน้ ำเซำะ) ตั้งแตส่ะพำน
บ้ำนพ่อหลวงท่วนถึงศูนย ์ 
อปพร. (ฝั่งซ้ำย) หมู่ที่ 8 
ต ำบลแช่ช้ำง 

ก่อสร้ำงพนังกันดิน ชนิดตอกเสำเข็ม  
ค.อ.ร. ควำมสูง 2.50 เมตร ควำมยำว
รวม 154.00 เมตร 

1,670,000 หมู่ 8 
ต.แช่ช้ำง 

กองช่ำง             

 (ขออนุมัติจ่ายเงินขาดสะสม ปีงบประมาณ 2564)             

4 โครงกำรก่อสร้ำงรั้วคอนกรีต
เสรมิเหล็กส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง หมู่ที่ 8 
ต ำบลสันก ำแพง 
 

ก่อสร้ำงรั้วคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนำด
ค วำม สู ง  2 .2 0  เม ต ร  ค วำม ย ำว 
153.00 เมตร ก่อสร้ำงตำมแบบแปลน
เท ศ บ ำล ต ำบ ล สั น ก ำ แ พ ง  เล ข ที่ 
58/2563 บริเวณส ำนักงำนเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง ด้ำนทิศเหนือ หมู่ที่ 8 
ต ำบลสันก ำแพง อ ำเภอสันก ำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

490,000 หมู่ 4 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง     
 
 
 

        

 (ขออนุมัติจ่ายเงินขาดสะสม ปีงบประมาณ 2564)             
5 โครงกำรซอ่มสร้ำง (เปลี่ยน) 

ฝำรำงคอนกรตีเสริมเหล็ก 
บริเวณถนน ชม.ถ.70-001 
(สำมแยกตัม้จุ๊บ) บ้ำนตลำด 
หมู่ 7 ต ำบลสันก ำแพง 

ซ่อมสร้ำง (เปลี่ยน) ฝำรำงคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนำดกว้ำง 0.40 เมตร ยำว 
0.60 เมตร หนำ 0.15 เมตร จ ำนวน 
402 ฝำ 

200,000 หมู่ 7 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

 (ขออนุมัติจ่ายเงินขาดสะสม ปีงบประมาณ 2564)             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรปรับปรุงผิวถนนด้วย
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต พร้อม
ก่ อ ส ร้ ำ ง ร ำ ง ร ะ บ ำ ย น้ ำ  
ฝำ ค.ส.ล. พร้อมเทคอนกรีต
ปรับระดับท้องรำงระบำยน้ ำ
ของเดิม ซอย 11 บ้ำนหัวทุ่ง 
หมู่ที่ 5 ต ำบลทรำยมูล 

ก่อสร้ำงรำงระบำยน้ ำ ค.ส.ล. พร้อม
ฝำ ค.ส.ล. พร้อมฝำ ค.ส.ล. ควำม
กว้ำง 0 .30 เมตร ควำมยำวรวม 
55.00 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร 
และท ำกำรปรับปรุงผิวถนนด้วยกำรปู
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ควำมหนำ 
0.05 เมตร ควำมกว้ำง 3.00-4.60 
เมตร ควำมยำวรวม 155.00 เมตร 
พื้นที่ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตรวม 
ไม่น้อยกว่ำ 561.00 ตำรำงเมตร 
และเทปรับระดับท้องรำงของเดิมหนำ
เฉลี่ย 0.06 เมตร 

390,000 หมู่ 5 
ต.ทรำยมลู 

กองช่ำง     
 
 
 

        

 (ขออนุมัติจ่ายเงินขาดสะสม ปีงบประมาณ 2564)             
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2.2  แผนงานการศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรก่อสร้ำงถนน 
คอนกรีตเสริมเหล็กโรงเรียน
อนุบำลเทศบำลต ำบล 
สันก ำแพง หมู่ที ่4  
ต ำบลสันก ำแพง 

ก่อสร้ำงถนน คสล.ขนำดควำมกว้ำง 
4 .0 0 -1 0 .5 0  เม ต ร ค วำม ย ำว 
100.00 เมตร ควำมหนำ 0.15 เมตร 
โดยมีพื้นที่ถนน คสล.รวมไม่น้อยกว่ำ 
463.00 ตำรำงเมตร 

280,000 หมู่ 4 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง     
 
 
 

        

2 โครงกำรก่อสร้ำงประตูรั้วเหล็ก
ทำงเข้ำ-ออก พร้อมประตเูล็ก 
โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบล
สันก ำแพง หมู่ที่ 4 ต ำบล        
สันก ำแพง 

ก่อสร้ำงประตูรั้วเหล็กทำงเข้ำ-ออก  
จุดที่ 1 ขนำดกว้ำง 4.00 เมตร  
สูง 2.00 เมตร  
จุดที่ 2 ขนำดกว้ำง 5.00 เมตร  
สูง 2.00 เมตร พร้อมประตูเล็กขนำด
กว้ำง 1.50 เมตร สูง 2.00 เมตร 

120,000 หมู่ 4 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             
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3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต 
 3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำยำเสพตดิ ภำยใต้
แนวคิดยุทธศำสตร์พลัง
แผ่นดินเอำชนะยำเสพติด 

จัดกิจกรรมภำยใต้แนวคิดยุทธศำสตร์
พลังแผ่นดินเอำชนะยำเสพติด กำร
จัดตั้งเครือข่ำยอำสำสมัครป้องกัน     
ยำเสพติด ศูนย์ปฏิบัติกำรต่อสู้เพื่อ
เอำชนะยำเสพติด เพื่อให้ประชำชนมี
ส่วนร่วม ในกำรดูแลรักษำควำมสงบ
เรียบร้อยในชุมชน เฝ้ำระวังกำรแพร่
ร ะ บ ำ ด ข อ ง ย ำ เ ส พ ติ ด  ซึ่ ง
ประกอบด้วย กิจกรรมกำรป้องกันยำ
เสพติด กำรปรำบปรำมยำเสพติด 
กิจกรรมบ ำบัด รักษำและฟื้นฟูผู้ติด
ยำเสพติด กำรรณรงค์ต่อต้ำนยำเสพ
ติ ด  ก ำ รจั ด กิ จ ก ร ร ม ฝึ ก อ บ ร ม 
กิจกรรมสภำเด็ก และเยำวชนระดับ
ต ำบล ประชุมอำสำ สมัครป้องกัน ยำ
เสพติดในชุมชน โดยด ำเนินงำน
ร่วมกับสถำนีต ำรวจภูธร   สันก ำแพง 

20,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยสวสัดิกำรฯ 
ส ำนักปลดั 

            

2 โครงกำรช่วยเหลือประชำชน
ผู้ประสบภยัธรรมชำต ิ

ช่วยเหลือประชำชนผู้ประสบภัยพิบัติ
ทำงธรรมชำติที่เกิดจำกอุทกภัย  
ภัยแล้ง วำตภัย ภัยหนำว ภำยในเขต
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

50,000 ภำยในเขต
เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยสวัสดิกำร
สังคม 

ส ำนักปลัด 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรอบรมให้ควำมรู้และ
ศึกษำดูงำนแก่คณะกรรมกำร
กองทุนสวัสดิกำรชุมชน
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

อบรมให้ควำมรู้ ในด้ ำนกำรบริหำร
จัดกำรกองทุนฯให้แก่คณะกรรมกำรฯ 
และอนุกรรมกำร เพื่อให้กำรบริหำรงำน
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและให้
คณะกรรมกำรได้ ศึ กษำดู งำนของ
กองทุนที่ประสบควำมส ำเร็จในด้ำนกำร
บริหำรกองทุนฯ 

20,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยสวัสดิกำร
สังคม 

ส ำนักปลัด 

            

4 กำรสงเครำะหร์ำษฎรผู้พิกำร 
ผู้ปว่ยเอดส์ ผูส้งูอำยุ  
เด็กนักเรยีน ผู้ยำกจน และ
ผู้ด้อยโอกำสในสังคม 

กำรช่วยเหลือสงเครำะห์ผู้พิกำร ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้สูงอำยุ เด็กนักเรียน    ผู้ยำกจน 
และผู้ด้อยโอกำสในสังคม เป็นค่ำวัสดุ
ซ่อมแซมที่อยู่อำศัย เครื่องอุปโภค และ
บริโภคให้แก่รำษฎรที่ยำกจนและด้อย
โอกำสในเขตเทศบำล เช่น คนพิกำร 
เด็กก ำพร้ำ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้สูงอำยุที่
ยำกจนไม่มีอำชีพ ขำดญำติคอยดูแล 

30,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยสวัสดิกำร
สังคม 

ส ำนักปลัด 

            

5 โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำ
สยำมบรมรำชกุมำรี  
(อพ.สธ.-สถ.) 

จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ แ ล ะ พั ฒ น ำ
ทรัพยำกรท้องถิ่นสนองพระรำชด ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  
สยำมบรมรำชกุมำร ี

30,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยสวัสดิกำร
สงัคม 

ส ำนักปลัด 

            

6 โครงกำรตรวจสำรเสพตดิใน
บุคลำกรกลุ่มเสี่ยง (ลูกจ้ำง) 
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

ตรวจหำสำรเสพติดในกลุ่มเสี่ยงที่มี
โอกำสเข้ำไปเกี่ยวข้องกับยำเสพติดของ
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

13,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยสวัสดิกำร
สังคม 

ส ำนักปลัด 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 อุดหนุนที่ท ำกำรปกครอง
อ ำเภอสันก ำแพงตำมโครงกำร
ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมยำเสพติด  

สนับสนุนโครงกำรเพิ่มศักยภำพใน
กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำยำเสพติด
ของศูนย์ปฏิ บั ติ กำรป้ องกันและ
ป ร ำ บ ป ร ำ ม ย ำ เส พ ติ ด อ ำ เภ อ        
สันก ำแพง ประจ ำปี งบประมำณ  
พ.ศ. 2564  

40,000 ที่ท ำกำร
ปกครองอ ำเภอ
สันก ำแพง 

ฝ่ำยสวัสดิกำร
สังคม 

ส ำนักปลัด 

            

8 อุดหนุนคณะกรรมกำรชุมชน สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมกำรบริหำร
งำนของคณะกรรมกำรชุมชนในกำร
ประชุมท ำแผนชุมชน กำรส่ งเสริม
อำชีพ ส่งเสริมสุขภำพและส่งเสริมกำร
กีฬำให้แก่กลุ่มชุมชนในเขตเทศบำล 
จ ำนวน 23 ชุมชนๆ ละ 22,000 บำท 

506,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบำล 

ฝ่ำยสวัสดิกำร
สังคม 

ส ำนักปลัด 

            

 3.2 แผนงานงบกลาง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 เบี้ยยังชีพผู้สงูอำย ุ จ่ำยเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุในเขตเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพงที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ย
ยังชีพ  

32,269,200 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยสวัสดิกำร
สังคม 

ส ำนักปลัด 

            

2 เบี้ยยังชีพคนพิกำร จ่ำยเบี้ยยังชีพคนพิกำรในเขตเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพงที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ย
ยังชีพ  

6,004,800 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยสวัสดิกำร
สังคม 

ส ำนกัปลัด 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ จ่ำยเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขต
เทศบำล   

240,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยสวัสดิกำร
สังคม 

ส ำนักปลัด 
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 3.3  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กจิกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรฝึกซ้อมแผนป้องกัน
และบรรเทำสำธำรณภยั 

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

20,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ 
ส ำนักปลดั 

            

2 โครงกำรจดัระบบบริกำร
กำรแพทย์ฉุกเฉินประจ ำต ำบล 

เพื่ อเป็นค่ ำจ้ ำงเหมำบุคคลที่ ช่วย
ปฏิบัติงำนระบบกำรแพทย์ฉุกเฉิน
ของเทศบำล  ค่ำเบี้ยเลี้ยงเดินทำง 
ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ 
ค่ำจัดซื้อวัสดุ ค่ำวัสดุกำรแพทย์และ
เวชภัณฑ์ที่จ ำเป็นในกำรช่วยเหลือ
ป ร ะ ช ำ ช น  ค่ ำ ใ ช้ จ่ ำ ย ใน ก ำ ร
ประชำสัมพันธ์ ฯลฯ 
 

500,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ 
ส ำนักปลัด 

            

3 โครงกำรป้องกันและแก้ไข
ปัญหำมลพิษหมอกควันกำร
เผำในที่โล่ง 
 

ด ำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหำมลพิษหมอกควันกำรเผำใน 
ที่โล่ง กำรจัดท ำป้ำยประชำสัมพันธ์ 
แผ่นพับ ฯลฯ 

10,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ 
ส ำนกัปลัด 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรป้องกันและลด
อุบัติเหตุทำงถนน 

ด ำ เนิ น โครงกำรป้ อ งกั นและลด
อุบัติเหตุทำงถนนช่วงเทศกำลต่ำงๆ 
เพื่อรณรงค์ประชำสัมพันธ์กำรบังคับ
ใช้กฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้ำงวินัย
และควำมตระหนักกำรใช้รถใช้ถนน
อย่ำงปลอดภัย กำรติดตั้งสัญญำณไฟ
กระพริบ กระจกโค้ง และป้ำยเตือน
บริเวณจุดเสี่ยงป้องกันและลดควำม
สูญเสียจำกปัญหำอุบัติเหตุทำงถนน
ในพื้นที่  จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติกำรร่วม
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทำงถนน และ
จัดเวทีประชำคมในกำรตรวจสอบ
เส้นทำงบริเวณจุดเสี่ยงในชุมชนเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขบริเวณจุดเสี่ยง และ
ประชำสัมพันธ์ให้ควำมรู้ประชำชน 

20,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ 
ส ำนักปลัด 

            

5 โครงกำรฝึกอบรมพฒันำ
ศักยภำพพนักงำนกู้ชีพกู้ภัยใน
กำรบริกำรระบบกำรแพทย์
ฉุกเฉิน 

ฝึ ก อบ รม เพิ่ ม พู น ค วำม รู้ พั ฒ น ำ
ศักยภำพ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงำนกู้ชีพกู้ภัย 
ในกำรปฏิบัติงำนระบบกำรแพทย์
ฉุกเฉินของเทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

15,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ 
ส ำนักปลัด 

            

6 โครงกำรฝึกอบรมพัฒนำ
ศักยภำพพนักงำนดับเพลิง    
ในกำรป้องกันและบรรเทำ      
สำธำรณภัยและอัคคีภัย 

จัดฝึกอบรมให้ควำมรู้พัฒนำศักยภำพ 
เพิ่มทักษะพนักงำนดับเพลิงและกู้ภัย 
ในกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณ
ภัย ทุก 3 เดือน 

15,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ 
ส ำนักปลัด 
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 3.4  แผนงานสาธารณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงกำรพัฒนำศักยภำพ อสม. ด ำเนินกิจกรรมกำรให้ควำมรู้ รณรงค์ 
ประชำสัมพันธ์และกิจกรรมต่ำงๆ 
เพื่อพัฒนำคุณภำพในกำรควบคุม
ป้องกันโรคและสร้ำงเสริมสุขภำพ แก่ 
อสม. แกนน ำสุขภำพ และผู้น ำชุมชน 

30,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

2 โครงกำรสุขำภิบำลอำหำรและ
คุ้มครองผู้บริโภค 

อบรมผู้ประกอบกำรผู้ปรุงอำหำรและ
ผู้สัมผัสอำหำร และตรวจสำรปนเปื้อน
ในอำหำรและน้ ำอุปโภคและบริโภค 

40,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

3 โครงกำร กำรดูแลผูสู้งอำยุทีม่ี
ภำวะพึง่พิงและบุคคลอืน่ทีม่ี
ภำวะพึ่งพิง 

ให้ควำมรู้แก่ญำติและผู้ดูแลผู้ที่มีภำวะ
พึ่งพิง และตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภำวะ
พึ่งพิงในชุมชน 

20,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

4 โครงกำรสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภยัจำกโรค 
พิษสุนัขบ้ำ 

ด ำ เนิ น โค รงก ำรสั ต ว์ป ล อด โรค  
คนปลอดภัยจำกโรคพิษสุนั ขบ้ ำ  
ตำมพระปณิ ธำนศำสตรำจำรย์  
พ ล เอก ห ญิ ง   พ ล เรื อ เอ ก ห ญิ ง  
พลอำกำศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้ำ
น้องนำงเธอ เจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัย
ลักษณ์ อัครรำชกุมำรี กรมพระศรี
สวำงควัฒน วรขัตติยรำชนำรี 

20,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

5 โครงกำรฝึกอบรมหลักสูตร 
ผู้ช่วยเหลือดแูลผูสู้งอำยุที่มี
ภำวะพึ่งพิงในระยะยำว 

ให้ควำมรู้ ทักษะ ในกำรดูแลผู้สูงอำยุที่
มีภำวะพึ่งพิงแก่ประชำชนในพื้นที่ ให้
ส ำม ำรถ ป ฏิ บั ติ ง ำน ได้ อ ย่ ำ งมี
ประสิทธิภำพ และรองรับกำรแต่งตั้ง
เป็นอำสำสมัครบริบำลท้องถิน่ 

60,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรป้องกันโรคติดต่อทำง
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส ์

อ บ ร ม ให้ ค ว ำ ม รู้  ก ำ ร ร ณ ร งค์ 
ประชำสัมพันธ์ และกำรแจกเอกสำร
แผ่นพับ ให้ควำมรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ
ทำงเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ แก่ อสม. 
ผู้น ำชุมชน ประชำชนทั่วไป แกนน ำ
สุขภำพ เยำวชน และพระภิกษุสงฆ์ 
กำรออกเยี่ยมบำ้นผู้ป่วยที่ติดเช้ือ HIV         

20,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

7 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและ
ป้องกันควบคุมโรคตดิต่อและ
โรคไม่ตดิต่อ 

กำรให้ควำมรู้ กำรรณรงค์ ประชำ 
สัมพันธ์ และแจกเอกสำรแผ่นพับ 
เพื่ อเป็นกำรส่งเสริมสุขภำพและ
ป้องกันควบคุม โรคติดต่อและโรคไม่
ติดต่อ แก่ ประชำชนทั่วไป อสม.
นักเรียน แกนน ำสุขภำพ พระภิกษุ
สงฆ์และผู้สูงอำยุ 

45,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

8 โครงกำรส่งเสริมสุขภำพและ
อนำมัยโรงเรียน 

อบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรตรวจสุขภำพ
เบื้องต้นแก่ผู้ดูแลในสถำนรับเลี้ยงเด็ก 
และตรวจสุขภำพเด็กก่อนวัยเรียน 
อำยุ 0-5 ป ี

10,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

9 อุดหนุนคณะกรรมกำรชุมชน 
(ตามโครงการพระราชด าริด้าน
สาธารณสุข) 

กำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงโครงกำร
พระรำชด ำริด้ำนสำธำรณสุขของ
คณะกรรมกำรชุมชน ให้ แก่กลุ่ ม
ชุมชนในเขตเทศบำลต ำบลสันก ำแพง 
จ ำนวน 23 ชุมชนๆ ละ 20,000 
บำท  

460,000 23 ชุมชน ใน
เขตเทศบำล 

กองสำธำรณสุขฯ             
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 3.5  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงกำรส่งเสริมกิจกรรม   
กำรกีฬำและนันทนำกำร 

กำรจัดกำรแข่งขันกีฬำประเภทต่ำงๆ 
กำรส่งทีมกีฬำเข้ำร่วมกำรแข่งขัน
กี ฬ ำต่ ำ งๆ  ต ล อ ด จ น กิ จ ก ร ร ม
นันทนำกำร รวมถึงกำรจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬำ เพื่อใช้ในกำรแข่งขัน
และฝึกซ้อม 

100,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

2 โครงกำรแข่งขันกีฬำชุมชน
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

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

100,000 เทศบำล 
ต.สนัก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

3 โครงกำรแข่งขันฟุตบอล     
สันก ำแพงยูธคัพ 

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

50,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว 
 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดตั้งลำนคำ้ชุมชน ตลำดนดั
ชุมชน โครงกำรหนึ่งต ำบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ กำรจดักิจกรรม
ถนนคนเดิน “สันก ำแพงสำน
ศิลป์ ถ่ินหัตถกรรม” 

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

500,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลัด             

2 โครงกำรชุมชนพอเพียงตำม
แนวเศรษฐกิจพอเพยีง 

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

100,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ฝำ่ยสวัสดิกำร
สังคม 

ส ำนักปลัด 

            

3 โครงกำรศูนย์จ ำหน่ำย
ผลติภณัฑ์ชุมชน 

บริหำรจัดกำรศูนย์จ ำหน่ ำยผลิต 
ภัณ ฑ์ ชุมชนให้ เป็ น ไปด้ วยควำม
เรียบร้อยเกี่ยวกับกำรประชำสัมพันธ์ 
กำรปรับปรุงภำยในและภำยนอก
ศูนย์จ ำหน่ำยผลิตภัณฑ์ชุมชน กำร
จ้ำงเหมำบุคคลภำยนอกปฏิบัติงำน
ภำยในศูนย์ฯ และค่ำใช้จ่ำยต่ำงๆ 
เช่น ค่ำน้ ำ ค่ำไฟฟ้ำ ฯลฯ 

120,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยสวัสดิกำร
สังคม 

ส ำนักปลัด 
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 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
  5.1 แผนงานการศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงกำรวันเด็กแห่งชำต ิ จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชำติ เช่น กำร
ประกวดขบวนพำเหรด ประกวด
ทักษะ กำรแสดงนิทรรศกำร และกำร
แสดงต่ำงๆ 

150,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

2 อุดหนุนอำหำรกลำงวันส ำหรับ 
โรงเรียนประถมศึกษำในเขต
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

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

10,456,000 โรงเรียน
ประถมศึกษำ
ในเขตเทศบำล
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

3 อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง 

สนับสนุนกำรจัดกิจกรรมโครงกำร
ต่ำงๆ ทำงกำรศึกษำให้แก่โรงเรียนใน
เขตเทศบำลต ำบลสันก ำแพง จ ำนวน 
6 แห่ง 

196,500 โรงเรียนในเขต
เทศบำลต ำบล
สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

4 โครงกำรเปิดบ้ำนอนุบำล
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

จั ด กิ จ ก ร ร ม แ ส ด งผ ล งำน แ ล ะ
นิ ท รรศ กำรท ำงก ำรศึ ก ษ ำข อ ง
สถำนศึกษำในสังกัดเทศบำลต ำบล    
สันก ำแพงและจัดกิจกรรมมอบวุฒิบัตร
แก่ นั กเรี ยนที่ จบกำรศึ กษำระดั บ
อนุบำล 3  

20,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรแข่งขันกีฬำนักเรยีน
ระดับปฐมวัย 

จัดกำรแข่งขันกีฬำอนุบำลสัมพันธ์ของ
สถำนศึกษำในสังกัดเทศบำลต ำบล   
สันก ำแพง ได้แก่  โรงเรียนอนุบำล
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็กวัดค ำซำว และศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กวัดสันโค้ง 

20,000 สถำนศึกษำใน
สงักัดเทศบำล
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

6 โครงกำรทัศนศึกษำแหล่ง
เรียนรู้นอกสถำนท่ี 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษำแหล่งเรียนรู้นอก
สถำนที่ ของนักเรียนในสถำนศึ กษำ
สังกัดเทศบำลต ำบลสันก ำแพง ได้แก่ 
รร.อนุบำลเทศบำลต ำบลสันก ำแพง, 
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กวัดค ำซำว และศูนย์
พัฒนำเด็กเล็กวัดสันโค้ง 

60,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

7 โครงกำรแข่งขันทักษะทำง
วิชำกำร 

เข้ำร่วมกำรแข่งขันทักษะทำงวิชำกำร
ในระดับจั งหวัด  ระดับภำค และ
ระดับประเทศ 

30,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

8 โครงกำรส่งเสริมทักษะ
ภำษำต่ำงประเทศ 
 

จัดกิจกรรมส่ งเสริมทั กษะภำษำ 
ต่ำงประเทศ ภำษำอังกฤษให้กับ
นักเรียนปฐมวัย 

30,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

9 โครงกำรส่งเสริมทักษะกำร
ช่วยเหลือตัวเองในเด็กปฐมวัย 
 

จัดกิจกรรมใหค้วำมรู้ในกำรช่วยเหลือ
ตัวเองเบื้องต้นในเด็กปฐมวัย เช่น 
กำรป้องกันเด็กจมน้ ำ กำรป้องกันเด็ก
ติดอยู่ในรถ เป็นต้น 

5,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 สนบัสนุนกำรบริหำร
สถำนศึกษำของโรงเรยีน
อนุบำลเทศบำลต ำบล       
สันก ำแพง (งบประมาณจาก
เงินอุดหนุน) 

สนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
สถำนศึกษำโรงเรียนอนุบำลเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง ได้แก่ กำรปรับปรุง
หลั กสู ต รกำรศึ กษ ำ กำรพัฒ น ำ
ข้ำรำชกำรครู ของโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง ค่ำใช้จ่ำย
อินเตอร์ เน็ต กำรพัฒนำปรับปรุง
ห้องสมุดโรงเรียน กำรพัฒนำแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน กำรรณรงค์ป้องกัน
ยำเสพติดในสถำนศึกษำ ค่ำอำหำร
กลำงวัน ฯลฯ 

963,160 โรงเรียน
อนุบำล
เทศบำลต ำบล
สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

11 สนับสนุนกำรบริหำรสถำน 
ศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
วัดค ำซำว (งบประมาณจาก
เงนิอุดหนุน) 

สนับสนุนกำรบริหำรสถำนศึกษำศูนย์
พั ฒ นำ เด็ ก เล็ ก วั ด ค ำซำว  ได้ แ ก่ 
ค่ำอำหำรกลำงวัน และค่ำจัดกำร
เรียนกำรสอนส ำหรับเด็กเล็ก  ค่ำ
หนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำรเรียน ค่ำ
เครื่องแบบนักเรียน ฯลฯ 

208,710 ศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็กวัด   
ค ำซำว 

กองกำรศึกษำ             

12 สนบัสนุนกำรบริหำรสถำน 
ศึกษำของศูนย์พัฒนำเด็กเล็ก 
วัดสันโค้ง (งบประมาณจาก
เงินอุดหนุน) 

สนับสนุนกำรบริหำรสถำนศึกษำศูนย์
พั ฒ น ำเด็ ก เล็ ก วั ด สั น โค้ ง  ได้ แ ก่ 
ค่ำอำหำรกลำงวัน ค่ำจัดกำรเรียนกำร
สอน ค่ำหนังสือเรียน ค่ำอุปกรณ์กำร
เรียน ค่ ำเครื่ องแบบนัก เรียน  ค่ ำ
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพผู้เรียน ฯลฯ 

394,230 ศูนย์พัฒนำ 
เด็กเล็กวัด   
สันโค้ง 

กองกำรศึกษำ             



44 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรอำหำรเสรมิ (นม) 
ส ำหรับสถำนศึกษำในสังกัด
เทศบำลต ำบลสันก ำแพงและ
โรงเรียนในเขตเทศบำล 
จ ำนวน 9 แห่ง 

จัดซื้ ออำหำรเสริม (นม) ให้ แก่ เด็ ก
นักเรียนในสถำนศึกษำสังกัดเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง จ ำนวน 3 แห่ง และ
โรงเรียนในเขตเทศบำล จ ำนวน 6 แห่ง 

5,373,600 สถำนศึกษำ
ในสังกัด
เทศบำลและ
โรงเรียนใน
เขตเทศบำล 
จ ำนวน 9 
แห่ง 

กองกำรศึกษำ             

 5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงกำรวันข้ึนปีใหม ่ จัดกิจกรรมท ำบุญตักบำตรเนื่องในวัน
ขึ้นปีใหม่ 

20,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

2 โครงกำรจดังำนประเพณี
สงกรำนต ์

จัดกิจกรรมและสนับสนุนกำรจัดงำน
ประเพณีสงกรำนต์ของเทศบำลต ำบล
สันก ำแพง 

150,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

3 โครงกำรวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำสมเด็จพระบรม
รำชชนนีพันปีหลวง และ    
วันแม่แห่งชำติ 

จัดโครงกำรวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระบรมรำชชนนีพันปีหลวง 
แ ล ะ วั น แ ม่ แ ห่ ง ช ำ ติ  วั น ที่  1 2 
สิงหำคม 

45,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

4 โครงกำรวันปิยะมหำรำช เทศบำลต ำบลสันก ำแพงเข้ำร่วม
กิจกรรมวันปิยะมหำรำช ร่วมกับ
หน่วยงำนภำครัฐและเอกชนในเขต
อ ำเภอสันก ำแพง 

5,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรประเพณีลอยกระทง จัดกิจกรรมงำนประเพณีลอยกระทง
ของเทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

50,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

6 โครงกำรวันเข้ำพรรษำ จัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวำยเทียน
พรรษำให้แก่วัดในเขตเทศบำล 

30,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

7 โครงกำรอบรมคณุธรรม
จริยธรรม 
 

จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก 
เยำวชน ประชำชนและผู้สูงอำยุใน
เขตเทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

200,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

8 โครงกำรวันคล้ำยวันพระบรม
รำชสมภพของพระบำทสมเด็จ
พระชนกำธิเบศร มหำภูมิพล 
อดลุยเดชมหำรำช บรมนำถ
บพิตร วันชำติ/วันพ่อแห่งชำต ิ

จัดโครงกำรวันคล้ำยวันพระบรม  
รำชสมภพของพระบำทสมเด็จพระ
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพลอดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร วันชำติ/  
วันพ่อแห่งชำติ 

40,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

9 โครงกำรวันเฉลิมพระชนม 
พรรษำพระบำทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดี ศรสีินทร 
มหำวชิรำลงกรณ พระวชิร
เกล้ำเจำ้อยู่หัว 

จั ด กิ จ ก ร ร ม งำ น วั น เฉ ลิ ม พ ร ะ
ชนมพรรษำพระบำท สมเด็จพระ
ปรเมนทรรำมำธิบดีศรีสินทรมหำวชิรำ
ลงกรณ พระวชิรเกล้ำเจ้ำอยู่หัว 

25,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

10 โครงกำรวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจำ้
สุทิดำ พัชรสุธำพิมลลักษณ 
พระบรมรำชิน ี

จั ด กิ จ ก ร ร ม ง ำ น วั น เฉ ลิ ม พ ร ะ
ชนมพรรษำสมเด็จพระนำงเจ้ำสุทิดำ 
พัชรสุธำพิมลลักษณ พระบรมรำชินี 

25,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

11 โครงกำรวันคล้ำยวันสวรรคต
ของพระบำทสมเด็จพระบรม 
ชนกำธิเบศร มหำภมูิพลอดลุย
เดชมหำรำช บรมนำถบพิตร 

จัดกิ จกรรม เนื่ อ งใน วันคล้ ำยวั น
สวรรคตของพระบำทสมเด็จพระบรม 
ชนกำธิเบศร มหำภูมิพล อดุลยเดช
มหำรำช บรมนำถบพิตร 

10,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 โครงกำรส่งเสริมและสนบัสนุน
งำนศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิน่ในชุมชน 

จัดกิจกรรมส่งเสรมิสนับสนุน 
- ปรำชญ์ชำวบ้ำน ภูมิปัญญำท้องถิน่ 
- งำนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- งำนประเพณีท้องถิ่นในชุมชน 

20,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

13 อุดหนุนท่ีท ำกำรปกครอง 
อ ำเภอสันก ำแพง 

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

170,000 ที่ท ำกำร
ปกครอง 
อ ำเภอ       
สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             
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บัญชคีรุภัณฑ์  
แผนการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลต าบลสันก าแพง 
 

1.  แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 จัดซื้อเครื่องขยำยเสยีง จ ำนวน 
2 เครื่อง 

จั ด ซื้ อ เค รื่ อ งข ย ำย เสี ย ง  ขน ำด 
1 ,5 0 0  วัต ต์  มี  USB PORT, SD 
CARD MP3 มีวิทยุ AM/FM มีระบบ
ป้ อ ง กั น  (Overload Protection) 
ตอบสนองควำมถี่ 20 Hz - 20 KHz  
จ ำนวน 2 เครื่องๆ ละ 23,500 
บำท งบประมำณ 47,000 บำท  
มีควำมจ ำเป็นต้องจัดหำครุภัณฑ์
ดังกล่ำว เพื่อใช้ในกำรประชำสัมพันธ์
ข่ำวสำรต่ำงๆ ของเทศบำลต ำบล 
สันก ำแพง ส ำหรับใช้ประจ ำเสียงตำม
สำยของชุมชน หมู่ที่ 2 และ 4 ต ำบล  
สันก ำแพง  

47,000 หมู่ 2 
และ หมู4่ 

ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลัด             

2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) 
จ ำนวน 2 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขำวด ำ (18 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 2 
เ ค รื่ อ ง ๆ  ล ะ  2 ,6 0 0  บ ำ ท 
งบประมำณ 5,200 บำท เพื่อใช้
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของงำนธุรกำร
และงำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี ส ำนักปลัด 

5,200 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลัด             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ 
LED ขำวด ำ ชนิด Network 
แบบท่ี 2 (38 หนำ้/นำที) 
จ ำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED 
ขำวด ำ ชนิ ด  Network แบบที่  2 
(38 หน้ำ/นำที) จ ำนวน 1 เครื่อง
งบประมำณ 15,000 บำท เพื่อใช้ 
ปฏิบัตงิำนประจ ำส ำนักปลัด 

15,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลัด             

4 จัดซื้อเก้ำอี้ส ำนักงำน จ ำนวน 
3 ตัว 

จัดซื้ อ เก้ ำอี้ ส ำนั กงำน  เบำะหนั ง 
ขนำด 57x62x90-102 เซนติเมตร 
จ ำนวน 3 ตัวๆ ละ 2,800 บำท 
งบประมำณ 8,400 บำท เพื่อใช้
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่
ประจ ำฝ่ำยพัฒนำรำยได้และฝ่ำย 
แผนที่ภำษีและทรัพย์สิน กองคลัง 

8,400 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             

5 จัดซื้อตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก จ ำนวน 
1 ตู ้

จัดซื้อตู้เหล็ก 3 ลิ้นชัก จ ำนวน 1 ตู้ 
งบประมำณ 3,600 บำท เพื่อใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำที่ประจ ำ
งำนกำรเงินและบัญชีและงำนพัสดุ 
กองคลัง ทดแทนของเดิมที่ช ำรุด 

3,600 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             

๖ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำน
ประมวลผล จ ำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้ อเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ ก 
ส ำหรับงำนประมวลผล  จ ำนวน 1 
เครื่อง งบประมำณ 22,000 บำท มี
ควำมจ ำ เป็ นต้ องจั ดห ำครุภั ณ ฑ์
ดังกล่ำว เพื่อใช้ในปฏิบัติงำนประจ ำ
กองคลัง 
 

22,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             

 



49 

 

2.  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 จ ำนวน 10 
ชุด) 

จัดซื้อตู้เก็บถังดับเพลิงชนิดบรรจุ 2 
ถัง พร้อมขำตั้ง จ ำนวน 10 ชุด ๆ ละ 
3,500 บำท งบประมำณ 35,000 
บำท  เพื่ อ ใช้ ใน งำนป้ อ งกั นและ
บรรเทำ  สำธำรณภัย โดยติดตั้งตำม
จุดเสี่ยงภำยในชุมชน 

35,000 จุดเสีย่ง
ภำยใน 23 
ชุมชน ในเขต
เทศบำลต ำบล
สันก ำแพง 

 งำนป้องกัน 
และบรรเทำ         
สำธำรณภัย 

            

2 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ ำนวน 1 
เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อม
ติ ด ตั้ ง ถั ง ห มึ ก พิ ม พ์  ( Ink Tank 
Printer)  จ ำ น ว น  1  เ ค รื่ อ ง 
งบประมำณ 4,300 บำท เพื่อใช้ใน
ปฏิบัติติงำนประจ ำงำนป้องกันและ
บรรเทำสำธำรณภัย 

4,300 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

 งำนป้องกัน 
และบรรเทำ         
สำธำรณภัย 

            

3 จัดซื้อป้ัมแช่ (ไดโว่) จ ำนวน 2 
ตัว 

จัดซื้ อปั้มแช่ (ไดโว่) ขนำด 2  นิ้ ว 
จ ำนวน 2 ตัวๆ ละ 6,900 บำท 
งบประมำณ 13,800 บำท เพื่อใช้ใน
กำรปฏิ บั ติ งำน งำนป้ อ งกั นและ
บรรเทำสำธำรณภัยจำกอุทกภัยใน
พื้นทีเ่ทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

13,800 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

 งำนป้องกัน 
และบรรเทำ         
สำธำรณภัย 

            

4 จัดซื้อถังออกซิเจน จ ำนวน 1 
ถัง 

จั ด ซื้ อ ถั งอ อ ก ซิ เจ น พ ร้ อ ม ก๊ ำ ซ
ออกซิเจน ขนำด 6 คิว จ ำนวน 1 ถัง 
งบประมำณ 5,350 บำท เพื่อใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนงำนบริกำรกำรแพทย์
ฉุกเฉิน เพื่อใช้ประจ ำรถกู้ชีพเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง 

5,350 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

 งำนป้องกัน 
และบรรเทำ         
สำธำรณภัย 
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3.  แผนงานการศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หนว่ย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 จัดซื้อเครื่องเล่นดีวดีี จ ำนวน 
1 เครื่อง 

จัดซื้ อ เครื่ อ งเล่นดี วีดี  จ ำนวน  1 
เครื่อง งบประมำณ 2,590 บำท 
เพื่อใช้ส ำหรับกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอน ประจ ำศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กวัดสันโค้ง 

2,590 ศูนย์พัฒนำ
เด็กเล็ก 
วัดสันโค้ง 

กองกำรศึกษำ             

 
 

4.  แผนงานสาธารณสุข 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หนว่ย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 จัดซื้อโตะ๊คอมพิวเตอร์ จ ำนวน 
1 ตัว 

จั ด ซื้ อ โต๊ ะ ค อม พิ ว เต อ ร์  ข น ำด 
120x60x75 เซนติเมตร จ ำนวน 1 
ตัว งบประมำณ 3,300 บำท เพื่อใช้
ส ำ ห รั บ ว ำ งค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ
เครื่องพิมพ์ ประจ ำกองสำธำรณสุข
และสิ่งแวดล้อม 

3,300 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

2 จัดซื้อเครื่องวัดอณุหภมูิ 
ควำมช้ืน ควำมเร็วลม แสง
และเสียง จ ำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิ  ควำมช้ืน 
ควำมเร็วลม แสงและเสียง จ ำนวน 1 
เครื่อง งบประมำณ 15,950 บำท 
ใช้ส ำหรับงำนสุขำภิบำลอำหำรและ
น้ ำ รวมถึงกำรตรวจสอบเหตุร้องเรยีน 

15,950 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หนว่ย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำหรับงำนส ำนักงำน  
(จอแสดงภำพขนำดไม่น้อย
กว่ำ 19 น้ิว) จ ำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ส ำหรับงำน
ส ำนักงำน (จอแสดงภำพขนำดไม่
น้อยกว่ำ 19 นิ้ว) จ ำนวน 1 เครื่อง
งบประมำณ 17,000 บำท เพื่อใช้
ป ร ะ จ ำ ก อ ง ส ำ ธ ำ ร ณ สุ ข แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

17,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

4 
 
 
 

 

จัดซื้อเครื่องส ำรองไฟฟ้ำ 
ขนำด 800V จ ำนวน 1 
เครื่อง 
 

จัดซื้ อ เครื่ องส ำรองไฟฟ้ ำ ขนำด 
800V จ ำนวน 1 เครื่อง งบประมำณ 
2 ,500 บำท เพื่ อ ใช้ประจ ำกอง
สำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง 

2,500 
 
 
 

 

เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 
 

กองสำธำรณสุขฯ 
 
 
 

 

            

5 จัดซื้อเครื่องพิมพ์ 
Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink 
Tank Printer) จ ำนวน 1 
เครื่อง 

จัดซื้ อ เครื่องพิมพ์  Multifunction 
แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ 
(Ink Tank Printer) จ ำ น ว น  1 
เครื่อง งบประมำณ 7,500 บำท 
เพื่อใช้ประจ ำกองสำธำรณสุขและ
สิ่งแวดล้อม เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

7,500 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

6 จัดซื้อเครื่องตดัหญำ้  
(แบบข้อแข็ง) 2 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง 
เป็ น เครื่ อ งตั ดห ญ้ ำแบบสะพำย 
เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 
แรงม้ำ ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่ำ 30 ซีซี พร้อมใบมีด จ ำนวน 2 
เ ค รื่ อ ง ๆ  ล ะ  9 ,5 0 0  บ ำ ท 
งบประมำณ 19,000 บำท เพื่อใช้ใน
กำรปฏิบัตงิำนประจ ำกองสำธำรณสุขฯ 

19,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หนว่ย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 จัดซื้อรถนั่งส่วนกลำง ปริมำตร
กระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี 
หรือก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำ
กว่ำ 65 กิโลวัตต์ จ ำนวน 1 
คัน 

จั ดซื้ อ รถนั่ งส่ วนกลำง ป ริ ม ำตร
กระบอกสูบไม่เกิน 1,600 ซีซี หรือ
ก ำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ ำกว่ำ 65 
กิ โล วั ต ต์  เค รื่ อ ง ย น ต์ เบ น ซิ น 
งบประมำณ 649,000.- บำท จ ำนวน 
1 คัน เพื่อใช้ในภำรกิจเยี่ยมบ้ำนผู้ป่วย
พักฟ้ืนในเขตเทศบำลต ำบลสันก ำแพง
ของคณะผู้ บริหำร เจ้ ำหน้ ำที่ และ
อำสำสมัครสำธำรณสุขประจ ำหมู่บ้ำน 
(อสม.) 
(ข อ อ นุ มั ติ จ่ า ย ข า ด เงิ น ส ะ ส ม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 

649,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

 

โครงการพัฒนาจากการจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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5.  แผนงานเคหะและชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก ส ำหรับงำน
ประมวลผล จ ำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อ เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ ก 
ส ำหรับงำนประมวลผล จ ำนวน 1 
หน่วย จ ำนวน 1 เครื่อง งบประมำณ 
22,000 บำท เพื่อใช้ในปฏิบัติงำน
ประจ ำกองช่ำง 

22,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

2 จัดซื้อเครื่องตดัหญำ้  
(แบบข้อแขง็) 2 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้ำ แบบข้อแข็ง 
เป็ น เครื่ อ งตั ดห ญ้ ำแบบสะพำย 
เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 1.4 
แรงม้ำ ปริมำตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่ำ 30 ซีซี พร้อมใบมีด จ ำนวน 2 
เ ค รื่ อ ง ๆ  ล ะ  9 ,5 0 0  บ ำ ท 
งบประมำณ 19,000 บำท เพื่อใช้ใน
กำรปฏิบัติงำนประจ ำกองช่ำง 

19,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

3 จัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิด
พลังงำนแสงอำทิตย์ จ ำนวน 3 
ชุด 

จัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิดพลังงำน
แสงอำทิตย์ขนำด 300 มิลลิเมตร 
(LED 165 หลอด) พร้อมเสำ 4 นิ้ว 
สู ง 3 เมตร จ ำนวน 3 ชุด  ๆ  ละ 
17,500 บ ำ ท  ง บ ป ร ะ ม ำ ณ 
52,500 บำท เพื่อใช้ในกำรติดตั้ ง
บ ริ เวณ ท ำงร่ วมท ำงแยก ใน เขต
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

52,500 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

   
 

               

รายการครุภัณฑ์จากการกนัเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 จัดซื้อเครื่องตดัแต่งพุ่มไม้ 
ขนำด 22 นิว้ จ ำนวน 1 
เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนำด 22 
นิ้ว เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดใช้
เครื่องยนต์ แบบมือถือ ใช้เครื่องยนต์
เบนซิน 1 สูบ 2  จังหวะ ควำมจุ
กระบอกสูบขนำดไม่น้อยกว่ำ 21 ซีซี 
เครื่องยนต์ขนำดไม่น้อยกว่ำ 0.8 
แรงม้ำ ใบมีดตัดขนำดไม่น้อยกว่ำ 22 
นิ้ ว ใบมีตัดสำมำรถใช้ได้  2  ด้ ำน
จ ำน วน  1  เค รื่ อ ง  งบ ป ระม ำณ 
11,000 บำท เพื่อใช้ส ำหรับงำน
สวนของเทศบำลต ำบลสันก ำแพง  
(กันเงินงบประมาณ ปีพ.ศ. 2563  
จากการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 
ประจ าปี  พ.ศ.2563 เมื่อวันที่  28 
กันยายน 2563) 

11,000 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 

รายการครุภัณฑ์จากการกนัเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 ติดตั้งกล้องวงจรปดิ บริเวณ
ทำงร่วมทำงแยกภำยใน
หมู่บ้ำน หมู่ 6 ต ำบลแช่ช้ำง 
จ ำนวน 8 ชุด 

ติดตั้งกล้องวงจรปิด ควำมละเอียด 5 
MP Starlight HDCVI IR Bullet 
Camera เครื่องบันทึก ขนำด 8 ช่อง 
Penta-brid 4K Mini 1U Digital 
Video Recorder ฮำร์ดิสก์เก็บข้อมูล 
ขนำดควำมจุ  2  TB สำย RG 6/U 
Outdoor, Black w/Messenger & 
Power wire, 95% Shield เ ค รื่ อ ง
ส ำรองไฟ ขนำด 1,000 VA 500W 
จอมอนิ เตอร์  ขนำด 24 นิ้ ว ตู้ เก็ บ
อุปกรณ์ขนำด 15U ลึก 60 CM. ถำด
รองอุปกรณ์  พัดลม รำงไฟ อุปกรณ์
ตุ๊กตำเดินสำยเหล็ก กำวำไนซ์+ Box 
กันน้ ำ พร้อมค่ำแรงเดินสำยและค่ำ
ติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อม Set ระบบ 
บริเวณทำงแยกทำงร่วมภำยในหมู่บ้ำน 
หมู่  6 ต ำบลแช่ช้ำง จ ำนวน 8 ชุด 
(กันเงินงบประมาณ ปีพ.ศ. 2563  
จากการประชุมสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 
ประจ าปี  พ.ศ.2563 เมื่อวันที่  28 
กันยายน 2563) 

183,000 หมู่ 6 
ต.แช่ช้ำง 

กองช่ำง             

 

 

 

 

รายการครุภัณฑ์จากการกนัเงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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6.  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 จัดซือ้พัดลมแบบตดิผนัง 
ขนำดใบพัด 18 น้ิว จ ำนวน 4 
ตัว 

จัดซื้อพัดลมแบบติดผนัง ขนำดใบพัด 
18 นิ้ว จ ำนวน 4 ตัวๆ ละ 2,150 
บำท งบประมำณ 8,600 บำท เพื่อ
ติดตั้งในห้องปฏิบัตงิำนช่ำงศิลป์  
กองกำรศึกษำ 

8,600 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

2 จัดซื้อเลื่อยองศำ ขนำด 10 
นิว้ จ ำนวน  1 ตัว 
 
 

จัดซื้ อ เลื่ อยองศำ ขนำด 10  นิ้ ว 
จ ำ น ว น 1  ตั ว  ง บ ป ร ะ ม ำ ณ            
7,100 บำท เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำน
ประจ ำห้องปฏิบัตงิำนช่ำงศิลป์  
กองกำรศึกษำ 
 

7,100 เทศบำล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 จัดซื้อเครื่องออกก ำลงักำย
กลำงแจ้ง ประจ ำหมู่บ้ำน 
ป่ำเป้ำ หมู่ที ่3 ต ำบลทรำยมลู 
จ ำนวน 4 รำยกำร 

จัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง 
จ ำนวน 4  รำยกำร งบประมำณ 
73,800 ประกอบด้วย 
1) อุปกรณ์บริหำรแขน เข่ำ ลดหน้ำ
ท้อง (แบบถีบ ดึง ยกตัว) จ ำนวน 1 
ชุด  งบประมำณ 18,900 บำท 
2) อุปกรณ์บริหำรแขน ลดหน้ำท้อง
และนวดหลัง (แบบดึงยกตุ้มน้ ำหนัก) 
จ ำนวน 1 ชุด งบประมำณ 18,900 
บำท 
3 ) อุป กรณ์ ซิทอัพลดหน้ ำท้ อ ง/
บริหำรขำ เข่ำ (แบบดึงยกตุ้มน้ ำหนัก) 
จ ำนวน 1 ชุด งบประมำณ 17,500 
บำท 
4 ) อุปกรณ์ บริห ำรแขน  ขำและ
สะโพก (แบบเดินสลับเท้ำ) จ ำนวน 1 
ชุด งบประมำณ 18,500 บำท  
เพื่อบริกำรประชำชน ส ำหรับใช้ออก   
ก ำลังกำยประจ ำหมู่บ้ำนป่ำเป้ำ หมู่ที่ 
3 ต ำบลทรำยมูล 
 
 
 
 
 

73,800 หมู่ 3 
ต.ทรำยมลู 

กองกำรศึกษำ             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 
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 จัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำย
กลำงแจ้ง ภำยในโรงเรียน
อนุบำลเทศบำลต ำบล 
สันก ำแพง จ ำนวน 6 รำยกำร 

จัดซื้อเครื่องออกก ำลังกำยกลำงแจ้ง 
จ ำนวน 6  รำยกำร  งบประมำณ 
123,400 บำท ประกอบด้วย 
1) อุปกรณ์บริหำรแขน เข่ำ ลดหน้ำ
ท้อง (แบบถีบ ดึง ยกตัว) จ ำนวน 1 
ชุด งบประมำณ 18,900 บำท 
2) อุปกรณ์บริหำรแขน ลดหน้ำท้อง
และนวดหลัง (แบบดึงยกตุ้มน้ ำหนัก) 
จ ำนวน 1 ชุด งบประมำณ 18,900 
บำท  
3 ) อุปกรณ์ ซิทอัพลดหน้ ำท้ อ ง/
บริหำรขำ เข่ำ (แบบดึงยกตุ้มน้ ำหนกั) 
จ ำนวน 1 ชุด งบประมำณ 17,500 
บำท 
4 ) อุปกรณ์ บริห ำรแขน  ขำและ
สะโพก (แบบเดินสลับเท้ำ) จ ำนวน 1 
ชุด  งบประมำณ 18,500 บำท 
5) อุปกรณ์บริหำรสะโพก หัวไหล่ 
(แบบโยกเดินสลับเท้ำเพลำคู่) จ ำนวน    
1 ชุด งบประมำณ 19,800 บำท 
6 ) อุปกรณ์ บริห ำรแขน  หั วไหล่ 
หน้ำอก (แบบถ่ำง-หุบ ยกตัว) จ ำนวน 
1 ชุด งบประมำณ 29,800 บำท 
เพื่อบริกำรประชำชน ส ำหรับใช้ออก   
ก ำลังกำยภำยในโรงเรียนอนุบำล
เทศบำลต ำบลสันก ำแพง  

123,400 โรงเรียน
อนุบำล
เทศบำลต ำบล 
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             



 
 
บัญชีโครงกำร/กิจกรรม/งบประมำณ 

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 1.1  งานบริหารทั่วไป 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินเดือน (ฝ่ำยกำรเมือง) เงินเดือน, เงินค่ำตอบแทนประจ ำ
ต ำแหน่ งน ำยก /รอ งน ำยก , เงิน
ค่ำตอบแทนพิเศษนำยกเทศมนตรี/
รองนำยกเทศมนตรี, เงินค่ำตอบแทน
เลขำนุกำร/ที่ปรึกษำนำยกเทศมนตรี, 
เงินค่ำตอบแทนสมำชิกสภำเทศบำล
ต ำบลสนัก ำแพง 

3,072,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

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

10,361,100 

 

เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

3 ค่ำตอบแทน เพื่ อจ่ำยเป็นค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติ
รำชกำรอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. 
ค่ ำ เบี้ ยประชุม  ค่ ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ค่ำเช่ำ
บ้ำน เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 

1,096,800 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ไดแ้ก่ 
ค่ำเชำ่ทรัพย์สิน, ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร, 
ค่ำบริกำรและบ ำรุงรักษำระบบ
คอมพิวเตอร์งำนทะเบยีน, ค่ำประกัน
รถส่วนกลำง,คำ่ใช้จ่ำยในกำรด ำเนิน 
คดี, ค่ำโฆษณำและเผยแพร,่ ค่ำสมัคร
สมำชิกวำรสำรและรำชกิจจำนุเบกษำ 

1,239,200 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

5 ค่ำรับรองในกำรต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำรับรองบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มำนิเทศงำน ตรวจงำนเยี่ยม
ชมหรือทัศนศึกษำของท้องถิ่นและ
เจ้ำหน้ำท่ีซึ่งร่วมต้อนรับ ฯลฯ 

100,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

6 ค่ำเลี้ยงรับรองในกำรประชุม
สภำท้องถิ่น หรือคณะกรรม 
กำรหรือคณะอนุกรรม กำร 

เพื่ อจ่ ำยเป็นค่ ำเลี้ ยงรับรองในกำร
ป ระ ชุ ม สภ ำท้ อ งถิ่ น  ห รื อ คณ ะ 
กรรมกำรหรือคณะอนุกรรมกำรที่ได้รับ
แต่งตั้งตำมกฎหมำยหรือตำมระเบียบ
หรื อหนั งสื อสั่ งกำรของกระทรวง 
มหำดไทย หรือกำรประชุมระหว่ำง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่ วนท้ องถิ่ น  หรือองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสำหกิจ
หรือเอกชน ผู้เข้ำร่วมประชุมอื่นๆ และ
เจ้ำหน้ำที่ซึ่งเข้ำประชุม ฯลฯ 

25,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

7 ค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดอำคำร
ต่ำงๆ งำนรัฐพิธี และพิธีทำง
ศำสนำ 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำใช้จ่ำยในพิธีเปิดอำคำร
ต่ำงๆ งำนรัฐพิธี และพิธีทำงศำสนำ 
ฯลฯ 

30,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 ค่ำชดใช้ค่ำเสียหำยหรือค่ำ
สินไหมทดแทน 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำชดใช้ควำมเสียหำย 
หรือค่ำสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหำย
จำกกำรปฏิบัติงำนของเทศบำล ฯลฯ 

10,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

9 ค่ำใช้จ่ำยในกำรช่วยเหลือ
พนักงำนหรือลูกจ้ำงที่ตอ้งหำ
คดีอำญำ 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยเหลือพนักงำน
หรือลูกจ้ำงที่ต้องหำคดีอำญำ ฯลฯ 

10,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

10 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป 
รำชกำร 

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

200,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

11 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
สัมมนำ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียนกำร
ประชุม กำรฝึกอบรมและสัมมนำต่ำงๆ 
ของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง พนักงำน
จ้ำง และคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ
เทศบำล ท่ีจัดโดยส่วนรำชกำร และ
หน่วยงำนอื่น ตำมระเบียบมหำดไทย 
ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 

40,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

12 ค่ำจัดงำน จัดนิทรรศกำร 
ประกวดกำรแข่งขัน 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดงำน จัด
นิทรรศกำร ประกวดกำรแข่งขัน  จัด
พิธีวำงศิลำฤกษ์ ฯลฯ  

20,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 
 

ส ำนักปลดั             

13 ค่ำพวงมำลัย ช่อดอกไม้ 
กระเช้ำดอกไม้ และพวงมำลำ 

เพื่ อ จ่ ำ ย เป็ น จั ด ซื้ อ พ ว งม ำ ลั ย          
ช่อดอกไม้ กระเช้ำดอกไม้ พวงมำลำ 
พำนพุ่ม ฯลฯ 

5,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

14 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน ค่ำซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ที่ช ำรุดเสียหำย ค่ำบ ำรุง 
รักษำ รำยเดือน/รำยปี เช่น เครื่อง
คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ส ำเนำ 
ยำนพำหนะ เครื่องขยำยเสียงท่ีตดิตั้ง
ชุมชนในเขตเทศบำลฯลฯ 

140,000  
 

เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

15 ค่ำวัสด ุ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดสุ ำนักงำน, วัสดุ
ไฟฟ้ำและวิทยุ, วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว, 
วัสดุก่อสร้ำง,วัสดยุำนพำหนะและ
ขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, 
วัสดุโฆษณำและเผยแพร่, วัสดุ
คอมพิวเตอร์, วัสดุอื่น  

710,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

16 ค่ำสำธำรณูปโภค เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ , ค่ำน้ ำประปำ, 
ค่ ำน้ ำบำดำล, ค่ ำบริกำรโทรศัพท์ , 
ค่ำบริกำรไปรษณีย์, ค่ำบริกำรสื่อสำร
และโทรคมนำคม ฯลฯ 

1,328,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

17 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง 
ครุภณัฑ ์

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ครุภณัฑ์ ค่ำประกอบ ดดัแปลงต่อเติม
หรือปรับปรุงครุภณัฑ ์

11,500 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

18 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรบ ำรุงรักษำ
และปรับปรุงท่ีดินและสิ่งก่อสร้ำง
ต่ำงๆ เช่น อำคำรส ำนักงำนเทศบำล 
อำคำรบริกำรประชำชน อำคำรศนูย์
ป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย ฯลฯ 

50,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             



63 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 รำยจ่ำยอื่น เพื่ อเป็นค่ำใช้จ่ำยด ำเนินกำรจ้ำง
องค์กรหรือสถำบันที่เป็นกลำง เพื่อ
เป็นผู้ด ำเนินกำรส ำรวจควำมพึงพอใจ
ของผู้ รับบริกำรด้ำนคุณภำพกำร
ให้บริกำรของเทศบำล และค่ำใช้จ่ำย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในกำรด ำเนินงำน 

50,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

 1.2  งานบริหารงานคลัง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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

5,907,600 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             

2 ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็น
ประโยชน์แก่อปท. ค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ค่ำเช่ำ
บ้ำน ค่ำช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 

388,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             

3 รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ไดแ้ก่ 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร, ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร,่ ค่ำธรรมเนียมธนำคำร  

115,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป 
รำชกำร 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร หรือกำรศึกษำดูงำนใน
รำชอำณำจักร และนอกรำช อำณำ 
จักรของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง 
และคณะผู้บริหำร สมำชิกสภำ
เทศบำล 

50,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             

5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
สัมมนำ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน
ฝึกอบรมและสัมมนำต่ ำงๆ  ของ
พนั ก งำน เทศบ ำล  ลู ก จ้ ำ ง  และ
พนักงำนจ้ำง ที่จัดโดยส่วนรำชกำร 
และหน่ วยงำนอื่ น  ตำมระเบี ยบ
มหำดไทย ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำร
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ พ.ศ.2557 

50,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             

6 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน ค่ำซ่อมแซม
ครุภณัฑ์ที่ช ำรุดเสียหำย ได้แก่   
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดดี 
ยำนพำหนะ  

30,000  
 

เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             

7 ค่ำวัสด ุ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดสุ ำนักงำน, วัสดุ
ไฟฟ้ำและวิทยุ, วสัดุงำนบ้ำนงำนครัว
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง, วัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น, วสัดุโฆษณำ
และเผยแพร่, วัสดุคอมพิวเตอร ์

299,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 ค่ำสำธำรณูปโภค เพื่ อจ่ ำย เป็นค่ ำบริกำรโทรศัพท์ , 
ค่ำบริกำรสื่อสำรและโทรคมนำคม  

40,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             

9 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง 
ครุภณัฑ ์

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ครุภณัฑ์ ค่ำประกอบ ดัดแปลง      
ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภณัฑ ์

10,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองคลัง             

 

2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 2.1  งานเทศกิจ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงิน เดื อนพนั กงำน  ค่ ำตอบแทน
พนักงำนจ้ำง, เงินเพิ่มต่ำงๆ ของ
พนักงำนจ้ำง 

458,500 

 

เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

งำนเทศกิจ 
ส ำนักปลดั 

            

2 รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร ค่ำใช้จ่ำยเพื่อให้ได้มำซึ่งบริกำร ได้แก่ 
ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร, ค่ำโฆษณำและ
เผยแพร่ 

30,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

งำนเทศกิจ
ส ำนักปลดั 

            

3 ค่ำวัสด ุ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดสุ ำนักงำน, วัสดุ
พำหนะและขนส่ง วัสดเุชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น, วัสดุก่อสร้ำง  

45,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

งำนเทศกิจ 
ส ำนักปลดั 
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 2.2  งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเดือนพนักงำน,ค่ำจ้ำงลูกจ้ำง 
ประจ ำ, ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง, 
เงินเพิ่มตำ่งๆ ของพนักงำนจ้ำง 

2,597,900 
 

เทศบำล        
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ
ส ำนักปลดั 

            

2 ค่ำตอบแทน  ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็น
ประโยชน์ แก่ อปท. ค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร และเงิน
ช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 

70,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ
ส ำนักปลดั 

            

3 รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร เพื่อเป็นรำยจำ่ยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำร ได้แก่ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร   
ค่ำโฆษณำและเผยแพร่  

505,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ
ส ำนักปลดั 

            

4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดนิทำงไป 
รำชกำร 

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

10,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกนัฯ
ส ำนกัปลดั 

            

5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
สัมมนำ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน
กำรประชุม กำรฝึกอบรมและสัมมนำ
ต่ำงๆ ของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง 
พนักงำนจ้ำง ที่จัดโดยส่วนรำชกำร 
และหน่วยงำนอ่ืน  

20,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ
ส ำนักปลดั 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพื่ อ จ่ ำย เป็ นค่ ำบ ำรุ งรั กษำและ
ซ่อมแซมทรัพย์ สิ น  ค่ ำซ่ อมแซม
ค รุ ภั ณ ฑ์ ที่ ช ำ รุ ด เสี ย ห ำ ย  ค่ ำ
บ ำรุงรักษำ รำยเดือน/รำยปี  เช่น 
เครื่องคอมพิวเตอร์  ยำนพำหนะ 
เครื่องสูบน้ ำ เลื่อยโซ่ยนต์ ฯลฯ 

200,000 
 

เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ
ส ำนักปลดั 

            

7 ค่ำวัสด ุ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน, วัสดุ
ไฟฟ้ำและวิทยุ, วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว, 
วัสดุก่อสร้ำง, วัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง, วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น,วัสดุ
วิทยำศำสตร์หรือกำรแพทย์ วัสดุ
โฆษณ ำและเผยแพร่ ,วัสดุ เครื่ อ ง   
แต่ งกำย, วัสดุคอมพิวเตอร์ , วัสดุ
เครื่องดับเพลิง, วัสดุอื่น  

580,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ
ส ำนักปลดั 

            

8 ค่ำสำธำรณูปโภค เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบริกำรโทรศัพท์  10,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

งำนป้องกันฯ
ส ำนักปลดั 

            

9 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ครุภณัฑ ์

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
และปรับปรุงครุภัณฑ์ 

150,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

งำนปอ้งกนัฯ 
ส ำนักปลดั 
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3. แผนงานการศึกษา 
 3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเดือนพนักงำน, เงินเพิ่มต่ำงๆ ของ
พนั ก งำน , เงินประจ ำต ำแห น่ ง , 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง, เงินเพิ่ม
ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง 

3,206,600 

 

เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

2 ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร ค่ ำเช่ำบ้ ำน เงินช่วยเหลือ
กำรศึกษำบุตร  

177,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

3 รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร เพื่อเป็นรำยจำ่ยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำร ได้แก่ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  

220,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป 
รำชกำร 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร หรือกำรศึกษำดูงำนใน
รำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำจักร
ของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง หรือ
บุคลำกรของโรงเรียนอนุบำลเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง และศูนย์พัฒนำเด็ก
เล็กสังกัดกองกำรศึกษำ 

100,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ินของกองกำรศึกษำ
ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กและโรงเรียนใน
สังกัดเทศบำลต ำบลสันก ำแพงให้
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกติ เช่น    
โต๊ะ-เก้ำอีน้ักเรียน ตูเ้ก็บเอกสำร   
ช้ันวำงของ พัดลม อ่ำงล้ำงจำน 
เครื่องท ำน้ ำเย็น โทรทัศน์ เครื่องเล่น 
DVD เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องขยำย
เสียง ฯลฯ   

50,000 
 

เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

6 ค่ำวัสด ุ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน, วัสดุ
ไฟฟ้ำและวิทยุ, วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว, 
วัสดุก่อสร้ำง, วัสดุยำนพำหนะและ
ขนส่ง, วัสดุเช้ือเพลิงและหล่อลื่น, 
วัส ดุ โฆษณ ำและ เผยแพ ร่ , วั ส ดุ
คอมพิวเตอร์ 

345,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

7 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง 
ครุภณัฑ ์
 

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

10,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             
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 3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินเดือน (ฝ่ำยประจ ำ) เงินเดือนพนักงำน,เงินวิทยฐำนะ 
ค่ำตอบแทนพนักงำนจ้ำง, เงินเพิ่ม
ต่ำงๆ ของพนักงำนจ้ำง 

3,466,500 
 

เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

2 ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติรำชกำรอันเป็น
ประโยชน์ แก่ องค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น  

2,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

3 รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร เพื่อเป็นรำยจำ่ยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำร ได้แก่ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  

480,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

4 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ิน ค่ำซ่อมแซมวัสดุ
ครุภณัฑ์ เช่น โตะ๊-เก้ำอี้นักเรยีน ตู้
เก็บเอกสำร ช้ันวำงของ พัดลม อ่ำง
ล้ำงจำน เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ที่
ช ำรุดเสยีหำยให้อยู่ในสภำพดี 
สำมำรถใช้งำนได้ตำมปกต ิ

30,000 
 

เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

5 ค่ำวัสด ุ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน, วัสดุ
ไฟฟ้ำและวิทยุ, วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว 
วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุกำรเกษตร 

145,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

6 ค่ำสำธำรณูปโภค เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ ค่ำน้ ำประปำ   
ค่ำน้ ำบำดำล ค่ำบริกำรโทรศัพท ์ 

90,000 เทศบำล       
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

7 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 
 

เพื่ อ จ่ ำย เป็ นค่ ำบ ำรุ งรั กษำและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้ำงอำคำร
เรียน โรงเรียนอนุบำลเทศบำลต ำบล
สันก ำแพง ศูนย์พัฒนำเด็กเล็กใน
สังกัดเทศบำลต ำบลสันก ำแพง 

150,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             



71 

 

4. แผนงานสาธารณสุข 
 4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หนว่ย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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

6,230,080 
 

เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

2 ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท. ค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบั ติ งำนนอกเวลำรำชกำร ค่ ำ       
เช่ำบ้ำน เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 

394,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

3 รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร เพื่อเป็นรำยจำ่ยเพื่อให้ได้มำซึ่งบรกิำร 
ได้แก่ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำส ำรวจ
ข้อมูลจ ำนวนสตัว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตำมโครงกำรสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจำกโรคพิษสุนัขบ้ำค่ำโฆษณำ
และเผยแพร่  

470,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป 
รำชกำร 

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

40,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หนว่ย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
สัมมนำ 

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

35,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

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

100,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

7 ค่ำวัสด ุ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน, วัสดุ
ไฟฟ้ำและวิทยุ , วัสดุก่อสร้ำง, วัสดุ
ยำนพำหนะและขนส่ง, วัสดุเช้ือเพลิง
และหล่อลื่น, วัสดุวิทยำศำสตร์หรือ
กำรแพทย์, วัสดุโฆษณำและเผยแพร่, 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

355,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

8 ค่ำสำธำรณูปโภค เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ, ค่ำน้ ำประปำ 
ค่ำน้ ำบำดำล 

10,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             
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5. แผนงานเคหะและชุมชน 
 5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน  

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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

6,245,600 

 

เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

2 ค่ำตอบแทน ค่ำตอบแทนผู้ปฏิบัติรำชกำรอันเป็น
ประโยชน์แก่ อปท.ค่ำตอบแทนกำร
ปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร ค่ำเช่ำ
บ้ำน เงินช่วยเหลือกำรศึกษำบุตร 

290,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

3 รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร เพื่อเป็นรำยจำ่ยเพื่อให้ได้มำซึ่งบรกิำร 
ได้แก่ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร ค่ำรังวัดที่ดิน
สำธำรณะ ค่ำจำ้งขุดลอกระบำยน้ ำ  
ล ำเหมืองสำธำรณะประโยชน์
ค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ  

1,250,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

4 ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป 
รำชกำร 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไป
รำชกำร หรือกำรศึกษำดูงำนใน
รำชอำณำจักร และนอกรำชอำณำ จักร
ของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำง และคณะ
ผู้บริหำร สมำชิกสภำเทศบำล 

30,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

5 ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมและ
สัมมนำ 

เพื่อเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรลงทะเบียน
กำรประชุม กำรฝึกอบรมและสมัมนำ
ต่ำงๆ ของพนักงำนเทศบำล ลูกจำ้ง 
และพนักงำนจ้ำง ท่ีจัดโดยส่วน
รำชกำร และหน่วยงำนอ่ืน  

30,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพื่ อ จ่ ำย เป็ นค่ ำบ ำรุ งรั กษ ำหรื อ
ซ่ อมแซมครุภั ณ ฑ์  ค่ ำซ่ อมแซม
ครุภัณฑ์ที่ช ำรุดเสียหำย เช่น เครื่อง
สั่ น ค อ น ก รี ต ,  เค รื่ อ ง ต บ ดิ น , 
ยำนพำหนะ ฯลฯ 

300,000 
 

เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

7 ค่ำวัสด ุ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุส ำนักงำน, วัสดุ
งำนบ้ำนงำนครัว, วัสดุยำนพำหนะ
และขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, 
วัสดุเครื่องแต่งกำย, วัสดุคอมพิวเตอร์
, วัสดุอื่น  

875,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

8 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง 
ครุภณัฑ ์

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ครุภัณฑ์ , ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 

100,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

 5.2 งานไฟฟ้าถนน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร เพื่อเป็นรำยจำ่ยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำร ได้แก่ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร  

30,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

2 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพื่ อ จ่ ำย เป็ นค่ ำบ ำรุ งรั กษ ำหรื อ
ซ่อมแซมที่ดินและสิ่ งก่อสร้ำง ค่ำ
ซ่ อม แซม สิ่ งก่ อ ส ร้ ำงต่ ำงๆ  เช่ น 
สะพำน ฝำยน้ ำล้น ฯลฯ 

50,000 
 

เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

3 ค่ำวัสด ุ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุไฟฟ้ำและวิทยุ 
วัสดุก่อสร้ำง วัสดุอื่น 

955,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ค่ำชดเชย (ค่ำ K) เพื่ อ จ่ ำย เป็ นค่ ำชด เชย ในกำรใช้
สัญญำณแบบปรับรำคำได้ (K) ให้แก่
ผู้รับจ้ำงหลังกำรส่งมอบงำน  

20,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

5 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

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

500,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

 5.3 งานสวนสาธารณะ 
ล ำดับ

ที ่
โครงกำร/กิจกรรม 

รำยละเอียดของโครงกำร/
กิจกรรม 

งบประมำณ 
สถำนที่

ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร เพื่อเป็นรำยจำ่ยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำร ได้แก่ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 

20,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             

2 ค่ำวัสด ุ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวัสดุกำรเกษตรต่ำงๆ 
ในกำรจัดซื้ อสำรเคมีที่ ใช้ ในกำร
ป้ อ งกั น และก ำจั ด ศั ต รู พื ช  ก ำร
ปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม สวน
สุขภำพ สวนหย่อม สวนสำธำรณะ
ที่ดินสำธำรณประโยชน์  ปรับปรุง
สภำพแวดล้อมริมแม่น้ ำ ล ำคลอง 
สระน้ ำ ริมถนนในเขตเทศบำล ฯลฯ 

50,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองช่ำง             
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5.4 งานก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร เพื่อเป็นรำยจำ่ยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำร ได้แก่ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 
ค่ำจ้ำงเอกชนก ำจัดขยะ ค่ำโฆษณำ
และเผยแพร ่

8,570,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

2 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม 
ทรัพย์สิน ค่ำซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ช ำรุด
เสียหำย ค่ำบ ำรุง รักษำ รำยเดือน/รำยปี 
เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ำย
เอกสำร ยำนพำหนะฯลฯ 

650,000 
 

เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

3 ค่ำวัสด ุ เพื่อจ่ำยเป็นค่ำวสัดไุฟฟ้ำและวิทย,ุ 
วัสดุงำนบ้ำนงำนครัว, วัสดุก่อสร้ำง, 
วัสดุยำนพำหนะและขนส่ง, วัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น, วัสดุกำรเกษตร
วัสดุเครื่องแต่งกำย, วัสดุอื่น  

1,115,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

4 ค่ำสำธำรณูปโภค เพื่อจ่ำยเป็นค่ำไฟฟ้ำ , ค่ำน้ ำประปำ, 
ค่ำน้ ำบำดำล, ค่ำบริกำรโทรศัพท์ 

47,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

5 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง 
ครุภณัฑ ์

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ครุภัณฑ์ ค่ำประกอบดัดแปลง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 

20,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

6 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง
ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 

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

20,000  
 

เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             
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6. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 6.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รำยจ่ำยเพื่อให้ไดม้ำซึ่งบริกำร เพื่อเป็นรำยจำ่ยเพื่อให้ได้มำซึ่ง
บริกำร ได้แก่ ค่ำจ้ำงเหมำบริกำร 

112,400 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ฝ่ำยสวสัดิกำร
สังคม 

ส ำนักปลดั 

            

 
7. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 
 7.1 งานกีฬาและนันทนาการ 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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

30,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

2 ค่ำวัสดุกีฬำ เพื่ อจ่ ำย เป็ นค่ ำวัสดุ กีฬ ำส ำหรับ
ให้บริกำรประชำชนในเขตเทศบำล
ต ำบลสันก ำแพง เช่น ลูกฟุตบอล 
ลูกเปตอง ลูกปิงปอง ลกูแชร์บอล ลูก
เทนนิส ไม้ปิงปอง ไม้แบดมินตัน ไม้
เทนนิส ห่วงยำง เชือกกระโดด ดำบ
สองมือ ตะกร้อ ตะกร้ำหวำยแชร์บอล 
ตำข่ำยวอลเลย์ ห่วงบำสเก็ตบอลฯลฯ 

50,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             
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 7.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่ำบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงรักษำและ
ซ่อมแซมทรัพยส์ินของโรงเรยีน
อนุบำลเทศบำลต ำบลสันก ำแพง และ
กองกำรศึกษำ ให้สำมำรถใช้งำนได้
ตำมปกติ เช่น โต๊ะ-เก้ำอี้นักเรียน ตู้
เก็บเอกสำร ช้ันวำงของ พัดลม อ่ำง
ล้ำงจำน เครื่องท ำน้ ำเย็น โทรทัศน์ 
เครื่องเล่น DVD เครื่องคอมพิวเตอร์ 
เครื่องขยำยเสียง ยำนพำหนะ ฯลฯ  

30,000 
 

เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

2 ค่ำบ ำรุงรักษำและปรับปรุง 
ครุภณัฑ ์
 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำซ่อมแซมบ ำรุงรักษำ
ครุภัณฑ์ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม 
หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 

10,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองกำรศึกษำ             

 
8. แผนงานงบกลาง 
 8.1  งบกลาง 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 ค่ำช ำระหนี้ เงินต้นธนำคำร 
กรุงไทย จ ำกัด มหำชน 

เพื่อก่อสร้ำงอำคำรส ำนักงำนเทศบำล 
จ ำนวนทั้งสิ้น 29,049,500 บำท  
ตำมสญัญำกู้ประจ ำ ฉบับลงวันที่ 30 
พฤษภำคม 2549 ปีนี้งวดที่ 14 
(จำกจ ำนวนทั้งสิ้น 15 งวด)  

1,938,270 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนกัปลดั             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2 ค่ ำช ำระดอก เบี้ ย ธนำคำร 
กรุงไทย จ ำกัด มหำชน เพื่อ
ก่ อ สร้ ำ งอ ำคำรส ำนั ก งำน
เทศบำล 

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

50,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

3 ค่ำช ำระหนี้เงินกู้ให้ส ำนักงำน
เงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล 

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

992,980 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

  1)  เพื่อด ำเนินโครงกำรตำ่งๆ รวม 5 
โครงกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 6,400,000 
บำท ตำมสญัญำเงินกู้ เลขท่ี 
1229/45/2556 ลงวันท่ี 5 
กุมภำพันธ์ 2556 ปีน้ีปีท่ี 8 (จำก
จ ำนวนทั้งสิ้น 10 ปี) โดยช ำระเปน็
เงินต้น จ ำนวน 686,070 บำท 

               

  2)  เพื่อด ำเนินโครงกำรตำ่งๆ รวม 3 
โครงกำร จ ำนวนทั้งสิ้น 2,946,500 
บำท ตำมสญัญำเงินกู้ เลขท่ี 
1283/99/2556 ลงวันท่ี 18
กรกฎำคม 2556  ปีนี้ปทีี ่5 (จำก
จ ำนวนทั้งสิ้น 10 ปี) โดยช ำระเปน็
เงินต้น จ ำนวน 306,910 บำท 
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ช ำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้ส ำนักงำน
เงินทุนส่งเสริมกิจกำรเทศบำล 

ช ำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้ส ำนักงำนเงินทุน
ส่งเสริมกิจกำรเทศบำล เพื่อด ำเนิน
โครงกำรต่ำงๆ รวม 8 โครงกำร  

102,140 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

5 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ่ำยเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตำมกฎหมำย 

582,100 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

6 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ่ำยเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตำม
กฎหมำย 

30,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

7 ส ำรองจ่ำย เพื่อใช้จ่ำยในกรณีสำธำรณภัยจ ำเป็น 
ได้ตำมควำมเหมำะสม 

1,497,830 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนกัปลดั             

8 ค่ำบ ำรุงสันนิบำตเทศบำลแห่ง
ประเทศไทย 

เพื่อจ่ำยเป็นค่ำบ ำรุงสันนิบำตแห่ง
ประเทศไทย ในอัตรำร้อยละ 1/6 
ของงบประมำณรำยรับจริง ประจ ำปี
ที่ผ่ำนมำ (ไมร่วมเงินกู้ เงินจ่ำยขำด 
เงินสะสม เงินสมทบและเงินอุดหนุน
ทุกประเภท) 

142,870 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

9 เงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภำพ 

เพื่อจำ่ยเป็นเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภำพในระดับท้องถิน่
หรือพ้ืนท่ี ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50 
ของค่ำบริกำรสำธำรณสุขท่ีได้รับจำก
กองทุนหลักประกันสุขภำพแห่งชำต ิ

450,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

กองสำธำรณสุขฯ             

                  

                  

                  



81 

 

ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 ค่ำใช้จ่ำยในกำรจัดกำรจรำจร เพือ่เป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรแก้ไขปญัหำ
เกี่ยวกับกำรจรำจรที่ประชำชนไดร้ับ
ประโยชน์โดยตรง เช่น กำรทำสตีีเส้น 
สัญญำณไฟจรำจร สำมเหลี่ยมหยดุ
ตรวจ ป้ำยจรำจร แผงพลำสติกใสน่้ ำ 
เสำล้มลุกจรำจร เสื้อจรำจร ยำง
ชะลอควำมเร็วรถ ฯลฯ 

50,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

11 เงินสมทบกองทุนสวัสดิกำร
ชุมชน 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินสมทบกองทุน
สวัสดิกำรชุมชนเทศบำลต ำบล      
สันก ำแพง 

330,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลัด             

12 เงินทดแทนพนักงานจ้าง
ประสบอันตราย เจ็บป่วย 

เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงาน
จ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือ  
สูญหาย เนื่องจากการท างานให้
ราชการ 

20,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลัด             

13 เงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่ำท ำ
ศพ) 

เพื่อจ่ำยเป็นเงินช่วยค่ำท ำศพ พนักงำน
เทศบำล และลูกจ้ำงที่เสียชีวิตใน
ระหว่ำงรับรำชกำร 

30,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

14 เงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อจ่ำยเงินสมทบกองทุนบ ำเหน็จ
บ ำนำญขำ้รำชกำรส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
ตำมกฎหมำยในอัตรำร้อยละ 2 ของ
งบประมำณรำยได้ประจ ำปี (ไม่รวม
รำยได้จำกพันธบัตร เงินกู้ เงินทีม่ีผู้อุทิศ
ให้ หรือเงินอุดหนุน) 

1,540,000 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             
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ล ำดับ
ที ่

โครงกำร/กิจกรรม 
รำยละเอียดของโครงกำร/

กิจกรรม 
งบประมำณ 

สถำนที่
ด ำเนินกำร 

หน่วย
ด ำเนินกำร 

พ.ศ.2563 พ.ศ.2564 
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 เงินช่วยค่ำครองชีพผู้รับ
บ ำนำญ (ชคบ.) 

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

8,840 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

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

112,100 เทศบำล     
ต.สันก ำแพง 

ส ำนักปลดั             

 

 


