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คำนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดทำ
แผนพัฒนาและแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่แสดงถึงรายละเอียด แผนงาน โครงการ
พัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณน้ัน 

เทศบาลตำบลสันกำแพง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการ
ดำเนินงานของเทศบาล เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง เทศบาลหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จะเป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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บทนำ 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2548 และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จัดทำแผนการดำเนินงาน โดยมีจุดมุ่งหมายที่แสดงถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรม
ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณน้ัน เพ่ือให้แนวทาง
ในการดำเนินงานในปีงบประมาณน้ันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น   
ลดความซ้ำซ้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการการทำงานกับหน่วยงานและจำแนก
รายละเอียดต่างๆ ของแผนงาน/โครงการ ในแผนการดำเนินงาน 

แผนการดำเนินงานจะเป็นเคร่ืองมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แผนการดำเนินงานจะกำหนด     
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
โครงการ/กิจกรรมการพัฒนา ที่จะบรรจุในแผนการดำเนินงานจะมีที่มาจาก 

1)  งบประมาณรายจ่ายประจำปี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รวมทั้งเงินอุดหนุนที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอุดหนุนให้หน่วยงานอ่ืนดำเนินการ) 

2)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการเองโดยไม่ใช้
งบประมาณ (ถ้ามี) 

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

4)  โครงการ/กิจกรรมการพัฒนาอ่ืนๆ ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่าจะเกิด
ประโยชน์ในการประสานการดำเนินงานในพ้ืนที่ 
วัตถุประสงค์การจัดทำแผนการดำเนินงาน 

1) เพ่ือแสดงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา กิจกรรม ที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดใน
พ้ืนที่ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
4) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนนิงาน 
1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

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

4) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนการดำเนินงานแล้วเสนอผู้บริหารท้องถิ่น 
เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

5) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นให้ความเห็นชอบร่างแผนการดำเนินงานแล้ว ให้ประกาศเป็น
แผนการดำเนินงาน ทั้งน้ีให้ปิดประกาศแผนการดำเนินงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ประกาศ เพ่ือให้
ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน และต้องปิดประกาศไว้อย่างน้อยสามสิบวัน 
 
 

จากขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน สามารถเขียนเปน็แผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวบรวมโครงการ/กิจกรรม 

จัดทำร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างแผนการดำเนินงาน 

พิจารณาร่างแผนการดำเนินงาน 

เสนอร่างฯ ต่อผู้บริหารท้องถิ่น 

ผู้บริหารท้องถิน่ให้ความเห็นชอบ 

ประกาศใช้ 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการสนับสนุนการ 
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

องค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน

หน่วยงานอ่ืน 
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ระยะเวลาในการจัดทำแผนการดำเนินงาน 
แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้ง
แผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ต้อง
ดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณน้ัน  

การขยายเวลาการจัดทำและการแก้ไขแผนการดำเนินงานเป็นอำนาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
 
ประโยชน์ของแผนการดำเนนิงาน 

แผนการดำเนินงานเป็นเคร่ืองมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุม
การดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ รวมท้ังยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการ
ดำเนินงานและการประเมินผล ดังน้ันแผนการดำเนินงาน จึงมีแนวทางการจัดทำ ดังน้ี 

1) เป็นแผนที่แยกออกมาจากแผนพัฒนา และมีลักษณะเป็นแผนดำเนินการ 
2) จัดทำหลังจากที่ได้มีการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่าย

เพ่ิมเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่ ต้องดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ปีงบประมาณ 

3) แสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณ ระยะเวลาที่ชัดเจนและแสดงถึง
การดำเนินงานจริง 

4) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานท่ีจะเข้ามาดำเนินการในพ้ืนที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 



 
 

ส่วนที่ 2   
บัญชีโครงการ/กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีสรุป 
จำนวนโครงการและงบประมาณ 

 
 
 
 
 
 
 



จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จํานวน ร้อยละของ
ทีดําเนินการ ของโครงการทังหมด งบประมาณ งบประมาณ

1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการบริการประชาชน
     1.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 8 8.51 405,000 0.58 สํานักปลัด,กองคลัง
     1.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 1.06 20,000           0.03 งานป้องกันฯ
     1.3  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 2.13 50,000 0.07 ฝ่ายสวัสดิการสังคม

รวม 11 11.70 475,000        0.68
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
     2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 2 2.13 90,000 0.13 กองช่าง,กองสาธารณสุขฯ,ฝ่ายสวัสดิการฯ

     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 17 18.09 12,381,000 17.78 กองช่าง
     2.3  แผนงานการเกษตร 1 1.06 30,000 0.04 กองช่าง

รวม 20 21.28 12,501,000   17.95
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
     3.1  แผนงานงบกลาง 3 3.19 39,675,600    56.98 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
     3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 5 5.32 135,000         0.19 งานป้องกันฯ
     3.3  แผนงานสาธารณสุข 13 13.83 1,308,000      1.88 กองสาธารณสุข
     3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 2.13 50,000           0.07 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
     3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 7 7.45 213,000         0.31 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
     3.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 6 6.38 380,000         0.55 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
     3.7  แผนงานการเกษตร 1 1.06 20,000           0.03 ฝ่ายสวัสดิการสังคม

รวม 37 39.36 41,781,600   60.00
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
     4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 4 4.26 690,000         0.99 ฝ่ายสวัสดิการสังคม

รวม 4 4.26 690,000        0.99
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
     5.1 แผนงานการศึกษา 10 10.64 13,267,720    19.05 กองการศึกษา
     5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนการ 12 12.77 920,000         1.32 กองการศึกษา

รวม 22 23.40 14,187,720   20.37
รวมทังสิน (โครงการพัฒนา) 94 100.00 69,635,320   100.00

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน หน่วยดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลตําบลสันกําแพง

แบบ ผด.01



จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จํานวน ร้อยละของ
ทีดําเนินการ ของโครงการทังหมด งบประมาณ งบประมาณ

6.  รายการครุภัณฑ์
     6.1  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 3 9.68 213,970         7.51 สํานักปลัด,กองคลัง
     6.2  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 6 19.35 105,700         3.71 กองการศึกษา
     6.3  ครุภัณฑ์สํานักงาน 9 29.03 140,090         4.92 กองสาธารณสุขฯ
     6.4  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 2 6.45 1,894,400      66.47 กองช่าง
     6.5  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 4 12.90 192,100         6.74 งานป้องกันฯ
     6.6  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 4 12.90 57,900           2.03 กองช่าง
     6.7  ครุภัณฑ์โรงงาน 1 3.23 25,200           0.88 กองการศึกษา
     6.8  ครุภัณฑ์อืน 2 6.45 220,500         7.74 กองช่าง

รวมรายการครุภัณฑ์ 31 100.00 2,849,860     100.00
จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จํานวน ร้อยละของ
ทีดําเนินการ ของโครงการทังหมด งบประมาณ งบประมาณ

7. โครงการ/กิจกรรม ประเภทรายจ่ายประจํา
     7.1  แผนงานบริหารงานทัวไป
         1)  งานบริหารทัวไป 14 16.28 15,898,900    21.50 สํานักปลัด
         2)  งานบริหารงานคลัง 9 10.47 8,546,800      11.56 กองคลัง
     7.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
         1) งานเทศกิจ 3 3.49 538,500         0.73 งานป้องกันฯ
         2) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 6.98 4,026,200      5.45 งานป้องกันฯ
     7.3 แผนงานการศึกษา
         1)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 6 6.98 4,163,900      5.63 กองการศึกษา
         2)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5 5.81 4,282,000      5.79 กองการศึกษา
     7.4  แผนงานสาธารณสุข
         1)  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 7 8.14 7,633,900      10.32 กองสาธารณสุขฯ
         1)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 3 3.49 258,000         0.35 กองสาธารณสุขฯ
     7.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์
         1)  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 1 1.16 112,400         0.15 สํานักปลัด
     7.6  แผนงานเคหะและชุมชน
         3)  งานสวนสาธารณะ 2 2.33 70,000           0.09 กองสาธารณสุขฯ
         4)  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 3 3.49 9,812,000      13.27 กองสาธารณสุขฯ
     7.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
         1)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2 2.33 2,002,000      2.71
     7.8  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
         1) งานกีฬาและนันทนาการ 1 1.16 50,000           0.07 กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์/แผนงาน หน่วยดําเนินการ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน หน่วยดําเนินการ



จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จํานวน ร้อยละของ
ทีดําเนินการ ของโครงการทังหมด งบประมาณ งบประมาณ

     7.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
         1) งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 6 6.98 8,882,200      12.01 ทุกกองงาน
         2) งานก่อสร้าง 4 4.65 1,675,000      2.27 ทุกกองงาน
     7.10  แผนงานการเกษตร
         1) งานสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1 1.16 50,000           0.07 ทุกกองงาน
     7.111  แผนงานงบกลาง
         1) งานงบกลาง 13 15.12 5,936,420      8.03 ทุกกองงาน

รวมทั้งสิ้น (รายจ่ายประจํา) 86 100.00 73,938,220     100.00
รวมทั้งสิ้น (โครงการพัฒนา+รายการครุภัณฑ์ +รายจ่ายประจํา) 211 100.00 152,000,000   100.00

ยุทธศาสตร์/แผนงาน หน่วยดําเนินการ



 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
(โครงการพัฒนา) 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 การดำเนินการบริหารศูนย์
ยุติธรรมชุมชนระดับตำบล  

ดำเนินการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชน 
ตามกรอบภารกิจ 5 ด้าน ดังนี้ 
1 )  ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม
อาชญากรรมในชุมชน 
2 ) การรับเรื่องราวร้องทุกข์  แจ้ง
เบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น 
3) การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท 
4) การเยียวยาเสริมพลังแก่เหยื่อ
อาชญากรรมและความรู้สึกของชุมชน 
5 ) การรับผู้ พ้ น โทษห รือผู้ ถู กคุ ม
ประพฤติกลับสู่ชุมชน 

10,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

งานนิติการ 
สำนักปลัด 

            

5 โครงการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และ
สร้างการรับรู้สู่ชมุชนผ่านสื่อ
ออนไลน์ 

ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีผลต่อการรายงาน
ผลการดำเนินงานและการสร้างการ
รับ รู้สู่ ชุ ม ชน ใน ท้อง ถิ่น  โดยการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น รายงานประจำปี เอกสาร
ข่าวแจก  จดหมายข่าวรายปั ก ษ์  
จัดการข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์ 
ผ่านไลน์กรุ๊ป เพื่อติดต่อสื่อสารกับ
ผู้นำชุมชนในการรายงานผลกิจกรรม 
เพื่อส่งเป็นข่าว 

60,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

งาน
ประชาสัมพันธ์ 
สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการอบรมเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรมและต่อต้าน
ทุจริตคอรัปชันภาครัฐ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
และประโยชน์สุขของประชาชน 

จัดฝึ กอบรม เส ริมส ร้างคุณ ธรรม
จริยธรรมและต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน
ภาค รัฐ  ให้ แก่ พนั ก งาน เทศบาล 
ลูกจ้าง เทศบาลตำบลสันกำแพง 

10,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัด 

            

7 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

- บันทึกและจัดเก็บข้อมูลระวางที่ดิน
และแปลงที่ ดิน สิ่งปลูกสร้างต่างๆ 
ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบัน 
-รวบรวมจัดเก็บ ปรับปรุงข้อมูลที่ดิน 
สิ่งก่อสร้าง ป้ายและข้อมูลประกอบ 
การค้ า ทุ ก รายการ ที่ มี อ ยู่ ใน เขต
เทศบาลให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

250,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายพัฒนา
รายได้ 
กองคลัง 

            

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นการ 
จูงใจแก่ผู้เสียภาษี 

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

20,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายพัฒนา
รายได้ 
กองคลัง 
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1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 อุดหนุนเทศบาลตำบลสันกลาง สนับสนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์
ป ฏิบั ติ ก าร ร่วม ในการช่ วย เหลื อ
ประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชี ย ง ให ม่  ประจำปี งบป ระมาณ 
2565 

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

สำนักปลัด             

 
1.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อ
การจัดทำแผนชมุชนและ
แผนพัฒนาเทศบาล 

ดำเนินการจัดเวทีประชาคมภายใน
เขตเทศบาลทั้ง 22 หมู่บ้าน  เพื่อ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผน
ชุ ม ช น โด ย น ำ ข้ อ มู ล ม า จั ด ท ำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น 

20,000 22 หมู่บ้านใน
เขตเทศบาล 

ฝ่ายสวัสดิการฯ
สำนักปลัด 

            

2 โครงการสำรวจข้อมูลที่จำเป็น
ของเทศบาล 

จัดเก็บข้อมูลจากประชาชนภายใน
เขตเทศบาล จำนวน 22 หมู่บ้าน 

30,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

ฝ่ายสวัสดิการฯ
สำนักปลัด 
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2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งแวดล้อม 
 2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประชุ มอบ รม ให้ ค วาม รู้  การ
รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เรื่องการ
ลดการใช้ คัดแยะ ประชาสัมพันธ์
การดำเนินงาน

50,000 ชุมชนภายใน
เขตเทศบาล  
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุข ฯ            

2 โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า  
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ประชุมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน 
เยาวชน แกนนำชุมชน ผู้สูงอายุ 
อสม. อถล. และประชาชนทั่วไป 
ประชาสัมพันธ์การดำเนนิงาน

40,000 ภายในเขต 
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองสาธารณสุข ฯ             

 
 2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ
ถนนสายป่าเส้า-ป่าเห็ว (จากบ้านผู้ช่วย
เบิ้มถึงสามแยกบ้านเหล่า) บ้านป่าเส้า  
หมู่ที่ 1 ตำบลสันกำแพง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค .ส.ล .
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ค ว า ม ก ว้ า ง  0 .3 0  เม ต ร 
ลึกเฉลี่ย 0.41 เมตร ความยาว 
406.00 เมตร 

1,366,000 หมู่ 1 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง            
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณ 
ถนนสายป่าเส้า-คำซาว (ต่อจากราง
ระบายน้ำของเดิมถึงลำเหมืองสาธารณะ 
หน้าโรงเรียนสันกำแพงคันธานุสรณ์) 
บ้านป่าเส้า หมู่ที่ 1 ตำบลสันกำแพง 

ก่อส ร้างรางระบายน้ำ  ค .ส .ล .
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.78 เมตร ความยาว 101.50 
เมตร 

458,000 หมู่ 1 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง            

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณซอย 7 บ้านป่าเห็ว  
หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา  0 .15 เมตร ขนาดกว้าง 
4 .0 0  เม ต ร  ค ว าม ย า ว ร ว ม 
332.00 เมตร โดยมีพื้นที่ถนน 
ค.ส.ล.รวมไม่น้อยกว่า 1,328.00 
ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก
บดแน่น กว้างข้างละ 0.20 เมตร

772,000 หมู่ 2 
ต.สันกำแพง 

กองชา่ง             

4 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณบ้าน 
อ.สมศักดิ์ ปันทา ไปจนถึงลำเหมือง
สาธารณประโยชน์ร้านฝ้ายสันกำแพง  
บ้านคำซาว หมู่ที่ 4 ตำบลสันกำแพง 

ก่อส ร้างรางระบายน้ำ  ค .ส .ล . 
พร้อมฝาปิด ค.ส.ล. ขนาดความ
กว้าง 0.30 ม. หนา 0.12 เมตร 
ความลึกเฉลี่ย 0.50  เมตร ความ
ยาวรวม 295.50 เมตร 

1,052,000 หมู่ 4 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็กบริเวณถนนข้างวัดสันกำแพง
หลวง บ้านสันเหนือ  
หมู่ที่ 5 ตำบลสันกำแพง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตรจำนวน 2 ช่วง 
พื้นที่ถนน ค.ส.ล. รวมไม่น้อยกว่า 
1,143.30  ตารางเมตร  โดย ช่วง
ที่ 1 ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ความ
ยาวรวม 181.30 เมตร โดยมีพื้นที่่
ถนน ค.ส.ล.ช่วงที่ 1 รวมไม่น้อยกว่า 
815.85  ตารางเมตร พร้อมไหล่
ทางหินคลุกบดแน่น ข้างเดียว กว้าง 
0.50 ม. และช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 
4.00 เมตร ความยาวรวม 82.00 
เมตร โดยมีพื้นที่่ถนน ค.ส.ล.ช่วงที่ 
2 รวมไม่น้อยกว่า 328.00  ตาราง
เมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุกบดแน่น 
สองข้างกว้างข้างละ 0.50 ม.

720,000 หมู่ 5 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง            

6 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
บริเวณลำเหมืองสาธารณะประโยชน์ 
(หลังร้านกาแฟแม่กลอง) บ้านสันเหนือ 
หมู่ที่ 6 ตำบลสันกำแพง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร ขนาดความกว้าง 0.80 
- 1.20 ม . ความลึกเฉลี่ย 0.80 
เมตร ความยาวรวม 278.00 เมตร 

1,251,000 หมู่ 6 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

7 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. 
(เขื่อน ค.ส.ล. ป้องกันน้ำเซาะ)  
ชนิดตอกเสาเข็ม บริเวณลำเหมือง 
แม่ออน ข้างบ้านนางปราณี (ต่อจาก
ของเดิม) บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบล
สันกำแพง 

ก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล. (เขื่อน 
ค.ส.ล. ป้องกันน้ำเซาะ) ชนิดตอก
เสาเข็ม ความสูง 3.00 เมตร ความ
ยาวรวม 50.00 เมตร 

625,000 หมู่ 11 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก  
บริเวณตั้งแต่บ้านนางประไพ  
(เลขที่ 36) ถึงตลาดบ้านน้อย  
บ้านออน หมู่ที่ 14 ตำบลสันกำแพง 

ก่อส ร้างรางระบายน้ำ  ค .ส .ล .
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.50 เมตร ความยาว 221.00 
เมตร 

810,000 หมู่ 14 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง            

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก บริเวณบ้าน 
ดอนมูล ซอย 2 หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล 

ก่อส ร้างรางระบายน้ำ  ค .ส .ล .
พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ความกว้าง 
0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.28 เมตร 
ความยาวรวม  8 6 .0 0  เมตร 
พร้อมปรับปรุงผิวถนนด้วยการปู
ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความ
หนา 0.05 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 
3.95 เมตร ความยาว รวม 157 
เมตร โดยมีพื้นที่ถนนแอสฟัลท์ติ
กคอนกรีต รวมไม่น้อยกว่า 620 
ตร.ม. พร้อมเสริมขอบรางระบาย
น้ำ ค .ส.ล. ความสูงเฉลี่ย 0.05 
เมตร ความยาว 98 เมตร และเท
ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หนา 
0 .15  เมตร  ความกว้างเฉลี่ ย 
3 .0 0  เม ต ร  ค ว าม ย า ว ร ว ม 
27.00 เมตร โดยมีพื้นที่ถนน ค.
ส.ล.ไม่น้อยกว่า 81.00 ตร.ม.

540,000 หมู่ 1 
ต.ทรายมูล 

กองช่าง             

 
 
 
 
 
 
 
 



 

9 

 
 
 
 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ  
ค.ส.ล. (มอก. ชั้น 3) บริเวณริมทาง
หลวงเทศบาล ชม.ถ. 70-001 ฝั่งซ้าย 
(จากอุโบสถวัดดอนมูล) 
หมู่ที่ 1 - 2 ตำบลทรายมูล 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 
( ม อ ก .  ชั้ น  3 )  ข น า ด
เส้นผ่าศูน ย์กลาง 0 .80 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 15 
บ่อ ความยาวรวม140.00 เมตร 
พร้อมถมดิน และหินคลุก ทับหน้า
บดอัดแน่น

850,000 หมู่ 1 - 2 
ต.ทรายมูล 

กองช่าง            

11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ  
ค.ส.ล. พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยวัดชัยชนะมงคล (ป่าเป้า) 
บ้านป่าเป้า หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล 

ก่อส ร้างรางระบายน้ำ  ค .ส .ล . 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
ความกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 
0.60 เมตร ความยาว 170.00 
เมตร 

663,000 หมู่ 3 
ต.ทรายมูล 

กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ  
ค.ส.ล. (มอก. ชั้น 3) บริเวณริมทาง 
ถนนสันโค้งเก่า-สันก้างปลา (ฝั่งขวา)  
หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. 
( ม อ ก .  ชั้ น  3 )  ข น า ด
เส้นผ่ าศูน ย์กลาง 0 .60 เมตร 
พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. จำนวน 6 บ่อ 
ความยาวรวม 54.00 เมตรพร้อม
ถมดิน และหินคลุก ทับหน้าบดอัด
แน่น 

280,000 หมู่ 4 
ต.ทรายมูล 

กองช่าง             

13 โครงการก่อสร้างต่อเติม - ปรับปรุง 
อาคารอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน 
บริเวณที่ดินสาธารณะประโยชน์ เลขที่ 
13091 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5  
ตำบลทรายมูล 

ก่อสร้างต่อเติม - ปรับปรุง อาคาร
อเนกประสงค์  ประจำหมู่บ้ าน 
บริเวณที่ดินสาธารณะประโยชน์ 
เลขที่ 13091 บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 5 
ตำบลทรายมูล 

695,000 หมู่ 5 
ต.ทรายมูล 

กองช่าง             
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอยโรงเรียนอนุบาลก้าวไกล 
บ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม
ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 
เมตร ความยาว 114.00 เมตร 

451,000 หมู่ 7 
ต.ทรายมูล 

กองช่าง            

15 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 
(รูปตัวแอล) ค.ส.ล. 1 ชั้น บริเวณพื้นที่
ศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านป่าไผ่
เหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลแช่ชา้ง 

ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ (รูปตัว
แอล ) ค .ส .ล . 1  ชั้น  ขนาดกว้าง 
4.50 เมตร และ 12.50 เมตร ยาว 
4 .50 เมตร และ 16.50 เมตร 
พื้นที่ใช้สอยของอาคาร 110.25 
ตารางเมตร

900,000 หมู่ 6 
ต.แช่ช้าง 

กองช่าง             

16 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณซอย 1 บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 
ตำบลแช่ช้าง 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.พร้อม
ฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ความ
กว้าง 0.30 เมตร  จำนวน 2 ช่วง 
ความยาวรวม  ช่วงที่ 1 ลึกเฉลี่ย 
0.44 เมตร ความยาว 146.00 
เมตร  และช่วงที่ 2 ลึกเฉลี่ย 0.34 
เมตร  ความยาว  64 .00  เมตร 
พร้อมรางระบายน้ำ ค .ส .ล . ลอด
ถนน ขนาดกว้าง 0.60 เมตร ยาว 
4.00เมตร และบ่อพัก ค.ส.ล.ทิ้งน้ำ 
จำนวน 2 จุด

748,000 หมู่ 7 
ต.แช่ช้าง 

กองช่าง             

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณหน้าบ้านนายตุ๋ย เอโหย่  
ถึงบ้านนางมาลี วันวิชัย บ้านป่าไผ่ใต้ 
หมู่ที่ 8 ตำบลแช่ช้าง 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 3.00 
เมตร ความยาวรวม 109.00 เมตร 
โดยมีพื้นที่่ถนน ค.ส.ล.รวมไม่น้อย
กว่า 327.00  ตารางเมตร

200,000 หมู่ 8 
ต.แช่ช้าง 

กองช่าง             
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 2.3  แผนงานการเกษตร 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน
เนื่องมากจากพระราชดำริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาสยามบรม
ราชกุมารี (อพ.สธ.สถ.) 

กิจกรรมการดำเนินงานตาม
โครงการฯ เพื่อจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น 

30,000 เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการฯ
สำนักปลัด 

            

 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและคณุภาพชวีิต 
 3.1 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพงที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ย
ยังชีพ  

33,891,600 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 

            

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพงที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ย
ยังชีพ  

5,544,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขต
เทศบาล   

240,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 
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  3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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

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

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ 
สำนักปลัด 

            

2 โครงการป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน 

ดำเนิ น โค รงการป้ อ งกั น และลด
อุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลต่างๆ 
เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบังคับ
ใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างวินัย
และความตระหนักการใช้รถใช้ถนน
อย่างปลอดภัย การติดตั้งสัญญาณไฟ
กระพริบ กระจกโค้ง และป้ายเตือน
บริเวณจุดเสี่ยงป้องกันและลดความ
สูญเสียจากปัญหาอุบัติเหตุทางถนน
ในพื้นที่ จัดตั้งศูนย์ปฏิบั ติการร่วม
ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และ
จัดเวทีประชาคมในการตรวจสอบ
เส้นทางบริเวณจุดเสี่ยงในชุมชนเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขบริเวณจุดเสี่ยง และ
ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชน 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ 
สำนักปลัด 

            

3 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษหมอกควันการ
เผาในที่โล่ง 
 

ดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษหมอกควันการเผาใน
ที่โล่ง การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
แผ่นพับ ฯลฯ 

10,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ 
สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงานดับเพลิง    
ในการป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยและอัคคีภัย 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ 
เพิ่มทักษะพนักงานดับเพลิงและกู้ภัย 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ทุก 3 เดือน 

15,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ 
สำนักปลัด 

            

5 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านสาธารณภัย 

ช่ ว ย เห ลื อ  เ ยี ย ว ย า แ ล ะ ฟื้ น ฟู
ประชาชนหลังเกิดภัยฯลฯ 

60,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ 
สำนักปลัด 

            

 

  
 3.3  แผนงานสาธารณสุข 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการพัฒนาศกัยภาพ อสม. กิ จกรรมการให้ ค วาม รู้  รณ รงค์
ประชาสัมพันธ์ 

25,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

2 โครงการสุขาภิบาลอาหารและ
คุ้มครองผู้บริโภค 

อบรมผู้ประกอบการ ผู้ปรุงอาหารและ
ผู้สัมผัสอาหาร และตรวจสารปนเปื้อน
ในอาหารและน้ำอุปโภคและบริโภค 

50,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

3 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มี
ภาวะพึ่งพิง 

ให้ความรู้แก่ญาติและผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะ
พึ่งพิง และตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะ
พึ่งพิงในชุมชน 

15,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้า 

การฝึกอบรม การสำรวจประชากร
สัตว์เลี้ยง กิจการการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

5 โครงการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือ
ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและ
บุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง 

อบรมให้ความรู้  ทักษะในการดูแล
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงแก่ประชาชนใน
พื้นที่ 

78,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ 

อบรมให้ความรู้ สื่อประชาสัมพันธ์
แจก เอกสารแ ผ่น พั บ ให้ ค วาม รู้
เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก โรคติดต่อ 
โรคติดเชื้อตามฤดูกาล โรคอุบัติใหม่ 
และโรคไม่ติดต่อ 

45,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

7 โครงการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทาง
เพ ศ สั ม พั น ธ์  ก า ร ร ณ ร ง ค์  
ประชาสัมพันธ์แจกเอกสารแผ่นพับ 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

8 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
อนามัยโรงเรียน 

ให้ ความ รู้ เรื่ องการตรวจสุ ขภาพ
เบื้องต้นแก่ผู้ดูแลในสถานรับเลี้ยงเด็ก
และตรวจสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 
0-5 ปี 

10,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

9 โครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้อง
ก่อนวัยอันควร 

อบรมให้ความรู้ แจกเอกสารแผ่นพับให้
ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์และการป้องกันการ
ตั้งครรภ์แก่เยาวชน 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

10 โครงการจัดระบบบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล 

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ช่วยปฏิบัติงาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาล 
และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

500,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

11 โครงการฝึกอบรมพัฒนา
ศักยภาพพนักงานกู้ชีพกู้ภัยใน
การบริการระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

อบรมเพิ่มพูนความรู้พัฒนาศักยภาพ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานกู้ชีพกู้ภัยในการ
ปฏิบัติงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินของ
เทศบาลตำบลสนักำแพง 

15,000 เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองสาธารณสุข             

12 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านสาธารณสุข 

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนใน
ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า19 (โควิด-19)
  

60,000 เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองสาธารณสุข             
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
(ตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 

การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุขของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๒๒ 
หมู่บ้าน 

440,000 22 หมู่บ้านใน
เขตเทศบาล 

กองสาธารณสุขฯ             

  
 
 3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 ค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์
ราษฎรผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ 
ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน  
ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสใน
สังคม 

เ พื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน ก า ร
ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ป่วย
เอดส์ ผู้สูงอายุ เด็กนักเรียน ผู้ยากจน 
และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

30,000 เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 

            

2 โครงการช่วยหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เ พื่ อ จ่ า ย เป็ น ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน ก า ร
ช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถ
เข้าถึงปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต
ได้อย่างปกติสุขในสังคม มีคุณภาพ
ชี วิ ต ให้ ดี ขึ้ น  การช่ วย เห ลื อ เด็ ก
เย า ว ช น  ผู้ สู ง อ า ยุ  ผู้ ย า ก ไ ร้  
ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ฯลฯ 

20,000 เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 
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 3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ภายใต้แนวคิด
ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะ
ยาเสพติด 

จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด การ
จัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครป้องกัน   
ยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อ
เอาชนะยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม ในการดูแลรักษาความสงบ
เรียบร้อยในชุมชน เฝ้าระวังการแพร่
ระบาดของยาเสพติด ซึ่งประกอบด้วย 
กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด การ
ปราบปรามยาเสพติด กิจกรรมบำบัด 
รักษาและฟื้นฟูผู้ ติดยาเสพติด การ
รณรงค์ ต่อต้านยาเสพติด  การจัด
กิจกรรมฝึกอบรม กิจกรรมสภาเด็ก 
และเยาวชนระดับตำบล ประชุมอาสา 
สมัครป้องกัน ยาเสพติดในชุมชน โดย
ดำเนินงานร่วมกับสถานีตำรวจภูธรสัน
กำแพง 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการฯ
สำนักปลัด 

            

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และ
ศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

อบรมให้ ความ รู้ ด้ าน วิ ชาการแก่
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการชุมชน 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการฯ
สำนักปลัด 

            

3 โครงการตรวจสารเสพติดใน
บุคลากรกลุ่มเสี่ยง (ลูกจ้าง) 
เทศบาลตำบลสนักำแพง 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสารเสพติดบุ
คลกรกลุ่มเสียง 

13,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการฯ
สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการอบรมให้ความรู้และ
ศึกษาดูงานแก่คณะกรรมการ
สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ 

อบรมให้ ความ รู้ ด้ าน วิ ชาการแก่
คณะกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ 

10,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการฯ
สำนักปลัด 

            

5 กิจกรรมอบรมอาสาสมัคร 
เฝ้าระวังและขจัดปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จัดอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและขจัด
ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชน 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการฯ
สำนักปลัด 

            

6 โครงการส่งเสริมการเพาะปลูก
พืชสมุนไพรกระชายขาวและ 
ฟ้าทะลายโจรต้านภัยโควิด-19 

จัดการอบรมให้ความรู้ สาธิตวิธีการปลูก
กระชายขาวและฟ้าทะลายโจร 

100,000 วัดโรงธรรม ฝ่ายสวัสดิการฯ
สำนักปลัด 

            

7 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ
สันกำแพงตามโครงการศูนย์
อำนวยการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  

สนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ
ปราบปรามยาเสพติดอำเภอสันกำแพง 
ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 

30,000 ที่ทำการ
ปกครอง
อำเภอสัน
กำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการฯ
สำนักปลัด 
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 3.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการส่งเสริมกิจกรรม   
การกีฬาและนันทนาการ 

การจัดการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ 
การส่งทีมกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน
กี ฬ า ต่ า ง ๆ  ต ล อ ด จ น กิ จ ก ร ร ม
นันทนาการ รวมถึงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์กีฬา เพื่อใช้ในการแข่งขัน
และฝึกซ้อม 

100,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

2 โครงการแข่งขันกีฬาชุมชน
เทศบาลตำบลสนักำแพง 

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

150,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

3 โครงการแข่งขันฟุตบอล     
สันกำแพงยูธคัพ 

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

50,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

4 โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

จัดการฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬา
ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพง 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

5 โครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส 
เทศบาลตำบลสนักำแพงคัพ 

จัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสเทศบาล
ตำบลสันกำแพงคพั รุ่นอายุ 60 ปีขึ้น
ไป 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

6 โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ 
เทศบาลตำบลสนักำแพงต้าน
ภัยยาเสพติด 

จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น
ประชาชนทั่วไป 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             
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3.7 แผนงานการเกษตร 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

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 โครงการช่วยเหลือเกษตรกร/

เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
ช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ประกอบอาชีพ
ปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำฯลฯ 
และได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกรม
ส่งเสริมการเกษตร/กรมปศุสัตว์/กรม
ประมง หรือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย 
มีฐานะยากจน 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการฯ
สำนักปลัด 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 
 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 จัดตั้งลานค้าชุมชน ตลาดนัด
ชุมชน โครงการหนึ่งตำบล 
หนึ่งผลิตภัณฑ์ การจัดกิจกรรม
ถนนคนเดิน “สันกำแพงสาน
ศิลป์ ถิ่นหัตถกรรม” 

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

450,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

2 โครงการชุมชนพอเพียงตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง 

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

100,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 

            

3 โครงการศูนย์จำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 

บริหารจัดการศูน ย์จำหน่ ายผลิต 
ภัณ ฑ์ชุ มชนให้ เป็ น ไป ด้วยความ
เรียบร้อยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
การปรับปรุงภายในและภายนอก
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน การ
จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน
ภายในศูนย์ฯ และค่าใช้จ่ายต่างๆ 
เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ฯลฯ 

120,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 
 
 
 
 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 
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4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 
 4.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการประชาสัมพันธ์
จำหน่ายสินค้าและการ
ท่องเที่ยว “สันกำแพงชวน
เที่ยวชวนกิน” 

เผยแพร่กิจกรรมผ่านทางโซเชียลมีเดีย
และประชาสัมพันธ์ช่วยเหลือร้านค้า
เล็กๆ ในพื้นที่ได้มีเศรษฐกิจหมุนเวียน
และบ รรเท าค วาม เดื อ ด ร้ อน ใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 19 (โควิด-19) 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

งาน
ประชาสัมพันธ์ 
สำนักปลัด 
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5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
  5.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการวันเด็กแห่งชาติ จั ด กิ จ ก รรม วัน เด็ ก แ ห่ งช า ติ  เช่ น 
การประกวดขบวนพาเหรด ประกวด
ทักษะ การแสดงนิทรรศการ และการ
แสดงต่างๆ 

150,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

2 อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับ 
โรงเรียนประถมศึกษาในเขต
เทศบาลตำบลสนักำแพง 

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับ
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาล 
จำนวน 6 แห่ง  

11,440,800 โรงเรียน
ประถมศึกษาใน
เขตทต.สันกำแพง

กองการศึกษา             

3 อุดหนุนโรงเรียนในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพง 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ 
ทางการศึกษาให้แก่ โรงเรียนในเขต
เทศบาลตำบลสันกำแพง จำนวน 7 
แห่ง 

194,100 โรงเรียนในเขต
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองการศึกษา             

4 โครงการเปิดบ้านอนุบาล
เทศบาลตำบลสนักำแพง 

จัดกิจกรรมแสดงผลงานและนิทรรศการ
ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลตำบล    สันกำแพงและจัด
กิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบ
การศึกษาระดับอนุบาล 3  

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

5 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
ระดับปฐมวัย 

จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบล   สัน
กำแพง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลสันกำแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำ
ซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 

20,000 สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
ต.สันกำแพง 
 
 

กองการศึกษา             

6 โครงการทัศนศึกษาแหล่ง
เรียนรู้นอกสถานที่ 

จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอก
สถานที่ของนักเรียนในสถานศึกษาสังกัด
เท ศ บ า ล ต ำ บ ล สั น ก ำ แ พ ง  ได้ แ ก่  
รร .อนุ บาลเทศบาลตำบลสั นกำแพง , 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาว และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง

60,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง  
และแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานที่ 

กองการศึกษา             
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 สนับสนุนการบริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบล       
สันกำแพง (งบประมาณจาก
เงินอุดหนุน) 

สนั บสนุ นค่ า ใช้ จ่ าย ในการบริห าร
สถานศึกษาโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลสันกำแพง ได้แก่ การปรับปรุง
ห ลั ก สู ต รก า รศึ ก ษ า  ก า ร พั ฒ น า
ข้าราชการครู ของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลสันกำแพง ค่าใช้จ่าย
อิน เตอ ร์ เน็ ต  การพัฒ นาปรับป รุง
ห้องสมุดโรงเรียน  การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ในโรงเรียน การรณรงค์ป้องกันยา
เสพ ติ ด ใน สถานศึ กษ า  ค่ าอ าห าร
กลางวัน ฯลฯ 

808,620 โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองการศึกษา             

8 สนับสนุนการบริหารสถาน 
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดคำซาว (งบประมาณจาก
เงินอุดหนุน) 

สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาศูนย์
พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก วั ด ค ำซ า ว  ไ ด้ แ ก่  
ค่าอาหารกลางวัน และค่าจัดการเรียน
การสอนสำหรับเด็กเล็ก ค่าหนังสือเรียน 
ค่าอุปกรณ์การเรียน  ค่าเค รื่องแบบ
นักเรียน ฯลฯ 

247,225 ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัด   
คำซาว 

กองการศึกษา             

9 สนับสนุนการบริหารสถาน 
ศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
วัดสันโค้ง (งบประมาณจาก
เงินอุดหนุน) 

สนับสนุนการบริหารสถานศึกษาศูนย์
พั ฒ น า เด็ ก เล็ ก วั ด สั น โค้ ง  ไ ด้ แ ก่  
ค่าอาหารกลางวัน ค่าจัดการเรียนการ
สอน ค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การ
เรี ยน  ค่ า เค รื่ อ งแบบนั ก เรียน  ค่ า
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ฯลฯ 

326,975 ศูนย์พัฒนา เด็ก
เล็กวัด   สันโค้ง

กองการศึกษา             

10 โครงการอาหารเสริม (นม) 
สำหรับสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลตำบลสนักำแพงและ
โรงเรียนในเขตเทศบาล 
จำนวน 9 แห่ง 

จั ด ซื้ ออาหารเส ริม  (นม ) ให้ แก่ เด็ ก
นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาล
ตำบลสันกำแพง จำนวน 3 แห่ง และ
โรงเรียนในเขตเทศบาล จำนวน 6 แห่ง 

5,576,600 สถานศึกษา
ในสังกัด
เทศบาลและ
โรงเรียนใน
เขตเทศบาล  

กองการศึกษา             
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5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
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 โครงการจัดงานประเพณี
สงกรานต์ 

จัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ของเทศบาลตำบลสัน
กำแพง 

100,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

2 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง และ    
วันแม่แห่งชาติ 

จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และ
วันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 

45,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

3 โครงการวันปิยะมหาราช เทศบาลตำบลสันกำแพงเข้าร่วมกิจกรรม
วันปิยะมหาราช ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในเขตอำเภอสันกำแพง 

5,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

4 โครงการประเพณีลอย
กระทง 

จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทงของ
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

250,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

5 โครงการวันเข้าพรรษา จัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียน
พรรษาให้แก่วัดในเขตเทศบาล 

30,000 วัดในเขต
เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

6 โครงการอบรมคุณธรรม
จริยธรรม 
 

จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ เด็ก 
เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

200,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

7 โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนงาน
ศิลปวัฒนธรรม และ
ประเพณีท้องถิ่นในชุมชน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน 
- ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- งานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- งานประเพณีท้องถิ่นในชุมชน 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

8 โครงการวันคล้ายวันพระ
บรมราชสมภพของ
พระบาทสมเด็จพระชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วัน

จัดโครงการวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรม
นาถบพิตร วันชาติ/  วันพ่อแห่งชาติ 

40,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             



 

25 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ชาติ/วันพ่อแห่งชาติ 

9 โครงการวันเฉลิมพระชนม 
พรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดี  
ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาท สมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี
สินทรมหาวชิราลงกรณ  พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

25,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

10 โครงการวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 

จัดกิจกรรมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี 

25,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

11 โครงการวันคล้ายวัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จ
พระบรม ชนกาธิเบศร  
มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร 

10,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

12 อุดหนุนที่ทำการปกครอง 
อำเภอสันกำแพง 

สนับสนนุโครงการต่างๆ ให้แก่ที่ทำการ
ปกครองอำเภอสนักำแพง 
- โครงการสืบสานงานศลิปะ วัฒนธรรม 
ประเพณีและของดีสันกำแพง จำนวน 
90,000 บาท 
- โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติและ
วันสำคัญทางศาสนาจำนวน 20,000 บาท 
- โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ 
วันปี๋ใหม่เมืองอำเภอสันกำแพง จำนวน 
15,000 บาท 
- โครงการงานไม้ดอกไม้ประดับจงัหวัด
เชียงใหม่  จำนวน 45,000 บาท 

170,000 ที่ทำการ
ปกครอง 
อำเภอ       
สนักำแพง 

กองการศึกษา             
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บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

เทศบาลตำบลสันกำแพง 
1.  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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 จัดซื้อเครื่องขยายเสียง 

จำนวน 1 เครื่อง 
จัดซื้อเครื่องขยายเสียง Power Ampขนาด 
120 วัตต์ มีลำโพงฮอร์น ขนาด 50 วัตต์ มี
ล ำโพ ง  2ทาง  Active ขนาด  1 5  นิ้ ว  มี
อินเวอร์เตอร์ ขนาด 500W 12DC/220V มี
ไมโครโฟนไร้สายมือถือคู่ มีไมโครโฟนมือถือ มี
สายสัญญาณไมโครโฟน ยาว 20 เมตร พร้อม
หัวแจ๊ค มีรางไฟ ขนาด 4 ช่อง มีโครงเหล็ก
ชุดติดรถยนต์พร้อมเหล็กยึดติดลำโพง และ
พ ร้อม อุปกรณ์ ติด ตั้ ง  จำนวน  1  เค รื่อ ง
ง บ ป ร ะ ม า ณ  5 7 , 2 7 0  บ า ท 
เพื่อใช้สำหรับประจำรถประชาสัมพันธ์ของ
เทศบาลตำบลสันกำแพง เพื่อประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร กิจกรรม โครงการต่างๆ  

57,270 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             

 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 
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1.2 แผนงานการศึกษา 
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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 จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อม

ไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด 
 
 

จัด ซื้อ เค รื่องเสี ยงเคลื่ อน ที่พ ร้อม
ไมโครโฟน มีเครื่องรองรับบลูทูธ MP3 
USB ได้ มีช่องต่อไมโครโฟนชนิดไร้
สาย  มีแบตเตอรี่ ใน ตัวเครื่องและ
สามารถชาร์จไฟบ้านได้  มีล้อลาก
สำหรับ เคลื่ อน ย้าย  จำนวน  1 ชุด
งบประมาณ  21,000 บาท เพื่อใช้
สำหรับการปฏิบั ติงานประจำกอง
การศึกษา 

21,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองการศึกษา             

2 จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง 
จำนวน 1 ชุด 

จัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง จำนวน 
1 ชุด ประกอบด้วย มิกเซอร์ 12 ช่อง 
จำนวน  1 เค รื่อง ลำโพง 60 วัตต์ 
จำนวน 8 ตัว เพาเวอร์แอมป์ 500 
วัตต์ จำนวน  1 เค รื่อง ไมค์ ไร้สาย 
มือถือคู่  จำนวน  2 ชุด  ไมค์ มือถือ 
จำนวน 2 ตัว อุปกรณ์ย่อย (ขาตั้งไมค์
ชนิดตั้งโต๊ะ , ขาตั้งไมค์ชนิดตั้งพื้น , 
ส ายสั ญ ญ าณ ไม ค์ , ส าย ล ำ โพ ง , 
แผ่นเพลทสแตนเลส) จำนวน 1 ชุด 
ราค ารวมค่ า ติ ด ตั้ ง  งบป ระม าณ 
135,700 บาท  ใช้สำห รับประจำ
อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

135,700 ร.ร.อนุบาล
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองการศึกษา             
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2.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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 สำหรับงาน
สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ
ง า น ส ำนั ก ง า น  จ ำน วน  1  เค รื่ อ ง 
งบประมาณ  16 ,000 บาท  เพื่ อ ใช้
สำหรับการปฏิบัติงานประจำห้องประชุม
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

16,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             

2 จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับ
งานเก็บเอกสารระดับ
ศูนย์บริการ แบบที่ 1 
จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร
ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 
เครื่อง งบประมาณ 17,000 บาท เพื่อใช้
สำหรับการปฏิบัติงานธุรการประจำสำนัก
ปลัดเทศบาล 

17,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             

3 จัดซื้อจอแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 
จำนวน 1  เครื่อง 

จัด ซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
21.5 นิ้ว จำนวน 1  เครื่อง งบประมาณ 
3,700 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ประจำสำนักปลัดเทศบาลทดแทนเครื่อง
เดิมที่ชำรุด 

3,700 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             

4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่  1 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ ว) จำนวน  1 
เครื่อง งบประมาณ 22,000 บาท เพื่อใช้
ในปฏิบัติงานฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง 
ในการออกใบเสร็จรับเงิน บันทึกข้อมูลผู้
เสียภาษี 

22,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองคลัง             
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ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
ประมวลผล แบบที่  2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ ว) จำนวน  1 
เครื่อง งบประมาณ 30,000 บาท เพื่อใช้
ในปฏิบัติงานประจำกองคลัง งานจัดซื้อ
จัดจ้างในระบบ e-Gp และงานการเงิน
และบัญชีในระบบ e-laas 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองคลัง             

 

2.2 แผนงานการศึกษา 
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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

สำหรับงานสำนกังาน  
* (จอแสดงภาพขนาด 
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
 
 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน
สำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อย
กว่า 19 นิ้ว) จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 17,000 บาท เพื่อใช้สำหรับ
การปฏิบัติงานประจำกองการศึกษา 

17,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองการศึกษา             
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3.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 

3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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 จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 

จำนวน 5 ตู้ 
จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิด
บิด มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติ
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
(มอก.) จำนวน 5 ตู้ๆ ละ 5,900 บาท 
งบประมาณ  29 ,500  บาท  เพื่ อ ใช้
สำหรับจัดเก็บเอกสารของทางราชการ 
งานการบัญชีและพัสดุ กองคลัง 

29,500 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองคลัง             

2 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 
จำนวน 1 ตัว 

จัด ซื้อเก้า อี้สำนักงานกลางเบาะหนัง 
จำนวน 1 ตัวงบประมาณ 3,000 บาท 
ใช้สำหรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ประจำฝ่ายบริหารงานคลัง เพื่อทดแทน
ของเดิมที่ชำรุด 

3,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองคลัง             

 

3.2 แผนงานการศึกษา 
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 

จำนวน 1 ตัว 
จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาด 67 x 72 x 
114-124 ซม. แบบหุ้มด้วยหนัง มี
ล้อเลื่อนและที่พักแขน จำนวน 1 ตัว 
งบประมาณ 3,290 บาท เพื่อใช้สำหรับ
การปฏิบัติงานประจำกองการศึกษา 

3,290 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองการศึกษา             
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ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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 จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก 
จำนวน 2 ตู้ 
 
 

จัดซื้อตู้บานเลื่อนกระจก ขนาด 880 x 
410 x 879 มม. จำนวน 2 ตู้ๆ ละ 
2,400 บาท งบประมาณ 4,800 บาท 
เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานประจำกอง
การศึกษา 

4,800 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองการศึกษา             

3 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน (ราคารวมค่า
ติดตั้ง) จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน 
(ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ
แขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู 
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 21,000 
บาท เพื่อใช้ในการติดตั้งประจำอาคาร
อเนกประสงค์ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลสันกำแพง 

21,000 ร.ร.อนุบาล
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองการศึกษา             

4 จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จำนวน 3 ตู้ 

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด 
มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชิ้น คุณสมบัติตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)  
จำนวน 3 ตู้ๆ ละ 5,900 บาท 
งบประมาณ 17,700 บาท ใช้สำหรับ
ประจำอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง 

17,700 ร.ร.อนุบาล
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองการศึกษา             

5 จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 
แบบติดผนัง จำนวน 10 ตัว 

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม แบบติดผนัง 
ขนาดไม่น้อยกว่า 30 นิ้ว จำนวน 10 ตัวๆ 
ละ 4,000 บาท งบประมาณ 40,000 
บาท ใช้สำหรับประจำอาคารอเนกประสงค์ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง 

40,000 ร.ร.อนุบาล
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองการศึกษา             
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3.3 แผนงานสาธารณสขุ 
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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 จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน 

จำนวน 2 ตู้ 
 

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ ๒ บาน มีมือจับชนิดบิด 
มีแผ่นชั้นปรับระดับ  ๓  ชิ้น  จำนวน  ๒ 
ตู้ๆ ละ ๕,๙๐๐ บาท เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บ
เอกสารของทางราชการ 

11,800 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองสาธารณสุข             

 

3.4 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน 

จำนวน 3 ตัว 
จั ด ซื้ อ เ ก้ า อี้ ส ำ นั ก ง า น  ข น า ด 
68x69x100 ซม. สีดำ จำนวน 3 ตัวๆ 
ละ 3,000 บาท งบประมาณ  9,000 
บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำกอง
ช่าง 

9,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองช่าง             

 

4.  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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 จัดซื้อรถจักรยานยนต์ 
ขนาด 110 ซีซี จำนวน 1 
คัน 

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี 
แบ บ เกี ย ร์ ธ ร รม ด า  จ ำน วน  1  คั น 
งบประมาณ 44,400 บาท สำหรับใช้ใน
การปฏิบั ติงานประจำงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

44,400 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

            

 
4.2 แผนงานเคหะและชุมชน 
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ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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 รถบรรทุกขยะแบบเปิด
ข้างเทท้าย (แบบอุโมงค์) 
จำนวน 1 คัน 

รถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย (แบบ
อุ โม งค์ ) เป็ น รถยน ต์ เค รื่อ งยน ต์ ดี เซล 
มีปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ 
ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า ๑๐๕ 
กิโลวัตต์ หรือไม่น้อยกว่า ๑๓๐  แรงม้า
น้ำหนักของรถรวมกับน้ำหนักบรรทุกไม่น้อย
กว่า 8,000 กิโลกรัม ตู้บรรทุกมูลฝอย
ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์หลา 
ฝาครอบและส่วน อื่นๆ  สร้างด้วยเหล็ก
เคลือบสังกะสีอย่างดี มีมาตรฐานแผ่นหนา
ไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ส่วนพื้นกระบะ
สร้างด้วยแผ่น เหล็กชุด ซิ้ งค์  หนา  4 .5 
มิลลิเมตร  ด้านข้างถังขยะมูลฝอยมีบาน
เลื่อนขึ้น-ลง ข้างละ 2 บาน ด้านท้ายถังขยะ
มูลฝอยมีประตูเปิด-ปิด จำนวน  2 บาน 
ติดตั้งเครื่องฉีดความสะอาดในตำแหน่งที่
เหมาะสมพร้อมน้ำยาฆ่าเชื้อจุได้ไม่น้อยกว่า 
5  ลิ ต ร  จ ำน วน  1  คั น  งบ ป ระม าณ 
1 ,850,000 บาท  เพื่อใช้สำหรับการ
จัดเก็บขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบล
สันกำแพง 

1,850,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กอง
สาธารณสุขฯ 
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5.  ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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 จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจส่วน
บุคคลและอุปกรณ์ครบชุด
พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ชุด 

จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจส่วนบุคคลและ
อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน จำนวน 1 
ชุด งบประมาณ 130,000 บาท เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการ
ป้องกันและระงับอัคคีภัย 

130,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

            

 

5.2 แผนงานสาธารณสขุ 
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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 จัดซื้อเครื่องวัดความดัน

โลหิตอัตโนมัติ จำนวน 3 
เครื่อง 
 
 

จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ 
แบบดิจิตอล จำนวน ๓ เครื่อง ๆ ๒,๗๐๐ 
บาท งบประมาณ 8,100 บาท เพื่อใช้
สำหรับในการดูแลและส่งเสริมสุขภาพของ
ผู้ป่วยในชุมชน 

8,100 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองสาธารณสุขฯ             

2 จัดซื้อชุดถังออกซิเจนทาง
การแพทย์พร้อมรถเข็น
อุปกรณ์ จำนวน 2 ชุด 
 

จัดซื้อชุดถังออกซิเจนทางการแพทย์พร้อม
รถเข็นอุปกรณ์ครบมีก๊าชเต็มถังพร้อมใช้
งาน ขนาด ๐.๕ Q (๓.๓ ลิตร) จำนวน ๒ 
ชุด ๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท งบประมาณ 
9,000 บาท เพื่อใช้สำหรับสับเปลี่ยน
เวลาน้ำพังออกซิเจนไปเติมออกซิเจน 
 

9,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองสาธารณสุขฯ             
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ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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 จัดซื้อรถเข็นเตียงพยาบาล
ฉุกเฉิน ๔ ตอน จำนวน 1 
ชุด 

จัดซื้อรถเข็นเตียงพยาบาลฉุกเฉิน ๔ ตอน 
มัลติฟังชั่นแบบปรับเอนหลัง นั่ง นอน 
พร้อมชุดรางสแตนเลส จำนวน  ๑  ชุด 
งบประมาณ 45,000 บาท เพื่อใช้สำหรับ
สับเปลี่ยนเวลารถเข็นเตียงพยาบาลฉุกเฉิน
เดิมชำรุดไปซ่อม 

45,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองสาธารณสุขฯ             

 
 
6.  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

6.1 แผนงานการศึกษา 
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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 จัดซื้อชั้นวาง-คว่ำจาน

อลูมิเนียม จำนวน 1 ตัว 
 
 

จัดซื้อชั้นวาง-คว่ำจานอลูมิเนียม ขนาด 
49 x 78 x 109.5 ซม. จำนวน 1 ตัว 
งบประมาณ 1,200 บาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
คำซาว 

1,200 ศพด.วัดคำซาว กองการศึกษา             

2 จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิก
ฟุต จำนวน 1 ตู้ 

จัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต จำนวน 
1 ตู้ งบประมาณ 8,500 บาท เพื่อใช้
ในการปฏิบัติงานประจำศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโค้ง 

8,500 ศพด.วัดสันโค้ง กองการศึกษา             
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ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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 จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น  
แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก 
จำนวน 2 เครื่อง 

จัด ซื้อ เครื่องทำน้ ำเย็น  แบบต่อท่อ 
ขนาด 2 ก๊อก ตัวเครื่องทั้งภายนอกและ
ภายในทำด้วยวัสดุหรือโลหะไม่เป็นสนิม 
ถังบรรจุน้ำภายในทำด้วยสแตนเลส 
เกรด  304 ไร้สารตะกั่ ว มี อุปกรณ์
ควบคุมการเปิด-ปิดน้ำ มีระบบตัดไฟ
อัตโนมัติ ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 
เฮิรตซ์ ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง อุปกรณ์
การติดตั้ง เช่น เบรกเกอร์กันดูดและไม่
รวมเครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 เครื่องๆ 
ละ  14,600 งบประมาณ  29,200 
บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำซาวและศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 

29,200 ศพด.วัดคำซาว
ศพด.วัดสันโค้ง 

กองการศึกษา             

 
6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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 จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า  
(แบบข้อแข็ง) จำนวน 2 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) 
เป็ น เค รื่อ ง ตั ดหญ้ าแบ บ สะพ าย 
เค รื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1 .4 
แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 2 
เครื่องๆ ละ 9,500 บาท งบประมาณ 
19,000 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
ประจำกองช่าง 

19,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             
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7.  ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน 

7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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 จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก  

แบบแท่น ขนาด 12 นิ้ว 
จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก แบบแท่น ขนาด 
12 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
25,200 บาท ใช้สำหรับปฏิบัติงาน 
งานศิลป์ กองการศึกษา 

25,200 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

 

8.  ประเภทครุภัณฑ์อื่น 
8.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565
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 จัดซื้อเครื่องสับย่อยกิ่งไม้
อเนกประสงค์ จำนวน 1 
เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องสับย่อยกิ่งไม้อเนกประสงค์ 
ขน าด ไม่ น้ อ ยก ว่ า  ๓  ล้ อ ย าง ให ม่  
ส าม ารถ สั บ ย่ อ ย ท่ อ น ไม้ เส้ น ผ่ า น
ศูน ย์กลางไม่น้อยกว่า ๕  นิ้ ว ติด ตั้ ง
เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 
๑ ๒  แ ร ง ม้ า  จ ำ น ว น  ๑  เค รื่ อ ง 
งบประมาณ 168,000 บาท เพื่อใช้
สำหรับการสับย่อยกิ่งไม้ใบไม้ 

168,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             
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8.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565

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 จัดซื้อโคมไฟกระพริบชนิด

พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 
3 ชุด 

จัด ซื้อโคมไฟกระพริบชนิดพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาด 300 มิลลิ เมตร 
(LED 165 หลอด ) พร้อมเสา  4  นิ้ ว 
สู ง  3  เม ต ร  จ ำน วน  3  ชุ ด ๆ  ล ะ 
17,500 บาท งบประมาณ 52,500 
บาท เพื่อใช้ในการติดตั้งบริเวณทางร่วม
ทางแยกในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลสัน
กำแพง 

52,500 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ประเภทรายจ่ายประจำ) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 1.1  งานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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

3,072,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

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

8,577,900 
 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

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

469,800 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ 
ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าจ้างเหมาบริการ, 
ค่าบริการและบำรุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอร์งานทะเบียน, ค่าประกัน
รถส่วนกลาง,ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน 
คดี, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าสมัคร
สมาชิกวารสารและราชกิจจานุเบกษา 

1,286,200 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

5 ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคล 

เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองบุคคลหรือคณะ
บุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงานเยี่ยม
ชมหรือทัศนศึกษาของท้องถิ่นและ
เจ้าหน้าที่ซึ่งร่วมต้อนรับ ฯลฯ 

100,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

6 ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
สภาท้องถิ่น หรือคณะกรรม 
การหรือคณะอนุกรรม การ 

เพื่ อจ่ายเป็นค่ าเลี้ ยงรับรองในการ
ป ระชุ ม สภ าท้ อ ง ถิ่ น  ห รื อคณ ะ 
กรรมการหรือคณะอนุกรรมการที่ได้รับ
แต่งตั้งตามกฎหมายหรือตามระเบียบ
หรือหนั งสื อสั่ งการของกระทรวง 
มหาดไทย หรือการประชุมระหว่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น  หรือองค์ กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ และ
เจ้าหน้าที่ซึ่งเข้าประชุม ฯลฯ 

25,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

7 ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ งานรัฐพิธี และพิธีทาง
ศาสนา 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดอาคาร
ต่างๆ งานรัฐพิธี และพิธีทางศาสนา 
ฯลฯ 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

8 ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า
สินไหมทดแทน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหาย 
หรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
จากการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ 

10,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

9 ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือ
พนักงานหรือลูกจ้างที่ต้องหา
คดีอาญา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงาน
หรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ฯลฯ 

10,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

10 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ห รือการศึ กษาดู งาน ใน
ราชอาณาจักร และนอกราช อาณา 
จักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

200,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

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

50,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

12 ค่าจัดงาน จัดนิทรรศการ 
ประกวดการแข่งขัน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัด
นิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน  จัด
พิธีวางศิลาฤกษ์ ฯลฯ  

20,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 
 

สำนักปลัด             
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุงานบ้านงานครัว, 
วัสดุก่อสร้าง,วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่, วัสดุ
คอมพิวเตอร์, วัสดุอื่น  

718,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

14 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า , ค่าน้ำประปา, 
ค่าน้ ำบาดาล, ค่าบริการโทรศัพท์ , 
ค่าบริการไปรษณีย์, ค่าบริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม ฯลฯ 

1,330,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

 1.2  งานบริหารงานคลัง 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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

5,689,300 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

2 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์แก่อปท. ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเช่า
บ้าน ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

462,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

3 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ 
ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่, ค่าธรรมเนียมธนาคาร  

115,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ หรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักร และนอกราช อาณา 
จักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล 

50,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

5 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
ฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ  ของ
พนั ก งาน เทศบ าล  ลู ก จ้ า ง  และ
พนักงานจ้าง ที่จัดโดยส่วนราชการ 
และหน่ วยงาน อื่น  ตามระ เบี ยบ
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.2557 

60,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

6 ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ
ซ่อมแซมทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย ได้แก่   
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด 
ยานพาหนะ ฯลฯ 

1,560,000 
 

เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

7 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง, วัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น, วัสดุโฆษณา
และเผยแพร่, วัสดุคอมพิวเตอร์ 

309,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

8 ค่าสาธารณูปโภค เพื่ อจ่ ายเป็ นค่ าบ ริการโทรศัพ ท์ , 
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  
 

40,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง 
ครุภัณฑ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา
ครุภัณฑ์ ค่าประกอบ ดัดแปลง      
ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 

261,500 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 2.1  งานเทศกิจ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงิน เดือนพนั กงาน  ค่ าตอบแทน
พนักงานจ้าง , เงิน เพิ่มต่างๆ  ของ
พนักงานจ้าง 

458,500 
 

เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

งานเทศกิจ 
สำนักปลัด 

            

2 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ 
ค่าจ้างเหมาบริการ, ค่าโฆษณาและ
เผยแพร่ 

35,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

งานเทศกิจ
สำนักปลัด 

            

3 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุ
พาหนะและขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น, วัสดุก่อสร้าง  

45,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

งานเทศกิจ 
สำนักปลัด 
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 2.2  งานป้องกันและเทาสาธารณภัย 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงิน เดือนพนักงาน ,ค่าจ้างลูกจ้าง 
ประจำ, ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, 
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง 

2,651,200 
 

เทศบาล        
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ
สำนักปลัด 

            

2 ค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ แก่ อปท. ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

90,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ
สำนักปลัด 

            

3 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ   
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  

690,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ
สำนักปลัด 

            

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ 

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

20,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ
สำนักปลัด 

            

5 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
การประชุม การฝึกอบรมและสัมมนา
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
พนักงานจ้าง ที่จัดโดยส่วนราชการ 
และหน่วยงานอื่น  

20,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ
สำนักปลัด 
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุงานบ้านงานครัว, 
วัสดุก่อสร้าง, วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น,วัสดุ
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัสดุ
โฆษณ าและเผยแพ ร่ ,วัส ดุ เค รื่อง  
แต่งกาย , วัสดุคอมพิวเตอร์ , วัสดุ
เครื่องดับเพลิง, วัสดุอื่น  

555,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ
สำนักปลัด 

     

3. แผนงานการศึกษา 
 3.1 งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงาน, เงินเพิ่มต่างๆ ของ
พนั ก งาน , เงิน ป ระจำตำแหน่ ง , 
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, เงินเพิ่ม
ต่างๆ ของพนักงานจ้าง 

3,291,900 
 

เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

2 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าเช่ าบ้ าน เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร  

177,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

3 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ  

270,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
หรือการศึกษาดูงานในราชอาณาจักร และนอก
ราชอาณาจักรของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
หรือบุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลสันกำแพง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด
กองการศึกษา 

50,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
การประชุม การฝึกอบรมและสัมมนา
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
หรือบุคลากรของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลสันกำแพง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการศึกษา 

50,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

6 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุงานบ้านงานครัว, 
วัสดุก่อสร้าง, วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น , 
วัส ดุ โฆษณ าและเผยแพ ร่ , วัส ดุ
คอมพิวเตอร์ 

325,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

 

 3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงิน เดือนพนักงาน ,เงิน วิทยฐานะ 

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, เงินเพิ่ม
ต่างๆ ของพนักงานจ้าง 

3,584,000 
 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

2 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ แก่ องค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น  

3,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

3 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ 

500,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง

กองการศึกษา     

4 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุงานบ้านงานครัว 
วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุการเกษตร

135,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา      

5 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา 
ค่าน้ำบาดาล ค่าบริการโทรศัพท์

60,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง

กองการศึกษา      
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4. แผนงานสาธารณสุข 
 4.1 งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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

6,359,900 
 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ      

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

419,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ      

3 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าสำรวจ
ข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าค่าโฆษณา
และเผยแพร่  

425,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ     

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ 

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

30,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ     

5 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการ
ประชุม การฝึกอบรมและสมัมนาตา่งๆ 
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ที่จดัโดยส่วนราชการ และ
หน่วยงานอื่น ตามระเบียบมหาดไทย ว่า
ด้วยค่าใช้จ่ายในการฝกึอบรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557

35,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ     
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ , วัสดุก่อสร้าง, วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น, วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์, วัสดุโฆษณาและเผยแพร่, 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

345,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

7 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า, ค่าน้ำประปา 
ค่าน้ำบาดาล 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

 
4.2 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสขุอื่น 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง, เงินเพิ่มต่างๆ 
ของพนักงานจ้าง 

240,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง

กองสาธารณสุขฯ      

2 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 8,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ          

3 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             
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5. แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
 5.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 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 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานใน
การทำสิ่ งของต่างๆ  หรืองาน ที่ มี
ลักษณะเดียวกัน  ซึ่งมิใช่ประกอบ 
ดั ด แ ป ล ง  ต่ อ เติ ม ค รุ ภั ณ ฑ์ ห รื อ
สิ่งก่อสร้างฯลฯ เช่น ค่าจัดทำป้ายไว
นิลประชาสัมพัน ธ์ลงทะเบียน รับ
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

112,400 
 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

 
6. แผนงานเคหะและชุมชน 

6.1 งานสวนสาธารณะ 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

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

การทำสิ่ งของต่างๆ  หรืองาน ที่ มี
ลักษณะเดียวกัน  ซึ่งมิใช่ประกอบ 
ดั ด แ ป ล ง  ต่ อ เติ ม ค รุ ภั ณ ฑ์ ห รื อ
สิ่งก่อสร้างฯลฯ เช่น จ้างเหมาตกแต่ง
สวนสาธารณะฯลฯ 

20,000 
 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

2 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร 50,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง          
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6.2 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่ อจ่ าย เป็ นค่ าจ้ าง เหมาบ ริการ 

ค่ าจ้ างเอกชนกำจัดขยะ  และค่ า
โฆษณาและเผยแพร่ 

8,650,000 
 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

2 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ วัสดุ
งานบ้านงานครัว วัสดุก่อสร้าง วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น วัสดุการเกษตร วัสดุเครื่อง
แต่งกาย และวัสดุอื่น 

1,115,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ          

3 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า , ค่าน้ำประปา, 
ค่าน้ำบาดาล, ค่าบริการโทรศัพท์ 

47,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ          

 
7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 7.1 งานสง่เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 เงินเดือน  (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงิน
ประจำตำแหน่ง 

1,915,000 
 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 

            

2 ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้านและเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

87,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 
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8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 8.1 งานกีฬาและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา 50,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

 
9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
 9.1 งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

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

6,437,200 
 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

2 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าเช่ าบ้ าน เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

310,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

3 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ 
ได้แก่ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารังวัดที่ดิน
สาธารณะ ค่าจ้างขุดลอกระบายน้ำ  
ลำเหมืองสาธารณะประโยชน์
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  

1,200,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ หรือการศึกษาดูงานใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณา จักร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

5 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
การประชุม การฝึกอบรมและสัมมนา
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง ที่จัดโดยส่วน
ราชการ และหน่วยงานอื่น  

30,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

6 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุ
งานบ้านงานครัว, วัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, 
วัสดุเครื่องแต่งกาย, วัสดุคอมพิวเตอร์
, วัสดุอื่น  

875,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

9.2 งานก่อสร้าง 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ  

30,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

2 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
วัสดุก่อสร้าง วัสดุอื่น 

955,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

3 ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ
ราคาได้ (ค่า K) 

เพื่ อจ่ าย เป็ นค่ าชด เชยในการใช้
สัญญาณแบบปรับราคาได้ (K) ให้แก่
ผู้รับจ้างหลังการส่งมอบงาน  

20,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

4 ค่าปรับปรุงที่ดินและ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา 670,000 เทศบาล     กองช่าง             
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

สิ่งก่อสร้าง และปรับปรุงที่ ดินและสิ่งก่อสร้าง
ต่ า ง ๆ  เช่ น  ถ น น  พ นั ง กั น ดิ น 
รางระบายน้ำ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
ภายในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง 

ต.สันกำแพง 

  
10. แผนงานการเกษตร 
  10.1  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 ค่ า ป รั บ ป รุ ง ที่ ดิ น แ ล ะ
สิ่งก่อสร้าง 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างขุดลอกระบายน้ำ 
ลำน้ำ ลำเหมืองสาธารณประโยชน์
ภายในเขตเทศบาลฯ 

50,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

 
 
11. แผนงานงบกลาง 
  11.1  งบกลาง 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 ค่าชำระหนี้เงินต้นให้สำนักงาน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

ชำระหนี้เงินต้นให้สำนักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนิน
โครงการต่างๆ รวม 8 โครงการ 

1,022,760 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

2 ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้สำนักงาน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้สำนักงานเงินทุน
ส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อดำเนิน
โครงการต่างๆ รวม 8 โครงการ  

72,360 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ตามกฎหมาย 

601,590 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม
กฎหมาย 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

5 สำรองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีสาธารณภัยจำเป็น 
ได้ตามความเหมาะสม 

1,054,370 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

6 ค่าบำรุงสันนบิาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

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

126,500 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

7 เงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

410,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการจราจรที่ประชาชนได้รับ
ประโยชน์โดยตรง เช่น การทาสีตีเส้น 
สัญญาณไฟจราจร สามเหลี่ยมหยุด
ตรวจ ป้ายจราจร แผงพลาสติกใส่น้ำ 
เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร ยาง
ชะลอความเร็วรถ ฯลฯ 

50,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

9 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุน
สวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบล      
สันกำแพง 

200,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             
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ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2564 พ.ศ.2565 
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 เงินทดแทนพนักงานจ้าง
ประสบอันตราย เจ็บป่วย 

เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงาน
จ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือ  
สูญหาย เนื่องจากการทำงานให้
ราชการ 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

11 เงินช่วยพิเศษ (เงินช่วยค่าทำ
ศพ) 

เพื่อจ่ายเป็นเงนิชว่ยค่าทำศพ พนักงาน
เทศบาล และลูกจ้างที่เสียชีวิตใน
ระหว่างรับราชการ 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

12 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อจา่ยเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตาม
กฎหมายในอัตรารอ้ยละ 2 ของงบประมาณ
รายไดป้ระจำป ี(ไม่รวมรายได้จากพันธบตัร 
เงินกู ้เงินที่มผีู้อุทิศให้ หรอืเงนิอุดหนุน) 

2,310,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

13 เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ
บำนาญ (ชคบ.) 

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

8,840 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

 
 
 
 
 


