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คำนำ 
 

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

เทศบาลตำบลสันกำแพง ได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขึ้น 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งยังเป็นเครื่องมือในการติดตามการดำเนินงานและการประเมินผลการ
ดำเนินงานของเทศบาล เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง เทศบาลหวังเป็นอย่างย่ิงว่าแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จะเป็น
ประโยชน์และเป็นแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป 
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ส่วนที่ 1   
  บทนำ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 บทนำ 
 

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

แผนการดำเนินงานจะเป็นเคร่ืองมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น  
เพ่ือควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ แผนการดำเนินงานจะกำหนด     
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยโครงการ/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. 2566 

2) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือสำคัญในการบริหารงานของผู้บริหารท้องถิ่น เพ่ือควบคุมการ
ดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 

3) เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
4) เพ่ือเป็นเคร่ืองมือในการติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนนิงาน 
1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นรวบรวมแผนงาน โครงการพัฒนา

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอ่ืนๆ ที่
ดำเนินการในพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำร่าง
แผนการดำเนินงาน โดยพิจารณาแผนงาน/โครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ 

3) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นำร่าง
แผนการดำเนินงานเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
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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 9 7.26 665,000 0.86 สํานักปลัด,กองคลัง
     1.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 2 1.61 30,000 0.04 ฝ่ายสวัสดิการสังคม

รวม 11 8.87 695,000        0.90
2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
     2.1  แผนงานเคหะและชุมชน 2 1.61 110,000 0.14 กองสาธารณสุขฯ
     2.2  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 27 21.77 11,253,000 14.57 กองช่าง

รวม 29 23.39 11,363,000   14.71
3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต
     3.1  แผนงานงบกลาง 3 2.42 41,082,000    53.19 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
     3.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 6 4.84 190,000         0.25 งานป้องกันฯ
     3.3  แผนงานสาธารณสุข 10 8.06 1,395,000      1.81 กองสาธารณสุข
     3.4  แผนงานสังคมสงเคราะห์ 2 1.61 50,000           0.06 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
     3.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 6 4.84 193,000         0.25 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
     3.6  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 10 8.06 465,000         0.60 ฝ่ายสวัสดิการสังคม
     3.7  แผนงานการเกษตร 1 0.81 20,000           0.03 ฝ่ายสวัสดิการสังคม

รวม 38 30.65 43,395,000   56.18
4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว
     4.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 1 0.81 30,000           0.04 สํานักปลัด
     4.1  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 3 2.42 650,000         0.84 ฝ่ายสวัสดิการสังคม

รวม 4 3.23 680,000        0.88
5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
     5.1 แผนงานการศึกษา 15 12.10 19,772,190    25.60 กองการศึกษา
     5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนการ 27 21.77 1,335,000      1.73 กองการศึกษา

รวม 42 33.87 21,107,190   27.33
รวมทังสิน (โครงการพัฒนา) 124 100.00 77,240,190   100.00

เทศบาลตําบลสันกําแพง

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน หน่วยดําเนินการ

แผนการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
แบบ ผด.01



จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จํานวน ร้อยละของ
ทีดําเนินการ ของโครงการทังหมด งบประมาณ งบประมาณ

6.  รายการครุภัณฑ์

     6.1  ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 3 5.08 152,000           4.29
สํานักปลัด,กองการศึกษา, กอง

สาธาณสุขฯ

     6.2  ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ 19 32.20 796,100           22.45
สํานักปลัด, กองคลัง, กองการศึกษา,

 กองช่าง

     6.3  ครุภัณฑ์สํานักงาน 16 27.12 881,370           24.86
สํานักปลัด, กองคลัง, กองการศึกษา,

 กองสาธารณสุขฯ
     6.4  ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 3 5.08 654,200         18.45 กองการศึกษา
     6.5  ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 1 1.69 140,000         3.95 สํานักปลัด
     6.6  ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 2 3.39 69,000           1.95 กองการศึกษา,กองช่าง
     6.7  ครุภัณฑ์โรงงาน 4 6.78 57,450           1.62 กองการศึกษา
     6.8  ครุภัณฑ์การเกษตร 2 3.39 61,700           1.74 สํานักปลัด
     6.9  ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 6 10.17 307,400         8.67 กองการศึกษา
     6.10  ครุภัณฑ์กีฬา 2 3.39 166,400         4.69 กองการศึกษา
     6.11  ครุภัณฑ์อืน 1 1.69 260,000         7.33 กองช่าง

รวมรายการครุภัณฑ์ 59 100.00 3,545,620     100.00

จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จํานวน ร้อยละของ
ทีดําเนินการ ของโครงการทังหมด งบประมาณ งบประมาณ

7. โครงการ/กิจกรรม ประเภทรายจ่ายประจํา
     7.1  แผนงานบริหารงานทัวไป
         1)  งานบริหารทัวไป 12 13.48 14,990,560    19.67 สํานักปลัด
         2)  งานบริหารงานคลัง 10 11.24 8,548,800      11.22 กองคลัง
     7.2  แผนงานการรักษาความสงบภายใน
         1) งานเทศกิจ 3 3.37 543,500         0.71 งานป้องกันฯ
         2) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 6 6.74 4,157,500      5.46 งานป้องกันฯ
     7.3 แผนงานการศึกษา
         1)  งานบริหารทัวไปเกียวกับการศึกษา 7 7.87 4,022,950      5.28 กองการศึกษา
         2)  งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5 5.62 5,177,350      6.79 กองการศึกษา
     7.4  แผนงานสาธารณสุข
         1)  งานบริหารทัวไปเกียวกับสาธารณสุข 8 8.99 8,146,240      10.69 กองสาธารณสุขฯ
         1)  งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอืน 3 3.37 498,000         0.65 กองสาธารณสุขฯ
     7.5  แผนงานสังคมสงเคราะห์
         1)  งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 1 1.12 112,400         0.15 สํานักปลัด

ยุทธศาสตร์/แผนงาน หน่วยดําเนินการ

ยุทธศาสตร์/แผนงาน หน่วยดําเนินการ



จํานวนโครงการ คิดเป็นร้อยละ จํานวน ร้อยละของ
ทีดําเนินการ ของโครงการทังหมด งบประมาณ งบประมาณ

     7.6  แผนงานเคหะและชุมชน
         3)  งานสวนสาธารณะ 2 2.25 70,000           0.09 กองสาธารณสุขฯ
         4)  งานกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 3 3.37 9,822,000      12.89 กองสาธารณสุขฯ
     7.7  แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
         1)  งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 2 2.25 2,339,870      3.07 สํานักปลัด
     7.8  แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
         1) งานกีฬาและนันทนาการ 1 1.12 50,000           0.07 กองการศึกษา
     7.9  แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
         1) งานบริหารทัวไปเกียวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 7 7.87 9,117,500      11.96 กองช่าง
         2) งานก่อสร้าง 4 4.49 1,440,000      1.89 กองช่าง
     7.10  แผนงานการเกษตร
         1) งานสิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 1 1.12 50,000           0.07 กองช่าง
     7.11  แผนงานงบกลาง
         1) งานงบกลาง 14 15.73 7,127,520      9.35 ทุกกองงาน

รวมทั้งสิ้น (รายจ่ายประจํา) 89 100.00 76,214,190     100.00
รวมทั้งสิ้น (โครงการพัฒนา+รายการครุภัณฑ์ +รายจ่ายประจํา) 272 100.00 157,000,000   100.00

ยุทธศาสตร์/แผนงาน หน่วยดําเนินการ



 
 
 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 
(โครงการพัฒนา) 

 
 
 
 
 



 

๑ 

 บัญชีจำนวนโครงการพฒันาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๖ 

เทศบาลตำบลสันกำแพง 
 
1.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการบริการประชาชน 
      ๑.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 กิจกรรมวันเทศบาล            
(24 เมษายน) 

จัดกิจกรรมทางศาสนา จัดนิทรรศการเผยแพร่
ผลงานข้อมูลทีเ่ป็นประโยชน์ของเทศบาล กิจกรรม 
5 ส.ฯลฯ เนื่องในโอกาสวันเทศบาล (24 เมษายน)

20,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

2 กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย จัดกิจกรรมในวันท้องถิ่นไทย ตามที่คณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2553 เห็นชอบ
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอกำหนดให้วันที่ 
18 มีนาคม ของทุกปี เป็นวันท้องถิ่นไทย 

5,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

3 โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน
กฎหมายพระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารและประชาธิปไตยแก่
ประชาชนและเยาวชน 

1. จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย พรบ.
ข้อมูลข่าวสาร และประชาธิปไตยแก่ประชาชน
และเยาวชนในพื้นที่ 
2. ให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายแก่ประชาชน 
3. การบริหารจัดการศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร 
ข้อมูลสารสนเทศ 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 
 
 
 

งานนิติการ 
สำนักปลัด 

            

4 การดำเนิ นการบ ริหารศู น ย์
ยุติธรรมชุมชนระดับตำบล  

ดำเนินการบริหารศูนย์ยุติธรรมชุมชน ตามกรอบภารกิจ 5 
ด้าน ดังนี้ 
1) การป้องกันและควบคุมอาชญากรรมในชุมชน 
2) การรับเรื่องราวร้องทุกข์ แจ้งเบาะแสการทุจริตคอรัปชั่น 
3) การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาท 
4) การเยียวยาเสริมพลังแก่เหยื่ออาชญากรรมและความรู้สึก
ของชุมชน 
5) การรับผู้พ้นโทษหรือผู้ถูกคุมประพฤติกลับสู่ชุมชน

10,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

งานนิติการ 
สำนักปลัด 

            

แบบ ผด.02 



 

 

๒ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ งบประมาณ
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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 โครงการผลิตสื่อเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

ผลิตสื่องสิ่ งพิมพ์  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/
โครงการ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน สร้าง
การรับรู้สู่ชุมชนในท้องถิ่น 

60,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

งาน
ประชาสัมพันธ์

สำนักปลัด 

            

6 โครงการบ ริหารจัดการศูน ย์
ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ
ประชาชนขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

เป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลปัญหาความต้องการของ
ประชาชน ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ติดต่อ
ประสานงานระหว่างอปท.และการให้บริการ
ประชาชน 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

งานการ
เจ้าหน้าที่ 
สำนักปลัด 

            

7 โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

- บันทึกและจัดเก็บข้อมูลระวางที่ดินและแปลง
ที่ ดิน  สิ่ งปลูกสร้างต่างๆ  ให้ มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 
-รวบรวมจัดเก็บ ปรับปรุงข้อมูลที่ดิน สิ่งก่อสร้าง 
ป้ายและข้อมูลประกอบ การค้าทุกรายการที่มี
อยู่ในเขตเทศบาลให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบัน 

200,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายพัฒนา
รายได้ 
กองคลัง 

            

8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน
การจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นการ จูง
ใจแก่ผู้เสียภาษี 

เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีเพื่อเป็นการจูง
ใจแก่ผู้ชำระภาษีโรงเรือนและที่ ดิน ภาษีบำรุง
ท้องที่ ภาษีป้าย ภายในกำหนดระยะการชำระภาษี
ในเขตเทศบาล จำนวน 23 ชุมชน 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายพัฒนา
รายได้ 
กองคลัง 

            

9 โครงการพัฒนาปรับปรุงระบบ
แ ผ น ที่ ภ า ษี แ ล ะ ท ะ เบี ย น
ท รัพ ย์สิ น โดยภ าพ ถ่ ายท าง
อากาศ 

สำรวจข้อมูลที่ ดินและสิ่ งปลูกสร้าง โดยใช้
อากาศยานไร้คนขับถ่ายภาพทางอากาศ พื้นที่
ปัจจุบัน นำมาใช้ประกอบการวัดพื้นที่ได้อย่าง
รวดเร็ว และได้มาตรฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า 
85 กริด 

300,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายพัฒนา
รายได้ 
กองคลัง 

            

      
 
 



 

๓ 

1.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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
การจั ดท ำแผนชุ มชนและ
แผนพัฒนาเทศบาล 

จัดประชุมสัมมนาในการจัด เวที
ประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับ
ตำบล ทั้ง 22 หมู่บ้าน 

10,000 22 หมู่บ้านใน
เขตเทศบาล 

ฝ่ายสวัสดิการฯ
สำนักปลัด 

            

2 โครงการสำรวจข้อมูลที่จำเป็น
ของเทศบาล 

จัดเก็บข้อมูลจากประชาชนภายใน
เขตเทศบาล จำนวน 22 หมู่บ้าน 

20,000 23 ชุมชนใน
เขตเทศบาล 

ฝ่ายสวัสดิการฯ
สำนักปลัด 

            

 
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานและสิ่งแวดล้อม 
 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่
เกิดขึ้นจากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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 

70,000 ชุมชนภายใน
เขตเทศบาล  
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

2 โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า  
รักษาสิ่งแวดล้อม 

ประชุมอบรมให้ความรู้แก่นักเรียน 
เยาวชน แกนนำชุมชน ผู้สูงอายุ 
อสม. อถล. และประชาชนทั่วไป 
ประชาสัมพันธ์การดำเนนิงาน 

40,000 ภายในเขต 
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

 
     2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณซอย 
11 บ้านป่ าเส้ า หมู่1 ตำบลสันกำแพง 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนน ค .ส .ล . หนา 0.15 
เมตร ความยาวรวม 35.00 เมตร 
กว้าง 2.70 เมตร พื้นที่ถนน ค.ส.ล.
ไม่น้อยกว่า 94.50 ตารางเมตร 

100,000 หมู่ 1 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             



 

 

๔ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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. พร้อม
ฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณจากปากซอย10 ถึง
แ ย ก ล ำ เ ห มื อ ง บ้ า น น า ง ม า ลั ย  
ชุ่ ม แ พ ง  บ้ า น ป่ า เ ห็ ว  ห มู่ ที่ 2  ต ำบ ล 
สั น กำแพ ง  อำเภ อสั น กำแพ ง  จั งห วัด
เชียงใหม่ 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม
ฝาปิด ค .ส .ล . ความกว้าง 0 .30 
เมตร ความยาวรวม 75.00 เมตร 
ความลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร 
 

280,000 หมู่ 2 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
บริเวณบ้านนายสมจิตร ชุ่มใจ บ้านป่าเห็ว 
หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 
0.15 เมตร ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ความ
ยาวรวม 28.50 เมตร โดยมี พื้นที่ถนน
คอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 71.25 
ตารางเมตร 

48,000 หมู่ 2 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกบดอัดแน่นทั้งสอง
ข้าง บริเวณซอย 2 บ้านป่าเห็ว หมู่ที่ 2 
ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หนา 0.15 เมตร ขนาดกว้าง 3.50 
เมตร ความยาวรวม 54.50 เมตร 
โดยมีพื้นที่ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รวมไม่น้อยกว่า 190.75 ตาราง
เมตร พร้อมลงไหล่ทางหินคลุกบด
อัดแน่น ทั้งสอง ข้างกว้างข้างละ 
0.25 เมตร 

120,000 หมู่ 2 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

5 โค รงก ารก่ อ ส ร้ างถน น แอส ฟั ล ท์ ติ ก 
ค อ น ก รี ต  (Overlay) บ ริ เว ณ ตั้ ง แ ต่  
ปากทางซอย 2 ถึงที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนายวิฑูรย์ อิน
ถา หมู่ที่ 3 ตำบลสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
(Overlay) หนา 5 เซนติเมตร กว้าง 
4 .00 เมตร ความยาวรวม  90 
เมตร หรือพื้นที่ถนนรวมไม่น้อยกว่า 
360 ตารางเมตร 

160,000 หมู่ 3 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

6 โค ร งก า รก่ อ ส ร้ า ง ถ น น แ อ ส ฟั ล ท์ ติ ก 
คอนกรีต บริเวณตั้งแต่ถนน ค.ส.ล.เดิมถึง
บ้านนางสาวสุทิน แก้วดวงดี หมู่ที่ 3 ตำบล
สั น กำแพ ง  อำเภ อสั น กำแพ ง  จั งห วัด

ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
หนา 5 เซนติ เมตร ช่วงที่  1 กว้าง 
4.00 เมตร ยาวรวม 39.00  เมตร 
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 156.00 ตาราง

300,000 หมู่ที่ 3  
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             



 

๕ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

เชียงใหม่ เมตร ช่วงที่  2 หนา 5 เซนติ เมตร 
กว้าง  3 .50  เมตร  ความยาวรวม 
70.00 เมตร หรือพื้นที่ถนนรวมไม่
น้อยกว่า 245.00 ตรม. 

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก 
พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณตั้งแต่ซอย 
5/3 ถึ ง ซอย5/4 บ้ านคำซาว หมู่ ที่  4 ตำบล 
สันกำแพง  อำเภอสันกำแพง  จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความกว้าง 0.30 เมตร ลึก
เฉ ลี่ ย  0 .4 0  เม ต ร  ค ว าม ย าว 
87.00 เมตร 

350,000 หมู่ที่ 4  
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

8 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. บริเวณ
ตั้งแต่หน้าบ้านนายสมหวัง ไชยศรี ไปทาง
กองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลสันกำแพง 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างท่อเหลี่ยม ค .ส .ล . ขนาด
กว้าง 1.20x1.20 เมตร ความยาว
รวม 50 เมตร 

500,000 หมู่ที่ 5  
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม
ฝาปิด ค.ส.ล.พร้อมขยายไหล่ถนน ค.ส.ล. 
บริเวณซอย 6 (หน้าปั๊มน้ำมัน Essoต่อจาก
ของเดิม) บ้านสันเหนือ หมู่ที่ 6 ตำบลสัน
กำแพง อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม
ฝาปิด ค.ส.ล. กว้าง 0.30 ม. ความ
ยาวรวม  74.00 ม . พร้อมขยาย
ไหล่ถนน  ค .ส .ล . 0.15 ม . ขนาด
กว้างเฉลี่ยข้างละ 1.00 ม . ความ
ยาวรวม ทั้งสองข้าง 123.00 ม . 
หรือมีพื้นที่ขยายไหล่ถนน ค .ส.ล. 
รวมไม่น้อยกว่า 123.00 ตร.ม. 

320,000 หมู่ที่ 6  
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก บริเวณลำเหมืองสาธารณประโยชน์
กลางหมู่บ้าน ต่อเชื่อมโครงการเดิมไปทาง
สุ ส า น สั น ติ วั น  
บ้านสันเหนือ หมู่ ที่  6 ตำบลสันกำแพง 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. หนา 
0.20 เมตร ขนาดกว้าง 1.00 เมตร 
ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตร ตามสภาพ
พื้นที่ ช่วงที่ 1 ยาว 60 เมตร 

600,000 หมู่ที่ 6  
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             



 

 

๖ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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 โค ร งก ารป รับ ป รุ งผิ ว ถนน โด ยก ารปู ทั บ
(Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบริเวณ
ซ อ ย  2  (ตั้ ง แ ต่ ป าก ซ อ ย ข้ า งส ำ นั ก ง าน
สาธารณสุขอำเภอสันกำแพงไปจนถึงรอยต่อ
ถนน  ค .ส .ล .กั บ ถนนแอส ฟั ล ท์ ขอ งเดิ ม )  
บ้ า น ต ล า ด  ห มู่ ที่  7  ต ำบ ล สั น ก ำ แ พ ง  
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

ป รับป รุงผิ วถนน โดยการ ปู ทั บ 
(Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนก
รีต  หนาเฉลี่ย  0.05 เมตร กว้าง 
3.90-6.50 เมตร ความยาวรวม 
250.00 เมตร หรือมี พื้น ที่แอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
1,193.00 ตารางเมตร 

600,000 หมู่ที่ 7  
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม
ฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณซอยรวมพร 5 (ฝั่งตรง
ข้ า ม วิ วั ฒ น์ ทั ว ร์ เชื่ อ ม ต่ อ ล ำ เห มื อ ง
สาธารณประโยชน์รอยต่อ หมู่ที่ 9 ตำบลสัน
ก ำ แ พ ง ) บ้ า น สั น ใ ต้  ห มู่ ที่  8  ต ำบ ล 
สั น กำแพ ง  อำเภ อสั น กำแพ ง  จั งห วัด
เชียงใหม่ 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม
ฝาปิด ค.ส.ล. กว้าง 0.30 ม. ความ
ยาวรวม  173 .00  ม . ลึก เฉลี่ ย 
0.60 ม. 

650,000 หมู่ที่ 8  
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม
ฝาปิด ค .ส .ล . บริเวณซอย 2 (หน้าบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านสุนทร คำเป็ง เชื่อมต่อลำเหมือง
สาธารณประโยชน์ ต่อ หมู่ที่ 8 ตำบลสัน
กำแพง) บ้านสันใต้ หมู่ที่ 9 ตำบลสันกำแพง 
อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม
ฝาปิด ค.ส.ล. กว้าง 0.30 ม. ความ
ยาวรวม 73.00 ม. ลึกเฉลี่ย 0.50 
ม. 

280,000 หมู่ที่ 9  
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

14 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการ 
ปูทับ (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 
บริเวณถนนสายสันไร่-บ้านน้อย (หมู่ที่ 10 
เชื่อมต่อถนนแอสฟัลท์ติกของเดิม) หมู่ที่ 10 
ตำบลสันแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปู
ทับ (Overlay) ด้วยแอสฟัลท์ติกคอ
นกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 
3.55-6.80 เมตร ความยาวรวม 
360.00 เมตร หรือมี พื้น ที่แอส
ฟัลท์ติกคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 
1,884.00 เมตร 

1,000,000 หมู่ที่ 10  
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             



 

๗ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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 โครงการก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (ทดแทน
ของเดิ ม  )บ ริ เวณ ป ากท างเข้ าซอย  7  
บ้านน้อย หมู่ที่ 11 ตำบลสันกำแพง อำเภอ
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างสะพาน ค .ส .ล . (ทดแทน
ของเดิม) กว้าง 4.00 เมตร ยาว 
5.30 เมตร (ความสูงวัดจากระดับ
ท้องน้ำถึงพื้นสะพาน 2.30 เมตร) 

750,000 หมู่ที่ 11 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

16 โครงการขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. บริเวณ
ถนน อบจ.ชียงใหม่ สายบ้านน้อย-สันต้นบง 
ช่วงหน้าตลาดบ้านน้อยไปจนถึงสวนหม่อน 
บ้านออน หมู่ที่ 14 ตำบลสันกำแพง อำเภอ
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

ขยายไหล่ทางถนน ค.ส.ล. จำนวน 2 
ช่วง หนา 0.15 เมตร ความกว้างเฉลี่ย 
1.00 เมตร ความยาวรวม 557.00 
เมตร (เพิ่มเติมจากเดิม 75.00 เมตร 
ไปจนถึงงานวางท่อพร้อมบ่อพักสวน
หม่อน) 

380,000 หมู่ที่ 14 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

17 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เชื่อมต่อโครงการเดิม ) ไหล่ทางหินคลุก 
บ ริเวณ ในซอยหน้ าศู น ย์ราชการเฉลิ ม 
พระเกียรติอำเภอสันกำแพง บ้านดอนมูล 
หมู่ที่ 1 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
(เชื่อมต่อโครงการเดิม) หนา 15 
ซม. กว้าง 3.00 ม. ยาว 88.00 ม. 
ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.25 ม. 

180,000 หมู่ที่ 1 
ต.ทรายมูล 

กองช่าง             

18 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนและขยาย
ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณบ้าน 
สันโค้งใหม่ ซอย 1 หมู่ที่ 2 ตำบลทรายมูล 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนและขยาย
ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช่วง 
ช่วงที่ 1 ปรับปรุงผิวถนนด้วยแอส-
ฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) ความ
หนา 0.05  ม .  ความกว้างเฉลี่ย 
3.40 ม. และไหล่ทาง ค.ส.ล. หนา 
0.15 เมตร กว้างเฉลี่ย 1.20 เมตร 
ความยาวประมาณ 235 ม. พร้อม
ยกขอบและฝารางระบายน้ำเดิม 
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม
เหล็ก ความหนา 0.15 ม. ความกว้างเฉลี่ย 
3.50 ม. ความยาว 134.00 ม. ไหล่ทาง
หินคลุก กว้างข้างละ 0.25 ม. 

970,000 หมู่ที่ 2 
ต.ทรายมูล 

กองช่าง             



 

 

๘ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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 โค ร งก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ว า ง ท่ อ ร ะ บ า ย น้ ำ  
ค.ส.ล. (มอก.ชั้น3) พร้อมบ่อพักพร้อมถมดิน
และหินคลุกบดอัดแน่น บริเวณลำเหมือง
สาธารณประโยชน์ริมทางบ้านป่าเป้า ซอย2 
หมู่ที่ 3 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค .ส .ล . 
(ม อ ก  ชั้ น  3 ) ข น าด เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลาง 0.60 ม. พร้อมบ่อพัก
จำนวน 5 บ่อ ความยาวรวม 40 ม. 
พร้อมดาดคอนกรีตปันน้ำพร้อมถม
ดินและหินคลุกบดอัดแน่น 

250,000 หมู่ที่ 3 
ต.ทรายมูล 

กองช่าง             

20 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยูฝาปิด 
ค.ส.ล. เชื่อมต่อโครงการเดิมบริเวณปากทาง
บ้านสันโค้งเก่าซอย 2 ถึงลำเหมืองบริเวณ
บ้านสันโค้งเก่า ซอย 6 บริเวณริมถนนบ้าน
สันโค้งเก่าข้างขวา ตั้งแต่ปากทางซอย 2  
ถึงซอย 6 หมู่ที่ 4 ตำบลทรายมูล อำเภอสัน
กำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู ฝาปิด 
ค.ส.ล. เชื่อมต่อโครงการเดิม บริเวณ
ปากทางบ้านสันโค้งเก่าซอย 2 ถึงลำ
เหมืองบริเวณบ้านสันโค้งเก่าซอย 6 
กว้าง 0.30 เมตร ความลึกเฉลี่ย 
0.40 เมตร ความยาว 436 เมตร 

1,300,000 หมู่ที่ 4 
ต.ทรายมูล 

กองช่าง             

21 โครงการก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล. บริเวณริม
ทางหลวง ชม.ถ.70-001 ช่วงบ้านหัวทุ่ง 
หมู่ที่ 5 ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างไหล่ทาง ค.ส.ล.หนา 0.15 
เมตร 2 ช่วง ช่วงที่ 1 ริมทางหลวง
ฝั่งซ้าย ความกว้างเฉลี่ย 1.50 เมตร 
ความยาว 84 เมตร และริมทาง
หลวงฝั่งขวา ความกว้างเฉลี่ย 1.30 
เมตร ความยาว 98 เมตร ช่วงที่ 2 
ริมทางหลวงฝั่งขวา ช่วงซอยบ้านหัว
ทุ่งซอย 5 ถึงที่ทำการผู้นำชุมชนหมู่
ที่ 5 ความกว้างเฉลี่ย 1.45 เมตร 
ความยาว 156 เมตร  

400,000 หมู่ที่ 5 
ต.ทรายมูล 

กองช่าง             

22 โครงการก่อสร้างรั้วรอบ และประตูทางเข้า 
ชุชนบ้านสันก้างปลา พร้อมรั้วและประตู
ทางเข้า บนที่ดินสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 6 
ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

ก่อสร้างรั้วรอบ และประตูทางเข้า 
ชุมชนบ้านสันก้างปลา พร้อมรั้ว 
แ ล ะ ป ร ะ ตู ท า ง เ ข้ า  บ น ที่ ดิ น
สาธารณประโยชน์  หมู่ ที่  6 ตำบล
ทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

350,000 หมู่ที่ 6  
ต.ทรายมูล 

กองช่าง             



 

๙ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

23 โครงการก่อส ร้างห้องน้ ำ -ส้ วม  บ ริเวณ 
ฌาปนสถานบ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ตำบล
ทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างห้องน้ำ-ส้วม บริเวณฌาปน-
สถานบ้านทรายมูล หมู่ที่ 7 ตำบล
ทรายมูล อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

200,000 หมู่ที่ 7  
ต.ทรายมูล 

กองช่าง             

24 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม
ฝาปิด ค.ส.ล. บริเวณซอย 3 เชื่อมลำเหมือง
ค้ า ง  บ ริ เวณ หลั งศ าลา เอนกป ระส งค์   
บ้ านป่ าไผ่ เหนื อ  หมู่ ที่  6  ตำบลแช่ช้ าง 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อม
ฝาปิด ค .ส .ล . กว้าง 0.30 เมตร 
ความยาวรวม 69.00 เมตร (มีบ่อ
พักขนาด  1 .20 x 1 .20 เมตร ) 
1 บ่อ บริเวณซอย 3 เชื่อมลำเหมือง
ค้าง 

240,000 หมู่ที่ 6  
ต.แช่ช้าง 

กองช่าง             

25 โครงการก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล.บริเวณ
ลำน้ำแม่ออน ช่วงกอเดื่อถึงหลังศาลาเก็บ
ของ SML (ต่อจากของเดิม) บ้านป่าไผ่กลาง 
หมู่ที่  7 ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

ก่อสร้างพนังกันดิน ค.ส.ล.ความสูง 
3.00 เมตร ความยาวรวม 36.00 
เมตร 

500,000 หมู่ที่ 7 
ต.แช่ช้าง 

กองช่าง             

26 โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปู
ทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) 
บริเวณซอย 1 บ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่  7 
ตำบลแช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่  

ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปู
ทั บ ด้ วยแอส ฟั ล ท์ ติ ก ค อนก รีต 
(Overlay) ความหนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ความ
ยาวรวม 186.00 เมตร โดยมีพื้นที่
ถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า 651.00 ตารางเมตร 

295,000 หมู่ที่ 7 
ต.แช่ช้าง 

กองช่าง             

27 โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปู
ทับแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Overlay) บริเวณ
ซอย  5  บ้านป่ าไผ่กลาง หมู่ ที่  7 ตำบล 
แช่ช้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

ซ่อมสร้างปรับปรุงผิวถนนโดยการปู
ทั บ ด้ วยแอส ฟั ล ท์ ติ ก ค อนก รีต 
(Overlay) ความหนาเฉลี่ย 0.05 
เมตร ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ความ
ยาวรวม 95.00 เมตร โดยมีพื้นที่
ถนนแอสฟัลท์ ติกคอนกรีตรวม
ไม่น้อยกว่า 285.00 ตารางเมตร 

130,000 หมู่ที่ 7 
ต.แช่ช้าง 

กองช่าง             



 

 

๑๐ 

 
 
 
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสงัคมและคณุภาพชวีิต 
 3.1 แผนงานงบกลาง 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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  

35,286,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 

            

2 เบี้ยยังชีพคนพิการ จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพงที่ได้ลงทะเบียนรับเบี้ย
ยังชีพ  

5,556,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 

            

3 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ในเขต
เทศบาล   

240,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 

            

  
 
 3.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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 

            



 

๑๑ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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 โค ร งก า รป้ อ งกั น แ ล ะ ล ด
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 โครงการป้องกันและแก้ ไข
ปัญหามลพิษหมอกควันการ
เผาในที่โล่ง 
 

ดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษหมอกควันการเผาใน
ที่โล่ง การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ 
แผ่นพับ ฯลฯ 

10,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ 
สำนักปลัด 

            

4 โค รงก ารฝึ ก อบ รม พัฒ น า
ศักยภาพพนักงานดับเพลิง  
ในการป้องกันและบรรเทา  
สาธารณภัยและอัคคีภัย 

จัดฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพ 
เพิ่มทักษะพนักงานดับเพลิงและกู้ภัย 
ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณ
ภัย ทุก 3 เดือน 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ 
สำนักปลัด 

            

5 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านสาธารณภัย 

ช่วยเหลือประชาชนในเบื้ องต้นที่
ได้รับความเดือดร้อนเฉพาะหน้าด้าน
สาธารณภัยในพื้นที่ 

60,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ 
สำนักปลัด 

            

6 โค รงการฝึ กอบรมสมาชิก  
อปพร. หลักสูตรจัดตั้ง 

ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการ การมี
ส่วนร่วมของประชาชน  ชุมชน  และ
เ ป็ น ไ ป ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง
กระทรวงมหาดไทย 

50,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ 
สำนักปลัด 

            



 

 

๑๒ 

 
 
 3.3 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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 โค รงการส่ ง เส ริมและ ร่วม
พัฒนาความรู้ อสม.แบบองค์
รวม 

กิ จ ก ร รม ก า ร ใ ห้ ค ว าม รู้  รณ ร งค์
ประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาคุณภาพใน
การควบคุมป้องกันโรค 

25,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

2 โครงการสุขาภิบาลอาหารและ
คุ้มครองผู้บริโภค 

อบรมผู้ประกอบการ ผู้ปรุงอาหารและผู้
สัมผัสอาหาร และตรวจสารปนเปื้อนใน
อาหารและน้ำอุปโภคและบริโภค 

50,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

3 โครงการการดูแลผู้สูงอายุที่ มี
ภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มี
ภาวะพึ่งพิง 

ให้ความรู้แก่ญาติและผู้ดูแลผู้ที่มีภาวะ
พึ่งพิง และตรวจเยี่ยมผู้ป่วยที่มีภาวะพึ่งพิง
ในชุมชน 

15,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

4 โครงการสัตว์ปลอดโรค  
คนปลอดภัยจากโรค 
พิษสุนัขบ้า 

การฝึกอบรม การสำรวจประชากรสัตว์
เลี้ยง กิจการการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว์ 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

5 โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

อบรมให้ความรู้ รณรงค์ประชาสัมพันธ์
และแจกเอกสารแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับ
การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

6 โครงการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันควบคุมโรคติดต่อและ
โรคไม่ติดต่อ 

อบรมให้ความรู้ สื่อประชาสัมพันธ์แจก
เอกสารแผ่นพับให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
ไข้เลือดออก โรคติดต่อ โรคติดเชื้อตาม
ฤดูกาล โรคอุบัติใหม่ และโรคไม่ติดต่อ 

45,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

7 โครงการป้องกันโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ 

อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทาง
เพศสัมพันธ์ การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์
แจกเอกสารแผ่นพับ 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             



 

๑๓ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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 โค รงก ารจั ด ระบบบ ริก าร
การแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล 

จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ช่วยปฏิบัติงาน
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินของเทศบาล และ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

720,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

9 โครงการช่วยเหลือประชาชน
ด้านสาธารณสุข 

ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนใน
ด้านการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า19 (โควิด-19)  

20,000 เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองสาธารณสุข             

10 อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน 
(ตามโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข) 

การดำเนินงานตามแนวทางโครงการ
พระราชดำริด้านสาธารณสุขของ
คณะกรรมการหมู่บ้าน จำนวน ๒๒ 
หมู่บ้าน 

440,000 22 หมู่บ้านใน
เขตเทศบาล 

กองสาธารณสุขฯ             

  

 3.4 แผนงานสังคมสงเคราะห ์
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 

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 
ผู้ สู ง อ า ยุ  เ ด็ ก นั ก เ รี ย น 
ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาส
ในสังคม 

เพื่ อจ่ าย เป็ นค่ า ใช้ จ่ าย ในการช่ วย เหลื อ
สงเคราะห์ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้สูงอายุ เด็ก
นักเรียน ผู้ยากจน และผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

30,000 เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 

            

2 โครงการช่วยหลือประชาชน
ด้านการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชนด้าน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถเข้าถึง
ปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคม 
มีคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น การช่วยเหลือเด็กเยาวชน 
ผู้สูงอายุ ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ไร้ที่พึ่ง ฯลฯ 

20,000 เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 

            

     
 
 
 



 

 

๑๔ 

   3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชมุชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมา
ณ (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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 ภายใต้
แนวคิดยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด 

จัดกิจกรรมภายใต้แนวคิดยุทธศาสตร์พลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด การจัดตั้งเครือข่าย
อาสาสมัครป้องกันยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เพื่อให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม ในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย
ในชุมชน เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพ
ติด ซึ่งประกอบด้วย กิจกรรมการป้องกันยา
เส พ ติ ด  ก า ร ป ร า บ ป ร า ม ย า เส พ ติ ด
กิจกรรมบำบัด รักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด 
การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดกิจกรรม
ฝึกอบรม กิจกรรมสภาเด็ก และเยาวชนระดับ
ตำบล ประชุมอาสา สมัครป้องกัน ยาเสพติด
ในชุ มชน  โดยดำเนิ น งาน ร่วมกับสถานี
ตำรวจภูธรสันกำแพง 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการฯ
สำนักปลัด 

            

2 โค ร งก ารฝึ ก อบ รม ให้
ความรู้และศึกษาดูงานแก่
คณ ะกรรมการกองทุน
สวัสดิการชุมชน 

อบรมให้ความรู้ด้านวิชาการแก่คณะกรรมการ
กองทุนสวัสดิการชุมชน 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการฯ
สำนักปลัด 

            

3 โครงการตรวจสารเสพติด
ใน บุ ค ล าก รก ลุ่ ม เสี่ ย ง 
(ลูกจ้าง) เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตรวจสารเสพติดบุคลกรกลุม่
เสี่ยง 

13,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการฯ
สำนักปลัด 

            

4 กิจกรรมอบรมอาสาสมัคร
เฝ้าระวังและขจัดปัญหา
การละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จัดอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังและขจัดปัญหาการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการฯ
สำนักปลัด 

            



 

๑๕ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมา
ณ (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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 โค ร งก ารส่ ง เส ริ ม ก า ร
เ รี ย น รู้ แ ล ะ พั ฒ น า
ศักยภาพผู้สูงอายุ 

ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
ให้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการดูแล
สุขภาพและเห็นคุณค่าของตนเอง 

80,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการฯ 
สำนักปลัด 

            

6 อุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำ เภ อสั น กำแพ งตาม
โครงการศูนย์อำนวยการ
ป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด 

สนับสนุนโครงการเพิ่มศักยภาพในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอ  
สันกำแพง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 256๖ 

30,000 ที่ทำการ
ปกครองอำเภอ
สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการฯ 
สำนักปลัด 

            

 
   3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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 โค รงการส่ ง เส ริมกิ จกรรม  
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
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

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

150,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

3 โค ร งก ารแ ข่ ง ขั น ฟุ ต บ อ ล  
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             



 

 

๑๖ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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 โครงการฝึกอบรมทักษะด้าน
กีฬาสู่ความเป็นเลิศ 

จัดการฝึกอบรมทักษะทางด้านกีฬา
ให้แก่เด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพง 

50,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

5 โครงการแข่งขันฟุตบอลอาวุโส 
เทศบาลตำบลสันกำแพงคัพ 

จัดการแข่งขันฟุตบอลอาวุโสเทศบาล
ตำบลสันกำแพงคพั รุ่นอายุ 60 ปีขึ้น
ไป 

15,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

6 โครงการแข่งขันเซปักตะกร้อ 
เทศบาลตำบลสันกำแพงต้าน
ภัยยาเสพติด 

จัดการแข่งขันเซปักตะกร้อ รุ่น
ประชาชนทั่วไป 

15,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

7 โครงการแข่งขันกีฬาเปตอง
เทศบาลตำบลสันกำแพงต้าน
ยาเสพติด 

การจัดการแข่งขันกีฬาเปตองให้กับ
เยาวชนและประชาชนในชุมชนเขต
เทศบาลตำบลสนักำแพง 

15,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

8 โค รงการแ ข่ ง ขัน กี ฬ าส าน
สัมพันธ์ตำบลทรายมูล 

การจัดการแข่งขันกีฬาให้กับเยาวชน
และประชาชนในชุมชนเขตตำบล
ทรายมูล 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

9 โค รงการแ ข่ ง ขัน กี ฬ าส าน
สัมพันธ์ตำบลสันกำแพง 

การจัดการแข่งขันกีฬาให้กับเยาวชน
และประชาชนในชุมชนเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพง 

30,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

10 โค รงการแ ข่ ง ขัน กี ฬ าส าน
สัมพันธ์ตำบลแช่ช้าง 

การจัดการแข่งขันกีฬา 
ให้กับเยาวชนและประชาชนในชุมชน
เขตเทศบาลตำบลแช่ช้าง 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

 
 
 
 
 



 

๑๗ 

3.7 แผนงานการเกษตร 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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 ผู้ประกอบอาชีพปลูก
พืช เลี้ยงปศุสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำฯลฯ และได้
ขึ้นทะเบียนเกษตรกรของกรมส่งเสริม
การเกษตร/กรมปศุสัตว์/กรมประมง หรือ
เกษตรกรผู้มีรายได้น้อย มีฐานะยากจน 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการฯ
สำนักปลัด 

            

 
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการทอ่งเที่ยว 
 4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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 โครงการประชาสัมพันธ์จำหน่าย
สิ น ค้ า แ ล ะ ก า ร ท่ อ ง เ ที่ ย ว  
“สันกำแพงชวนเที่ยวชวนกิน” 

เผยแพร่กิจกรรมเทศบาลตำบลสัน
ก ำแ พ งผ่ า น ท า ง โซ เชี ย ล มี เดี ย 
Facebook Instagram Youtube ฯลฯ 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

านประชาสัมพันธ์ 
สำนักปลัด 

            

 
 
 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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  โครงการหนึ่ งตำบล 
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             

 
 



 

 

๑๘ 

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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 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 

80,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 

            

3 โ ค ร ง ก า ร ศู น ย์ จ ำ ห น่ า ย
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 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

๑๙ 

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 5.1 แผนงานการศึกษา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันสำหรับ
โรงเรียนประถมศึกษาในเขตเทศบาล 
จำนวน 6 แห่ง  

11,881,800 โรงเรียน
ประถมศึกษา
ในเขตเทศบาล
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

3 อุ ด ห นุ น โ ร ง เ รี ย น ใน เข ต
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

สนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการต่างๆ 
ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตเทศบาล
ตำบลสันกำแพง จำนวน 7 แห่ง 

196,700 โรงเรียนในเขต
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองการศึกษา             

4 โค รงการ เปิ ดบ้ านอนุ บ าล
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

จัดกิจกรรมแสดงผลงานและนิทรรศการ
ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลตำบล    สันกำแพงและจัด
กิจกรรมมอบวุฒิบัตรแก่นักเรียนที่จบ
การศึกษาระดับอนุบาล 3  

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

5 โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน
ระดับปฐมวัย 

จัดการแข่งขันกีฬาอนุบาลสัมพันธ์ของ
สถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลสัน
กำแพง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลสันกำแพง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดคำ
ซาว และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 

20,000 สถานศึกษาใน
สังกัดเทศบาล
ต.สันกำแพง 
 

กองการศึกษา             

6 โครงการทัศนศึกษาแหล่ ง
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 

50,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 
และแหล่ง
เรียนรู้นอก
สถานที่ 

กองการศึกษา             



 

 

๒๐ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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 โครงการพิธีเปิดอาคารเด็กเล็ก 
200 คน 8 ห้องเรียน 

จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนเด็กเล็ก
โร ง เ รี ย น อ นุ บ า ล เท ศ บ าล ต ำบ ล
สันกำแพง  

50,000 โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

8 โ ค ร ง ก า ร เ ปิ ด อ า ค า ร
อเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโค้ง 

จั ด พิ ธีท ำบุ ญ เปิ ดอ าค ารป ระสงค์  
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 

50,000 ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็ก 
วัดสันโค้ง 

กองการศึกษา             

9 โครงการส่งเสริมทักษะการ
ช่วยเหลือตัวเองในเด็กปฐมวัย 

กิ จก รรมฝึ กก าร เรียน รู้ ทั กษ ะการ
ช่วยเหลือตนเองในขณะตกน้ำ ติดอยู่ใน
รถและไฟไหม้ 

5,000 สถานศึกษา
ในสังกัด
เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

             

10 โค ร ง ก า ร ส่ ง เส ริ ม พั ฒ น า
ศั กยภ าพค รูและบุ คลากร
ทางการศึกษา 

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้เข้ารับการอบรม สัมมนาและ 
ศึกษาดูงาน 

70,000 แหล่งเรียนรู้
ส่งเสริมพัฒนา
ศักยภาพครู 

กองการศึกษา             

11 โครงการแข่งขันทักษะทาง
วิชาการ 

ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ 

30,000 โรงเรียนใน
สังกัดอปท.  

กองการศึกษา             

12 ส นั บ ส นุ น ก า ร บ ริ ห า ร
สถ าน ศึ ก ษ าขอ งโร ง เรี ยน
อ นุ บ า ล เท ศ บ า ล ต ำ บ ล  
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 

885,950 โรงเรียน
อนุบาล
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองการศึกษา             



 

๒๑ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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 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 

255,200 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัด   
คำซาว 

กองการศึกษา             

14 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 

311,030 ศูนย์พัฒนา 
เด็กเล็กวัด   
สันโค้ง 

กองการศึกษา             

15 โครงการอาหารเสริม  (นม ) 
สำหรับสถานศึกษาในสังกัด
เทศบาลตำบลสันกำแพงและ
โร ง เ รี ย น ใน เข ต เท ศ บ า ล 
จำนวน 9 แห่ง 

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

5,796,510 สถานศึกษา
ในสังกัด
เทศบาลและ
โรงเรียนใน
เขตเทศบาล  

กองการศึกษา             

 
5.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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 โครงการวันขึ้นปีใหม่ จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตรถวาย
เครื่องไทยธรรมแก่พระสงฆ์ในวันขึ้นปี
ใหม่ 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

2 โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ จัดกิจกรรมและสนับสนุนการจัดงาน
ประเพณีสงกรานต์ของเทศบาลตำบล
สันกำแพง 

150,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             



 

 

๒๒ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาติ 

จัดโครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
และวันแม่แห่งชาติ วันที่ 12 สิงหาคม 

45,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

4 โครงการวันปิยะมหาราช เทศบาลตำบลสันกำแพงเข้า ร่วม
กิจกรรมวันปิยะมหาราช  ร่วมกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในเขต
อำเภอสันกำแพง 

5,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

5 โครงการประเพณีลอยกระทง จัดกิจกรรมงานประเพณีลอยกระทง
ของเทศบาลตำบลสันกำแพง 

250,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

6 โครงการวันเข้าพรรษา จัดกิจกรรมหล่อเทียนและถวายเทียน
พรรษาให้แก่วัดในเขตเทศบาล 

30,000 วัดในเขตเทศบาล
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

7 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม 
 

จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เด็ก 
เยาวชน ประชาชนและผู้สูงอายุในเขต
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

200,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

8 โครงการส่งเสริมและสนับสนุนงาน
ศิ ลป วัฒ นธรรม  และป ระ เพณี
ท้องถิ่นในชุมชน 

จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุน 
- ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
- งานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
- งานประเพณีท้องถิ่นในชุมชน 

10,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

9 โครงการวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระชน
กาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ/วัน
พ่อแห่งชาติ 

จัดโครงการวันคล้ายวันพระบรมราช
สมภพของพระบาทสมเด็จพระชนกาธิ
เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร  วันชาติ /  วัน พ่ อ
แห่งชาติ 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

                  



 

๒๓ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
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 โครงการวันเฉลิมพระชนม พรรษา
พระบาทสม เด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลง
กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

จั ด กิ จ ก ร ร ม ง า น วั น เฉ ลิ ม พ ร ะ
ชนมพรรษาพระบาท  สมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรา
ลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

20,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

11 โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี 

จั ด กิ จ ก ร ร ม ง า น วั น เฉ ลิ ม พ ร ะ
ชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 
พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

15,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

12 โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของ
พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบ
ศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

จั ด กิ จก รรม เนื่ อ ง ใน วัน คล้ าย วัน
สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรม 
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร 

10,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

13 โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัด
ศ รี บุ ญ เ รื อ ง  ห มู่ ที่  1  ต ำ บ ล 
สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
วัดศรีบุญเรือง 

20,000 วัดศรี 
บุญเรือง ตำบลสัน
กำแพง 

กองการศึกษา             

14 โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัด
ป่าเห็ว หมู่ที่ 2 ตำบลสันกำแพง 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
วัดป่าเห็ว 

20,000 วัดป่าเห็ว ตำบล
สันกำแพง 

กองการศึกษา             

15 โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัด
สั น ติ ว น า ร า ม  ห มู่ ที่ 3  ต ำ บ ล 
สันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัด
เชียงใหม่ 

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
วัดสันติวนาราม 

20,000 วัดสันติวนาราม 
ตำบล 
สันกำแพง 

กองการศึกษา             

16 โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัด
คำซาว หมู่ที่ 4 ตำบลสันกำแพง 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
วัดคำซาว 

20,000 วัดคำซาว ตำบล
สันกำแพง 

กองการศึกษา             

                  



 

 

๒๔ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

17 โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัด
สัน ใต้  หมู่ ที่  9  ตำบลสันกำแพง 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
วัดสันใต้ 

20,000 วัดสันใต้ตำบลสัน
กำแพง 
 

กองการศึกษา             

18 โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัด
บ้านน้อย หมู่ที่11 ตำบลสันกำแพง 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
วัดบ้านน้อย 

20,000 วัดบ้านน้อยตำบล
สันกำแพง 

กองการศึกษา             

19 โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัด
ดอนมูล  หมู่ ที่  1 ตำบลทรายมูล 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
วัดดอนมูล 

20,000 วัดดอนมูล ตำบล
ทรายมูล 

กองการศึกษา             

20 โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัด
ชัยชนะมงคล  (ป่ าเปา ) ห มู่ ที่  3 
ตำบลทรายมูล อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
วัดชัยชนะมงคล (ป่าเป้า) 

20,000 วัดชัยชนะมงคล 
(ป่าเป้า) ตำบล 
ทรายมูล 

กองการศึกษา             

21 โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัด
สันโค้ง หมู่ที่ 4 ตำบลสันกำแพง 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
วัดสันโค้ง 

20,000 วัดสันโค้ง ตำบล
ทรายมูล 

กองการศึกษา             

22 โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัด
สันก้างปลา หมู่ที่6 ตำบลสันกำแพง 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
วัดสันก้างปลา 

20,000 วัดสันก้างปลา 
ตำบล 
ทรายมูล 

กองการศึกษา             

23 โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัด
ทรายมูล หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล 
อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
วัดทรายมูล 

20,000 วัดทรายมูล ตำบล
ทรายมูล 

กองการศึกษา             

24 โครงการประเพณีสรงน้ำพระธาตุวัด
แช่ช้าง หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง อำเภอ
สันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 

จัดกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระธาตุ
วัดแช่ช้าง 

20,000 วัดแช่ช้างตำบลแช่
ช้าง 
 

กองการศึกษา             

                  



 

๒๕ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

หลัก 

พ.ศ. 256๕ พ.ศ. 256๖ 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

25 โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น 
4 ไต 

จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ท้องถิ่นในชุมชนฟื้นฟูวัฒนธรรม 

120,000 เรือนไทเขิน
ชุมชนบ้าน 
สันก้างปลา 
ตำบลสันกำแพง 

กองการศึกษา             

26 โครงการธรรมสัญจร เข้าวัดฟังธรรม 
นำชีวิต 

จัดกิจกรรมเข้าวัดฟังธรรมแก่ เด็ก 
เยาวชน ประชาชน และผู้สูงอายุ 

30,000 เทศบาลตำบล 
สันกำแพง 

กองการศึกษา             

27 อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ 
สันกำแพง 

สนับสนุนโครงการต่างๆ ให้แก่ที่ทำ
การปกครองอำเภอสันกำแพง 
- โครงการสืบสานงานศิลปะ 
วัฒนธรรมประเพณีและของดี 
สันกำแพง จำนวน 90,000 บาท 
- โครงการกิจกรรมวันสำคัญของชาติ
และวันสำคัญทางศาสนา จำนวน 
20,000 บาท 
- โครงการสืบสานงานประเพณี
สงกรานต์ วันปี๋ใหม่เมืองอำเภอ 
สันกำแพง จำนวน 15,000 บาท 
- โครงการงานไม้ดอกไม้ประดับ
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 45,000 
บาท 

170,000 ที่ทำการปกครอง 
อำเภอสันกำแพง

กองการศึกษา             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

บัญชีครุภัณฑ์ 
 
  



 

 

๒๖ 

 
 

บัญชีจำนวนครุภัณฑ์สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น 
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

เทศบาลตำบลสันกำแพง 
 

1.  ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
 1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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 จัด ซื้อเค รื่องขยายเสียง 
จำนวน 2 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องขยายเสียง ขนาด 1,500 วัตต์ 
มี USB Port SD Card MP3 มีวิทยุAM/FMมี
ร ะ บ บ ป้ อ ง กั น (Overload Protection)
ตอบสนองความถี่ 20Hz-20KHz จำนวน 2
เค รื่องๆละ  23 ,500  บาทงบประมาณ 
47,000 บาท ครุภัณฑ์ดังกล่าวเป็นครุภัณฑ์
ที่ ไม่ มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตราฐาน
ครุภัณฑ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดหาครุภัณฑ์
ดังกล่าวเพื่อใช้สำหรับใช้ประจำเสียงตามสาย
ของหมู่บ้านป่าไผ่ใต้ หมู่ที่ 8 ตำบลแช่ช้าง 
และบ้านตลาด หมู๋ที่ 7 ตำบลสันกำแพง  

47,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบ ผด.02/1 



 

๒๗ 

 
 
 

1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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 จัด ซื้อ เค รื่องรับส่ งวิท ยุ  
ระบบVHF/FM ชนิ ด มือ
ถื อ  5  วั ต ต์  จำน วน  4
เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิด
มื อ ถื อ  5  วั ต ต์  ขน าดกำลั งส่ ง  5  วั ต ต์  
ประกอบด้วย:ตัวเครื่อง แท่นชาร์จ แบตเตอรี่
1 ก้อน เสายาง และเหล็กพับ  จำนวน  4
เค รื่องๆ  ละ 12 ,000 บาทงบประมาณ
48,000 บาท  เพื่อใช้สำหรับปฏิบั ติงาน
ป้องกันและบันเทาสาธารณภัย 

48,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

            

 
 

1.3 แผนงานการศึกษา 
 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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 จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่
พร้อมไมโครโฟน จำนวน 
1 ชุด 
 
 

จัดซื้อเครื่องเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน มี
เครื่องรองรับบลูทูธ MP3 USB ได้ มีช่องต่อ
ไมโครโฟนชนิดไร้สาย มีแบตเตอรี่ในตัวเครื่อง
และสามารถชาร์จไฟบ้านได้ มีล้อลากสำหรับ
เคลื่ อน ย้ าย  จำน วน  1 ชุ ด งบป ระมาณ 
21,000 บาท   

21,000 ศพด.วัดสันโค้ง กองการศึกษา             

 
 
 
 
 
 



 

 

๒๘ 

1.4 แผนงานสาธารณสขุ 
 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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 จัด ซื้อ เค รื่องรับส่ งวิท ยุ
ร ะ บ บ  VHF/FM ช นิ ด
มือถือ 5 วัตต์ จำนวน 3 
เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบVHF/FM ชนิด
มื อ ถื อ  5  วั ต ต์  ขน าดกำลั งส่ ง  5  วั ต ต์  
ประกอบด้วย ตัวเครื่อง แท่นชาร์จ แบตเตอรี่
1 ก้อน  เสายางและเหล็กพับ  จำนวน  3
เค รื่องๆละ 12 ,000 บาท  งบประมาณ
36,000 บาท เพื่อใช้สำหรับเจ้าหน้าที่กู้ชีพ
ในการสื่ อ ส าร  รับ -ส่ ง  ข้ อ มู ลผู้ บ าด เจ็ บ 
ผู้บาดเจ็บฉุกเฉินในงานระบบการแพทย์
ฉุกเฉิน 

36,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองสาธารณสุขฯ             

 
2.  ประเภทครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส ์

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมา
ณ (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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 จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์  
Multifunction แ บ บ ฉี ด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  (Ink Tank Printer) 
จำนวน 2 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction แบบฉีดหมึก
พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 
จ ำ น ว น  2 เค รื่ อ ง ๆ  ล ะ  7 ,5 0 0  บ า ท 
งบประมาณ 15,000 บาท เพื่อใช้สำหรับการ
ปฏิบัติงานประจำสำนักปลัดเทศบาลและห้อง
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลสันกำแพง 

15,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             

2 จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์  
Multifunction เล เซ อ ร์  
ห รือ  LED สี  จำนวน  1
เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED สี จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 15,000 
บาท เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนัก
ปลัดเทศบาล 

15,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             



 

๒๙ 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมา
ณ (บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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 จัดซื้อจอแสดงภาพขนาด
ไม่น้ อยก ว่า  2 1 .5  นิ้ ว 
จำนวน 1  เครื่อง 

จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 
จำนวน 1  เครื่อง งบประมาณ 3,200 บาท 
เ พื่ อ ใช้ ใน ก า รป ฏิ บั ติ ง า น ป ร ะ จ ำส ำนั ก
ปลัดเทศบาลทดแทนเครื่องเดิมที่ชำรุด 

3,200 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             

4 จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า 
ขนาด 800VA จำนวน 3 
เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด800VA จำนวน 
3  เค รื่องๆ  ละ2 ,500 บาท  งบประมาณ 
7,500 บาท เพื่อใช้ในปฏิบัติงานประจำสำนัก
ปลัดเทศบาลทดแทน 

7,500 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             

5 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก 
(Ink Tank Printer)
จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
ห มึ ก ( Ink Tank Printer)จ ำน วน  1  เค รื่ อ ง 
งบประมาณ4,000 บาท เพื่อใช้ปฏิบัติงานฝ่าย
พัฒนารายได้ กองคลัง 

4,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองคลัง             

6 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
สำหรับงานประมวลผล 
แบบที่ 2 (จอแสดงภาพ
ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 
จำนวน 2 เครื่อง 

จั ด ซื้ อ เค รื่ อ งค อ ม พิ ว เต อ ร์  ส ำห รับ งาน
ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่
น้อยกว่า  19 นิ้ ว ) จำนวน  2  เค รื่องๆ  ละ 
30,000 บาท งบประมาณ 60,000บาท เพื่อ
ใช้ในปฏิบัติงานประจำกองคลัง งานจัดซื้อจัด
จ้างในระบบ e-gp และงานการเงินและบัญชีใน
ระบบ e-laas 

60,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองคลัง             

7 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 
1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 130,000 บาท 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจัดเก็บข้อมูลฐานภาษี 

130,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองคลัง             

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๐ 

2.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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 จั ด ซื้ อ เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์  

Multifunction เล เซ อ ร์  
หรือ LED ขาวดำ จำนวน 
1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์ หรือ 
LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
10,000 บาท เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงาน
ประจำงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

10,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

            

2 จัดซื้อจอแสดงภาพขนาด
ไม่น้ อยก ว่า  2 1 .5  นิ้ ว 
จำนวน 1เครื่อง 

จัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 
นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ3,200 
บาท เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุดสำหรับการ
ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

3,200 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

            

3 ติ ด ตั้ ง ก ล้ อ ง ว ง จ ร ปิ ด 
บริเวณจุดเสี่ยงภายในเขต
เทศบาลตำบลสันกำแพง 

ติด ตั้งกล้องวงจรปิดชนิดเค รือข่าย  แบบ
มุมมองคงที่ภายนอกอาคาร บริเวณจุดเสี่ยง
ภายในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง จำนวน 9 
จุด งบประมาณ 441,900 บาท 

441,900 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

            

 

2.3 แผนงานการศึกษา 
 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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
ส ำ ห รั บ ง า น ส ำ นั ก ง า น 
*  (จ อ แ ส ด งภ าพ ข น า ด
ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 
1 เครื่อง 

จัด ซื้อ เค รื่องคอมพิ วเตอร์ สำห รับงาน
สำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ ว) จำนวน  1 เค รื่อง งบประมาณ 
17,000 บาท เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงาน
ประจำกองการศึกษา 

17,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองการศึกษา 
(งานบริหารฯ) 

            

2 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน 
จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ16,000 
บาท เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานประจำ
กองการศึกษา 

16,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองการศึกษา 
(งานบริหารฯ) 

            

                  



 

๓๑ 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
ห มึกพ ร้อมติด ตั้ งถั งห มึก
พิ ม พ์ (Ink Tank Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
ห มึกพิม พ์  (Ink Tank Printer) จำนวน1 
เครื่อง งบประมาณ 4,000 บาท เพื่อใช้
สำหรับการปฏิบัติงานประจำกองการศึกษา 

4,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองการศึกษา 
(งานบริหารฯ) 

            

4 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ส ำ ห รั บ ง า น ส ำ นั ก ง า น 
(จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อย
ก ว่า  19  นิ้ ว ) จำนวน  1 
เครื่อง 

จัด ซื้อ เค รื่องคอมพิ วเตอร์ สำห รับงาน
สำนักงาน *(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 
19 นิ้ ว) จำนวน  1 เค รื่อง งบประมาณ 
17,000 บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
การพิมพ์ เอกสารและข้อมูลงานธุรการ
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสันกำแพง 

17,000 รร.อนุบาล 
ทต.สันกำแพง

กองการศึกษา 
(งานระดับก่อน 

วัยเรียนฯ) 

            

5 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 
All in one ส ำ ห รั บ
สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง 

จัด ซื้อคอมพิ วเตอร์ All in one สำหรับ
สำนักงาน จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
17,000 บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ประจำโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบล
สันกำแพง 

17,000 รร.อนุบาล 
ทต.สันกำแพง

กองการศึกษา 
(งานระดับก่อน 

วัยเรียนฯ) 

            

6 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
ห มึกพ ร้อมติด ตั้ งถั งห มึก
พิ ม พ์  ( Ink Tank Printer) 
จำนวน 2 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
หมึกพิมพ์  (Ink Tank Printer) จำนวน  2 
เค รื่องๆ  ละ 4 ,000 บาท  งบประมาณ 
8,000 บาท สำหรับใช้ในการพิมพ์เอกสาร
ของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสัน
กำแพงและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสันโค้ง 

8,000 รร.อนุบาล 
ทต.สันกำแพง

กองการศึกษา 
(งานระดับก่อน 

วัยเรียนฯ) 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

๓๒ 

 
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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
ส ำห รับ งาน ส ำนั ก งาน 
* (จอแสดงภาพขนาด
ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  1 9  นิ้ ว ) 
จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน  
(จอแสดงภาพขนาด 
ไม่น้ อยก ว่า  19  นิ้ ว ) จำนวน  1  เค รื่อ ง 
งบประมาณ 17,000 บาท เพื่อใช้สำหรับการ
ปฏิบัติงานประจำงานพัฒนาชุมชน 

17,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             

 
 
  2.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
ห มึ ก  (Inkjet Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง 
 

จัด ซื้อ เค รื่อ งพิ ม พ์ แบบฉี ดห มึก  สำหรับ
กระดาษ A3 จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ 
6,300 บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานประจำ
กองช่าง 
 

6,300 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองช่าง             

     
 
      2.6 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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 จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีด
หมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก
พิมพ์  (Ink Tank Printer) 
จำนวน 1 เครื่อง 
 

จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง
ห มึ ก พิ ม พ์  (Ink Tank Printer) จ ำน วน 1 
เครื่อง งบประมาณ  4,000 บาท เพื่อใช้
ป ระจ ำศู น ย์ ส่ ง เส ริม กิ จ ก รรม กีฬ าและ
นันทนาการเทศบาลตำบลสันกำแพง 

4,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองการศึกษา             

 
 



 

๓๓ 

3.  ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน 
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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 จัด ซื้ อ โต๊ ะ พั บ  โฟ เมก้ า 
ขาว/ขาโครเมียม ขนาด 
1 8 0 *60*75 ซ ม . 
จำนวน 20 ตัว 

จัด ซื้อโต๊ะพับ  โฟเมก้า ขาว/ขาโครเมียม 
ขนาด 180*60*75ซม. จำนวน 20 ตัวๆละ 
1,900 บาท งบประมาณ  38,000 บาท 
เพื่อใช้สำหรับประจำห้องประชุมเทศบาล
ตำบลสันกำแพง 

38,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             

2 จั ด ซื้ อ ตู้ เห ล็ ก  บาน ทึ บ 
จำนวน 2 ตู้ 

จัด ซื้อ ตู้ เหล็ก  บานทึบ  จำนวน  2  ตู้ๆละ
3,800 บาท งบประมาณ7,600บาท เพื่อใช้
สำหรับจัดเก็บเอกสารของทางราชการสำนัก
ปลัดเทศบาล 

7,600 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             

3 จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน 
จำนวน 10 ตู้ 

จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน มีมือจับชนิดบิด มี
แผ่นชั้นปรับระดับ3ชิ้น คุณสมบัติตาม(มอก.) 
จำนวน 10 ตู้ๆ ละ 5,700บาท งบประมาณ 
57,000 เพื่อใช้สำหรับจัดเก็บเอกสารของ
ทางราชการ 

57,000 เทศบาล 
ต.สนักำแพง

กองคลัง             

4 จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานกลาง
เ บ า ะ ห นั ง  ข น า ด 
57*62*90-120ซม . 
จ ำน วน  3  แล ะขน าด
62*73*98-108ซม . 
จำนวน 1 ตัวๆ และเก้าอี้
สำนักงานหนังเทียม ขนาด
62*74*111-120 ซม.
จำนวน 1 ตัว 

จัดซื้อเก้าอี้สำนักงานกลางเบาะหนัง ขนาด 
57*62*90-120 ซม. จำนวน 3ตัวๆ ละ 
3,500 บาทและขนาด62*73*98-108 
ซม. จำนวน 1 ตัวๆ ละ 3,900 บาทและ
เก้ า อี้ ส ำ นั ก ง า น ห นั ง เ ที ย ม  ข น า ด 
62*74*111-120 ซม.จำนวน 1 ตัวๆ ล ะ
4,500 บาทรวมงบประมาณ 18,900 บาท 
เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 

18,900 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองคลัง             

5 จัด ซื้อ โต๊ะทำงาน เห ล็ก
พ ร้ อ ม ก ร ะ จ ก  ข น า ด
153*762*759ซม . 
จำนวน 1 ตัว 

จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็กพร้อมกระจก ขนาด
153*762*759 ซม. จำนวน 1 ตัวๆละ
8,200 บาท เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด 

8,200 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองคลัง             



 

 

๓๔ 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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 จั ด ซื้ อ เค รื่ อ ง ท ำ ล า ย
เอ ก ส า ร  แ บ บ ตั ด ต ร ง 
จำนวน 1 เครื่อง 

จัด ซื้อเค รื่องทำลายเอกสาร แบบตัดตรง 
ทำลายเอกสารครั้งละไม่น้อยกว่า 10 แผ่น 
ขนาดกระดาษหลังทำลายกว้างไม่เกินกว่า 4 
มิลลิเมตร จำนวน  1 เครื่อง งบประมาณ 
19,300 บาท เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงาน
ประจำกองคลัง 

19,300 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองคลัง             

 
3.2 แผนงานการศึกษา 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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 2 ตู้ 

จัดซื้อตู้เหล็กแบบ2บาน มีมือจับชนิดบิด มี
แผ่ นชั้ นป รับระดับ3ชิ้ น  คุณ สมบั ติตาม
มาตรฐานผลิตภัณ ฑ์ อุตสาหกรรม (มอก .)
จำนวน 2 ตู้ ๆละ 5,700 บาท งบประมาณ 
11,400 บาท ใช้สำหรับการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่กองการศึกษา 

11,400 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองการศึกษา             

2 จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 
1 ชุด 

จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา ทำด้วยไม้สัก มีโต๊ะหมู่บูชา 
9 ตัว ความกว้างตัวละ 9 นิ้ว มีฐานรองโต๊ะ
หมู่ จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 8,000 บาท 
เพื่อใช้ในงานพิธีต่างๆ ของกองการศึกษา 

8,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองการศกึษา             

3 จัดซื้อชุดโซฟาแบบบุนวม 
พร้อมโต๊ะกลาง จำนวน 1 
ชุด 

จัดซื้อชุดโซฟาแบบบุนวม พร้อมโต๊ะกลาง 
ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย โซ ฟ า  3  ที่ นั่ ง  ข น า ด
185*87*85 ซม . สีหนังดำโซฟา1 ที่นั่ ง 
ขนาด 78*87*85 ซม. สีหนังดำโต๊ะกลาง
ขนาด  110*65*42 ซม . กระจกขาไม้  
จำนวน 1 ชุด งบประมาณ 16,700 บาท  

16,700 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองการศึกษา             

                  



 

๓๕ 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ราคารวม
ค่าติดตั้ง) ขนาด 20,000 
บีทียู จำนวน 17 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ
ตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ราคารวมค่าติดตั้ง) 
ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 17เครื่องๆ ละ 
30,900 บาท งบประมาณ 525,300 บาท 

525,300 ร.ร.อนุบาล
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองการศึกษา             

5 จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 
แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น
หรือแบบแขวน (ราคารวม
ค่าติดตั้ง) ขนาด 24,000 
บีทียู จำนวน 2 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบ
ตั้งพื้นหรือแบบแผน(ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 
24 ,000  บี ที ยู  จำนวน  2  เค รื่องๆ  ละ 
32,200 บาท งบประมาณ64,400 บาท 

64,400 ศพด.วัดสันโค้ง กองการศึกษา             

6 
 

จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด
120*80*75 ซม.จำนวน 
1 ตัว 

จัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด120*80*75 ซม. สี
เชอรี่/ดำ จำนวน 1 ตัว งบประมาณ5,400 
บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ป ร ะ จ ำ ศู น ย์ พั ฒ น า เ ด็ ก เ ล็ ก วั ด
สันโค้ง 

5,400 ศพด.วัดสันโค้ง กองการศึกษา             

7 จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้ จำนวน 
3 ชุด 

จัดซื้อชุดโต๊ะเก้าอี้สำหรับนักเรียนอนุบาล6 ที่
นั่ ง  จ ำน วน  3  ชุ ด ๆ  ล ะ  4 ,8 9 0  บ าท 
งบประมาณ 14,670 บาท เพื่อใช้สำหรับการ
จัดการเรียนการสอนประจำศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโค้ง 

14,670 ศพด.วัดสันโค้ง กองการศึกษา             

8 จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 
ติดผนัง จำนวน 4 ตัว 

จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมติดผนังขนาดไม่น้อย
กว่า 30 นิ้ว จำนวน  4 ตัวๆ ละ 4,000  
บาท งบประมาณ 16,000 บาท 

16,000 ร.ร.อนุบาล
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองการศึกษา             

9 จั ด ซื้ อ พั ด ล ม ติ ด ผ นั ง 
จำนวน 34 ตัว 

จัดซื้อพัดลมติดผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 18นิ้ว 
จ ำ น ว น  3 4  ตั ว ๆ  ล ะ  1 ,5 0 0  บ าท 
งบประมาณ 51,000 บาท 

51,000 ร.ร.อนุบาล
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองการศึกษา             

 
 
 
 



 

 

๓๖ 

3.3 แผนงานสาธารณสขุ 
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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 จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์ 3 ประตู 

จำนวน 3 ตู้ 
 

จัดซื้อตู้ล็อคเกอร์3ประตู มีมือจับ มีราวแขวน
เสื้อ พร้อมกระจกเงาช่องละ 1 บาน มีแผ่นชั้น 
ช่องละ2แผ่น  คุณ สมบั ติตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม จำนวน3 ตู้ๆ ละ 
6,500 บาท งบประมาณ 19,500 บาท 
 

19,500 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองสาธารณสุข             

 
 
4.  ประเภทครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

4.1 แผนงานการศึกษา 
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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 จัด ซื้อรถจักรยานยนต์  

ขนาด 120 ซีซี จำนวน 1 
คัน 

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน งบประมาณ 
51,400 บาท สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ประจำกองการศึกษา 

51,400 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองการศึกษา 
 

            

2 จัดซื้อรถบรรทุกโดยสาร 
รูปแบบรถรางบริการชนิด 
4 ล้อ จำนวน 1 คัน 

จัดซื้อรถบรรทุกโดยสาร รูปแบบรถรางบริการ
ชนิด 4 ล้อ ขนาดที่นั่งไม่น้อยกว่า12 ที่นั่ง
ปกติ ไม่รวมคนขับและคนนั่งด้านซ้ายคนขับ
เครื่องยนต์เบนซินระบบหัวฉีด ขนาดความจุ
ไม่น้อยกว่า 1800 ซีซี ระบบขับเคลื่อน2ล้อ 
ระบบเกียร์อัตโนมัติ4 จังหวะ จำนวน 1 คัน 
งบประมาณ 500,000 บาท เพื่อมีความ
จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินกิจกรรมโครงการ
ต่างๆของกองการศึกษา 

500,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

กองการศึกษา 
 

            

                  



 

๓๗ 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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 จัด ซื้อรถจักรยานยนต์  
ขนาด 120 ซีซี จำนวน 2 
คัน 

จัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี แบบ
เกียร์ธรรมดา จำนวน 2 คันๆละ51,400 
บาท งบประมาณ 102,800บาท สำหรับใช้
ในการปฏิบั ติงานประจำโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลสันกำแพงและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กวัดสันโค้ง 

102,800 ร.ร.อนุบาล
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 
และ 

ศพด.วัดสันโค้ง

กองการศึกษา             

 
 

 
5.  ประเภทครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

5.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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 จัด ซื้อเค รื่องช่วยหายใจ

ส่วนบุคคลและอุปกรณ์
ค ร บ ชุ ด พ ร้ อ ม ใช้ ง า น 
จำนวน 1 ชุด 

จัด ซื้อ เค รื่องช่ วยหายใจส่ วนบุ คคลและ
อุปกรณ์ครบชุดพร้อมใช้งาน จำนวน 1 ชุด 
งบประมาณ 140,000 บาท เพื่อใช้ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

140,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

            

 
 
6.  ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 

6.1 แผนงานการศึกษา 
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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 จัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น 5 

หัวก๊อก จำนวน 1 เครื่อง 
 

จั ด ซื้ อ เค รื่ อ ง ท ำ น้ ำ เ ย็ น  5  หั ว ก๊ อ ก 
ค วาม จุ  5 0  ลิ ต ร  จ ำน วน  1  เค รื่ อ ง 
งบประมาณ 50,000 บาท 

50,000 ศพด.วัดคำซาว กองการศึกษา             

 
 



 

 

๓๘ 

 6.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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 จั ด ซื้ อ เค รื่ อ ง ตั ด ห ญ้ า 

(แบบข้อแข็ง) จำนวน 2 
เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องตัดหญ้า (แบบข้อแข็ง) เป็นเครื่อง
ตัดหญ้าแบบสะพาย เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อย
กว่า 1.4 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อย
กว่า 30 ซีซี พร้อมใบมีด จำนวน 2 เครื่องๆ 
ละ 9,500 บาท งบประมาณ 19,000 บาท 
เพื่อใช้ในการปฏิบัติประจำกองช่าง 

19,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

 
7.  ประเภทครุภัณฑ์โรงงาน 

7.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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 จั ด ซื้ อ ตู้ เชื่ อ ม  2 3 0 V 

จำนวน 1 เครื่อง 
จัด ซื้อ ตู้ เชื่อม  230V จำนวน  1  เครื่อง 
งบป ระมาณ  2 5 ,2 0 0  บ าท  มี ค วาม
จำเป็นต้องใช้สำหรับงานศิลป์กองการศึกษา 

25,200 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

2 จัดซื้อเครื่องตัดพลาสมา 
จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อเครื่องตัดพลาสมา แรงดันไฟฟ้า320V 
จำนวน 1 เครื่อง งบประมาณ21,000 
บาท มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับงานศิลป์
กองการศึกษา 

21,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

3 จัด ซื้อโต๊ะเลื่อยวงเดือน 
จำนวน 1  เครื่อง 

จัด ซื้อโต๊ะเลื่อยวงเดือน  ขนาด  10 นิ้ ว 
กำลังไฟฟ้า  1,800w จำนวน1  เครื่อง 
งบ ป ระม าณ  7 ,5 0 0  บ าท  มี ค ว าม
จำเป็นต้องใช้สำหรับงานศิลป์กองการศึกษา 

7,500 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

4 จั ด ซื้ อป ากกาจั บ เหล็ ก 
จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อปากกาจับเหล็ก 5 นิ้ว ฐานหมุนรอบ 
จำนวน 1  เครื่อง งบประมาณ3,570บาท 
มีความจำเป็นต้องใช้สำหรับงานศิลป์กอง
การศึกษา 

3,750 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

 



 

๓๙ 

8.ประเภทครภุัณฑ์การเกษตร 
 8.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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 จัดซื้อไดโว่สูบน้ำ จำนวน 
6 เครื่อง 

จัดซื้อไดโว่สูบน้ำ ขนาด 2 นิ้ว กำลังไฟ 
750 วัตต์ ปริมาณน้ำ 333 ลิตรต่อนาที 
ส่งสูง 12 เมตร จำนวน 6 เครื่องๆ ละ 
4,450 บาท  งบประมาณ  26,700 
บาท เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 

26,700 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

            

2 จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ จำนวน 
1เครื่อง 

จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์ เครื่องยนต์เบนซิน2
จังหวะ ระบบเชือกสตาร์ท ขนาดเครื่องยนต์ 
5.3 แรงม้า ปริมาตรกระบอกสูบ 72.2 ซีซี 
แผ่นบังคับโซ่ 25 นิ้ว ขนาดโซ่ 3/8 นิ้ว 
RSC3 น้ ำ ห นั ก เฉ พ าะ ตั ว เค รื่ อ ง  6 .2 
กิโลกรัม พร้อมใช้งาน จำนวน 1 เครื่อง 
งบประมาณ 35,00 0บาท เพื่อใช้ในการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ป้ อ ง กั น แ ล ะ บ ร ร เท า
สาธารณภัย 

35,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด 
(งานป้องกันฯ) 

            

 
 
9.  ประเภทครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร ่

9.1 แผนงานการศึกษา 
ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566

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 จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี 

(LED TV) แ บ บ  Smart 
TVระ ดับความละเอียด
จอภาพ3840*2160 
พิ ก เซ ล  ขน าด7 5  นิ้ ว 
จำนวน 1 เครื่อง 

จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ
Smart TV ระดับความละเอียดจอภา พ
3840*2160 พิกเซล ขนาด75นิ้ว จำนวน  
1เครื่อง งบประมาณ45,000บาท เพื่อใช้
ในการจัดโครงการ/กิจกรรมด้านการศึกษา
ของกองการศึกษา 

45,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา              



 

 

๔๐ 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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 จัดซื้อขาแขวนทีวี (ขนาด 
55-120 นิ้ว) จำนวน 1 
ชุด 

จัดซื้อขาแขวนทีวี (ขนาด 55-120 นิ้ว)
ความสูง 225 ซม. ความกว้าง 63 ซม.ยาว 
110  ซม .จำนวน  1  ชุ ด  งบประมาณ 
9,900 บาท เพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรม
ด้านการศึกษาของการกองการศึกษา 

9,900 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

3 จัด ซื้อโทรทัศน์แอลอี ดี  
(LED TV) แ บ บ  Smart 
TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 3840*2160 
พิ ก เซล  ขนาด  55  นิ้ ว 
จำนวน 7 เครื่อง 

จั ด ซื้ อ โท รทั ศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ
3840*2160พิกเซล ขนาด55นิ้ว จำนวน
7 เครื่องๆละ23,000บาท งบประมาณ
161 ,000บาท  สำห รับ ติด ตั้ งประจำ
ห้องเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลสัน
กำแพง 

161,000 ร.ร.อนุบาล
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองการศึกษา             

4 จัด ซื้อโทรทัศน์แอลอี ดี  
(LED TV) แ บ บ  Smart 
TV ระดับความละเอียด
จอภาพ 3840*2160 
พิ ก เซ ล  ขน าด7 5  นิ้ ว 
จำนวน 1 เครื่อง 

จั ด ซื้ อ โท รทั ศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ 
Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ
3840*2160พิกเซล ขนาด75นิ้ว จำนวน
1เครื่อง งบประมาณ45,000บาท สำหรับ
ติดตั้งในห้องประชุม ในอาคารเรียนของ
โรงเรียนอนบุาลเทศบาลตำบลสันกำแพง 

45,000 ร.ร.อนุบาล
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองการศึกษา             

5 จัดซื้อขาแขวนทีวี ( ขนาด 
55-120 นิ้ว) จำนวน 1 
ชุด 

จัดซื้อขาแขวนทีวี (ขนาด 55-120 นิ้ว)
ความสูง 225 ซม. ความกว้าง 63 ซม. ยาว 
110  ซม .จำนวน  1  ชุ ด  งบประมาณ 
9,900 บาท 

9,900 ร.ร.อนุบาล
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองการศึกษา             

6 จั ด ซื้ อ ก ล้ อ ง ว ง จ ร ปิ ด 
จำนวน 5 ตัว 

จัดซื้อกล้องวงจรปิดหมุนได้ 360 องศา 
ความละเอียด  1920*1080 พิกเซล 
จ ำ น ว น  5  ตั ว ๆ ล ะ  7 ,3 2 0  บ า ท 
งบประมาณ 36,600 บาท 

36,600 ร.ร.อนุบาล
เทศบาลตำบล
สันกำแพง 

กองการศึกษา             

 
 
 



 

๔๑ 

 
 
10. ประเภทครุภัณฑ์กีฬา 
       10.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1 จัดซื้อเครื่องออกกำลังกาย
กลางแจ้งประจำหมู่บ้าน 
จำนวน 2 ชุด 

จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งประจำ
หมู่บ้านบ้านออน หมู่ที่ 14 ตำบลสันกำแพง 
และบ้านป่าไผ่กลาง หมู่ที่ 7 ตำบลแช่ช้าง 
จำนวน  4  รายการ จำนวน  2  ชุดๆละ 
73,800บาท งบประมาณ 147,600 บาท 
ประกอบด้วย 
1) อุปกรณ์บริหารแขน เข่า ลดหน้าท้อง 
แบบถีบ ดึง ยกตัว จำนวน  1 ชุด ราคา
18,900 บาท  
2) อุปกรณ์บริหารแขน ลดหน้าท้องและ
นวดหลัง (แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก) จำนวน 1 
ชุด 18,900 บาท 
3) อุปกรณ์ซิทอัพลดหน้าท้อง/ บริหารขา 
เข่า (แบบดึงยกตุ้มน้ำหนัก) จำนวน 1 ชุด 
ราคา 17,500 บาท 
4) อุปกรณ์บริหารแขน ขาและสะโพก(แบบ
เดินสลับเท้า) จำนวน 1 ชุด 18,500 บาท 

147,600 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

2 จัด ซื้อรถโรยปูนชนิดน้ำ 
จำนวน 1 ตัว 

จัดซื้อรถโรยปูนชนิดน้ำขนาด 5 นิ้ว จำนวน 
1  ตัว งบประมาณ  18 ,800 บาท  ใช้
สำหรับในงานนันทนาการและกีฬา  

18,800 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

 
 
 
 
 
 
 



 

 

๔๒ 

 
 
 
 
11. ประเภทครุภัณฑ์อื่น 
       11.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 

ที่ ครุภัณฑ์ รายละเอียดของครุภัณฑ์ งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566
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
พ ลั ง ง า น แ ส งอ า ทิ ต ย์  
จำนวน 10 ชุด 

จั ด ซื้ อ โค ม ไฟ ก ระพ ริ บ ชนิ ด พ ลั ง ง าน
แสงอาทิตย์ ขนาด 300 มิลลิเมตร (LED 
165 ห ล อ ด )  พ ร้ อ ม เ ส า  4  นิ้ ว 
สูง 3 เมตร จำนวน 10 ชุดๆ ละ 26,000 
บาท งบประมาณ 260,000 บาท เพื่อใช้
ในการติดตั้งบริเวณทางร่วมทางแยกในเขต
พื้นที่เทศบาลตำบลสันกำแพง 

260,000 เทศบาล 
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ 

(ประเภทรายจ่ายประจำ) 
 
 
 
 
 



 

๔๓ 

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ (ประเภทรายจ่ายประจำ) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป 
 1.1  งานบริหารทั่วไป 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
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
ต ำแหน่ 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 

7,853,970 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

3 ค่าตอบแทน เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ป ฏิบั ติ
ราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อปท. ค่า
เบี้ ย ป ร ะ ชุ ม  ค่ า ต อ บ แ ท น ก า ร
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเช่า
บ้าน เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

356,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

4 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ 
ค่าเช่าทรัพย์สิน, ค่าจ้างเหมาบริการ, 
ค่ าบ ริการและบำ รุง รักษาระบบ
คอมพิวเตอร์งานทะเบียน, ค่าประกัน
รถส่วนกลาง,ค่าใช้จ่ายในการดำเนิน 
คดี, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าสมัคร
สมาชิกวารสารและราชกิจจานุเบกษา 

1,285,200 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             



 

 

๔๔ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
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 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ
พิธีการ 

เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ ได้แก่ ค่ารับรองในการ
ต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคลและค่า
เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่น
ห รื อ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
คณะอนุกรรมการและค่าใช้จ่ายในพิธี
เปิดอาคารต่างๆ พิธีทางศาสนา  

115,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

6 ค่ าช ด ใช้ ค่ า เสี ยห ายห รือค่ า
สินไหมทดแทน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าชดใช้ความเสียหาย 
หรือค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย
จากการปฏิบัติงานของเทศบาล ฯลฯ 

10,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

7 ค่ า ใช้ จ่ า ย ใน ก า รช่ ว ย เห ลื อ
พนักงานหรือลูกจ้างที่ ต้องหา
คดีอาญา 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพนักงาน
หรือลูกจ้างที่ต้องหาคดีอาญา ฯลฯ 

10,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

8 ค่ า ใช้ จ่ าย ในก าร เดิ นท างไป 
ราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  ห รือการศึ กษ าดู งาน ใน
ราชอาณาจักร และนอกราช อาณา จักร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

200,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

สำนักปลัด             

9 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             

           
                  



 

๔๕ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ. 2565 พ.ศ.2566 
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 ค่ า จั ด ง า น  จั ด นิ ท ร ร ศ ก า ร 
ประกวดการแข่งขัน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน จัด
นิทรรศการ ประกวดการแข่งขัน  จัด
พิธีวางศิลาฤกษ์ ฯลฯ 

20,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 
 

สำนักปลัด             

11 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุงานบ้านงานครัว, 
วัสดุก่อสร้าง,วัสดุยานพาหนะและ
ขนส่ง วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, วัสดุ
โ ฆ ษ ณ า แ ล ะ เผ ย แ พ ร่ ,  วั ส ดุ
คอมพิวเตอร์, วัสดุอื่น  

683,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 
 

สำนกัปลัด             

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

1,335,390 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 
 

สำนักปลัด             

 

 1.2  งานบริหารงานคลัง 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก

โครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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  ของพนักงาน, เงิน

ประจำตำแหน่ง, ค่าจ้างลูกจ้างประจำ, ค่าตอบแทน
พนักงานจ้าง, เงินเพิ่มต่างๆ  ของพนักงานจ้าง 

5,621,300 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

2 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่
อปท. ค่าตอบแทนการปฏิบั ติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าเช่าบ้าน ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

522,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

3 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง
บริการ 

ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมา
บริการ, ค่าโฆษณาและเผยแพร่, ค่าธรรมเนียมธนาคาร  

115,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

4 รายจ่ าย เกี่ ยวกับการ
รับรองและพิธีการ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าเลี้ยงรับรองในการประชุม
คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฯ 

5,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

           
                  



 

 

๔๖ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไป ราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
หรือการศึกษาดูงานในราชอาณาจักร และ
นอกราช อาณา จักรของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้ าง  และคณะผู้ บ ริหาร  สมาชิ กสภา
เทศบาล 

50,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

6 ค่ าลงทะเบี ยนในการ
ฝึกอบรม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนฝึกอบรม
และสัมมนาต่างๆ  ของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้ าง  และพนั กงานจ้ าง ที่ จัด โดยส่ วน
ราชการ และหน่วยงานอื่น  ตามระเบียบ
มหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 

60,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

7 ค่ า บ ำ รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ
ซ่อมแซม 

เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม
ทรัพย์สิน ค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์ที่ชำรุดเสียหาย 
ได้แก่   เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ดีด 
ยานพาหนะ ฯลฯ 

1,560,000 
 

เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

8 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุไฟฟ้าและ
วิทยุ, วัสดุงานบ้านงานครัววัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น, วัสดุ
โฆษณาและเผยแพร่, วัสดุคอมพิวเตอร์ 

309,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

9 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์, ค่าบริการ
สื่อสารและโทรคมนาคม  

45,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

10 ค่ า บ ำ รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ
ปรับปรุงครุภัณฑ์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ 
ค่าประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง
ครุภัณฑ์ 

261,500 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองคลัง             

 
 
 
 
 



 

๔๗ 

 
 
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน 
 2.1  งานเทศกิจ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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  

50,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

งานเทศกิจ 
สำนักปลัด 

            

    2.2  งานป้องกันภัยฝา่ยพลเรือนและระงับอัคคีภัย 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 

2,717,500 
 

เทศบาล        
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ
สำนักปลัด 

            

2 ค่าตอบแทน  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ แก่ อปท. ค่าตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และเงิน
ช่วยเหลือการศึกษาบุตร 

155,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ
สำนักปลัด 

            

3 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่ อ เป็ น รายจ่ าย เพื่ อ ให้ ได้มา ซึ่ ง
บริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าโฆษณาและเผยแพร่ 

680,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ
สำนักปลัด 

            

          
                  



 

 

๔๘ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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  ห รือการศึ กษ าดู งาน ใน
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  

30,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

งานป้องกันฯ
สำนักปลัด 

            

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 

            

 
 
 
 
 
 
 



 

๔๙ 

3. แผนงานการศึกษา 
 3.1 งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 

3,126,950 
 

เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

2 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าเช่ าบ้ าน เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร  

193,800 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

3 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่ อ เป็ น รายจ่ าย เพื่ อ ให้ ได้มา ซึ่ ง
บริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ  

277,200 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่ารับรองใน
การป ระชุ มคณ ะกรรมการห รือ
คณะอนุกรรมการ 

10,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ห รือการศึ กษาดู งาน ใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง หรือ
บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล
ตำบลสันกำแพง และศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กสังกัดกองการศึกษา 

50,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

5 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
การประชุม การฝึกอบรมและสัมมนา
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง
หรือบุคลากรของโรงเรียนอนุบาล
เทศบาลตำบลสันกำแพง และศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสังกัดกองการศึกษา 

50,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

          
          



 

 

๕๐ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 , 
วัส ดุ โฆษณ าและเผยแพ ร่ , วัส ดุ
คอมพิวเตอร์ 

315,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

 

 3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศกึษา 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 

4,028,350 
 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

2 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการอันเป็น
ประโยชน์ แก่ องค์ กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น  

3,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

3 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่ อ เป็ น รายจ่ าย เพื่ อ ให้ ได้มา ซึ่ ง
บริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ  

924,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

4 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ, วัสดุงานบ้านงานครัว 
วัสดุคอมพิวเตอร์ และวัสดุการเกษตร 

162,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

5 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา  
ค่าน้ำบาดาล ค่าบริการโทรศัพท์  

60,000 เทศบาล       
ต.สันกำแพง 

กองการศึกษา             

 
 
 
 
 



 

๕๑ 

4. แผนงานสาธารณสุข 
 4.1 งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสขุ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 

6,891,240 
 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

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

395,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

3 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่ อ เป็ น รายจ่ าย เพื่ อ ให้ ได้มา ซึ่ ง
บริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่า
สำรวจข้อมูลจำนวนสัต ว์และขึ้น
ทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ค่าโฆษณาและเผยแพร่  

425,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

4 รายจ่ าย เกี่ ยว เนื่ อ งกั บการ
รับรองและพิธีการ 

เพื่ อจ่ าย เป็ นค่ า เลี้ ย ง รับ รองการ
ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ห รื อ
คณะอนุกรรมการ 

5,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
หรือการศึกษาดูงานในราช อาณาจักร และ
นอกราช อาณา จักรของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

6 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนการประชุม การ
ฝึกอบรมและสัมมนาต่างๆ  ของพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ที่จัดโดยส่วนราชการ และ
หน่วยงานอื่น ตามระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2557 

35,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             



 

 

๕๒ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าวัสดุ 
 

เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน, วัสดุ
ไฟฟ้าและวิทยุ , วัสดุก่อสร้าง, วัสดุ
ยานพาหนะและขนส่ง, วัสดุเชื้อเพลิง
และหล่อลื่น, วัสดุวิทยาศาสตร์หรือ
การแพทย์, วัสดุโฆษณาและเผยแพร่, 
วัสดุคอมพิวเตอร์ 

345,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

8 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.2565 พ.ศ.2566 
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 

480,000 
 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

2 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 8,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

3 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการโทรศัพท์ 10,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

 
5. แผนงานสงัคมสงเคราะห์ 
 5.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห ์

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาแรงงานในการทำสิ่งของ
ต่างๆ  หรืองานที่มีลักษณะเดียวกัน ซึ่งมิใช่ประกอบ 
ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างฯลฯ เช่น 
ค่าจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนรับ
ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

112,400 
 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             



 

๕๓ 

 
 
6. แผนงานเคหะและชุมชน 

6.1 งานสวนสาธารณะ 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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             

 
6.2 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 

8,720,000 
 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

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

1,055,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

3 ค่าสาธารณูปโภค เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า , ค่าน้ำประปา, 
ค่าน้ำบาดาล, ค่าบริการโทรศัพท์ 

47,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองสาธารณสุขฯ             

 
 



 

 

๕๔ 

7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
 7.1 งานสง่เสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 

2,245,070 
 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 

            

2 ค่าตอบแทน ค่าเช่าบ้านและเงินช่วยเหลือการศึกษา
บุตร 

94,800 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

ฝ่ายสวัสดิการ
สังคม 

สำนักปลัด 

            

 
8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ 
 8.1 งานกีฬาและนนัทนาการ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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.2565 พ.ศ.2566 
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 

6,191,100 
 

เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

2 ค่าตอบแทน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการ ค่าเช่ าบ้ าน เงินช่วยเหลือ
การศึกษาบุตร 

418,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             



 

๕๕ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เพื่อเป็นรายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ
ได้แก่ค่าจ้างเหมาบริการ ค่ารังวัดที่ดิน
สาธารณะ ค่าจ้างขุดลอกระบายน้ำ
ล ำ เห มื อ งส า ธ า รณ ะป ระ โย ช น์
ค่าธรรมเนียมต่างๆ  

1,578,400 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

4 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป 
ราชการ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ ายในการเดินทางไป
ราชการ  ห รื อการศึ กษ าดู งาน ใน
ราชอาณาจักร และนอกราชอาณาจักร
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และคณะ
ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล 

50,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

5 รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ 

เพื่อเป็นรายจ่ายเกี่ยวกับค่าเลี้ยงรับรอง
ในการประชุ มคณะกรรมการหรือ
คณะอนุกรรมการฯ 

5,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

6 ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน
การประชุม การฝึกอบรมและสัมมนา
ต่างๆ ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้าง 
และพนักงานจ้าง ที่จัดโดยส่วน 

50,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

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

825,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

  
 
 
 
 
 



 

 

๕๖ 

 9.2 งานก่อสร้าง 
ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น

จากโครงการ 
งบประมาณ 

(บาท) 
สถานที่

ดำเนินการ 
หน่วยงาน

รับผิดชอบหลัก
พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 

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 อ เป็ น รายจ่ าย เพื่ อ ให้ ได้มา ซึ่ ง

บริการ ได้แก่ ค่าจ้างเหมาบริการ  
30,000 เทศบาล     

ต.สันกำแพง 
กองช่าง             

2 ค่าวัสดุ เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
วัสดุก่อสร้าง วัสดุอื่น 

720,000 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
สิ่งก่อสร้าง 

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

670,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง 

กองช่าง             

  
 
10. แผนงานการเกษตร 
 10.1  งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 ค่าจ้างขุดลอกรางระบายน้ำ 
ลำเหมืองสาธารณประโยชน์ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างขุดลอกรางระบายน้ำ 
ลำน้ำ ลำเหมืองสาธารณะภายในเขต
เทศบาล 

50,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             

 
 
 
 
 



 

๕๗ 

11. แผนงานงบกลาง 
 11.1  งบกลาง 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 

1,006,730 เทศบาล     
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             

2 ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้สำนักงาน
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล 

ชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้สำนักงานเงินทุน
ส่ งเสริมกิ จการเทศบาล เพื่ อดำเนิ น
โครงการต่างๆ รวม 8 โครงการ  

37,880 เทศบาล     
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             

3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมตาม
กฎหมาย 

690,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             

4 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน จ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตาม
กฎหมาย 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             

5 สำรองจ่าย เพื่อใช้จ่ายในกรณีสาธารณภัยจำเป็นได้
ตามความเหมาะสม 

1,139,510 เทศบาล     
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             

6 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่ง
ประเทศไทย 

เพื่ อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตแห่ง
ประเทศไทย ในอัตราร้อยละ 1/6 ของ
งบประมาณรายรับจริง ประจำปีที่ผ่าน
มา (ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาด เงินสะสม 
เงินสมทบและเงินอุดหนุนทุกประเภท) 

128,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             

7 เงินสมทบระบบหลักประกัน
สุขภาพ 

เ พื่ อ จ่ า ย เป็ น เ งิ น ส ม ท บ ร ะ บ บ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น
หรือพื้นที่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ค่ าบ ริการสาธารณ สุ ข ที่ ได้ รับ จาก
กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

410,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง

กองสาธารณสุขฯ             

8 ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
การจราจรที่ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรง 
เช่ น  การท าสี ตี เส้ น  สัญญ าณ ไฟจราจร 
สาม เห ลี่ยมหยุ ดตรวจ  ป้ ายจราจร  แผง
พลาสติกใส่น้ำ เสาล้มลุกจราจร เสื้อจราจร 
ยางชะลอความเร็วรถ ฯลฯ 

38,300 เทศบาล     
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             



 

 

๕๘ 

ที่ โครงการ รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

สถานที่
ดำเนินการ 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก

พ.ศ.2565 พ.ศ.2566 
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 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชน 

เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนเทศบาลตำบลสันกำแพง 

200,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             

10 เงิน ท ดแทนพ นั ก งาน จ้ า ง
ประสบอันตราย เจ็บป่วย 

เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนกรณีพนักงาน
จ้ างป ระสบ อันตราย เจ็บป่ วยห รือ
สูญหายเนื่องจากการทำงานให้ราชการ 

20,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             

11 เงินช่ วยพิ เศษ  (เงินช่ วยค่ า
ทำศพ) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพ พนักงาน
เทศบาล  และลู กจ้ าง ที่ เสี ยชี วิต ใน
ระหว่างรับราชการ 

30,000 เทศบาล     
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             

12 เงินสมทบกองทุนบำเหน็ จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
(กบท.) 

เพื่อจ่ายเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) 
ตามกฎหมายในอัตราร้อยละ 2 ของ
งบประมาณรายได้ประจำปี (ไม่รวม
รายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศ
ให้ หรือเงินอุดหนุน) 

2,385,500 เทศบาล     
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             

13 เงิ น ช่ ว ย ค่ า ค ร อ งชี พ ผู้ รั บ
บำนาญ (ชคบ.) 

เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าครองชีพผู้ รับ
บำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น ใน
อัตราเดือนละ ร้อยละ 4 ของจำนวน
บำนาญที่ได้รับ ตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยเงินช่วยค่าครอบชีพ
ผู้ รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น 
(ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2558 

8,840 เทศบาล     
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             

14 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จ/บำเหน็จราย
เดือนให้แก่ลูกจ้างประจำ 

1,002,760 เทศบาล     
ต.สันกำแพง

สำนักปลัด             


