
                                                                          
                                                                                       ประกาศ อบต.สันทราย 
                                                          เรื่อง การรายงานผลการดําเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
                                                                      ******************************************* 
    ด้วยรัฐธรรมนูญ มาตรา 253 กําหนดให้ อปท.สภาท้องถิ่น และผู้บริหารท้องถิ่น เปิดเผยข้อมูลและรายงานผลการ
ดําเนินงานให้ประชาชนทราบ รวมตลอดท้ัง มีกลไก 
ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วย ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 30 (5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการ 
พัฒนาท้องถิ่น พร้อมทัง้ประกาศผลการติดตาม 
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้อง 
 ปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี     ดังนั้น
เพ่ือการปฏิบัติให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ ของระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทําแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต.สันทราย จึงขอประกาศผลการ
ดําเนินงานการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่าย  
และผลการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มา เพ่ือให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
และกํากับการบริหารจัดการอบต.สันทราย ดังนี้  
ก. วิสัยทัศน์ ของอบต.สันทราย  
    "คุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน พัฒนาตําบลตามหลักธรรมาภิบาล " 
ข. พันธกิจ ของอบต.สันทราย  
    1. การพัฒนาคุณภาพชีวิต ศักยภาพของคน และความเข้มแข็งของชุมชน  
     2. การพัฒนาระบบการศึกษา การกีฬา และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  
     3. พัฒนาระบบสุขภาพพอเพียงโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม  
     4. การพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน โดยยึดแนวทางพระราชดําริ ?เศรษฐกิจพอเพียง?  
     5. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าด้านการเกษตร  
     6. การพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  



     7. การพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     8. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วม โดยให้ความรู้แก่ประชาชนเพื่อให้ประชาชนร่วมกันตรวจสอบปัญหาการทุจริต
คอรัปชั่น  
     9. ส่งเสริมพนักงานให้มีความรู้ ความสามารถในการทํางาน และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการที่ดี  
     10. ส่งเสริมการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการแก้ไขปัญหายาเสพติด  
     
ค. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ของอบต.สันทรายได้กําหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนายุทธศาสตร์ไว้ 5 ยุทธศาสตร์ 
ดังนี้ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 
    ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนันทนาการ 
    ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 
    ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

ง. การวางแผน 
    อบต.สันทราย ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) ตามกระบวนการที่
บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย  
โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพ่ือรับฟังปัญหาและความ
ต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นท่ี  
ก่อนนํามาจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 3 ปี ต่อไป อบต.สันทราย ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2565)  
โดยได้กําหนดโครงการที่จะดําเนินการตามแผนพัฒนา5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565)  
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ยุทธศาสตร์ 
2561 2562 2563 2564 2565 

จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ จ านวน งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 
การพัฒนาด้าน
โครงสร้างพืน้ฐาน
และการบรกิาร
สาธารณะ 

34 28,668,900.00 27 29,087,300.00 58 33,598,903.00 53 32,620,257.00 57 34,782,400.00 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 
การพัฒนาด้าน
คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

44 6,188,600.00 44 6,796,600.00 45 8,044,000.00 45 8,067,000.00 47 8,222,000.00 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 
การพัฒนาด้าน
การศกึษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณ ี
กีฬาและ
นันทนาการ 

36 2,042,000.00 30 1,832,000.00 32 2,428,000.00 34 2,313,000.00 44 2,290,750.00 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 
การพัฒนาด้านการ
อนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอ้มและ
การท่องเที่ยว 

11 245,000.00 10 225,000.00 15 525,000.00 12 267,000.00 13 395,000.00 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 
การพัฒนาส่งเสริม
การบริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ด ี

10 238,000.00 12 438,000.00 18 756,000.00 16 843,000.00 17 668,500.00 

รวม 135 37,382,500.00 123 38,378,900.00 168 45,351,903.00 160 44,110,257.00 178 46,358,650.00 
 

    จ. การจัดท างบประมาณ 
ผู้บริหารอบต.สันทราย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จํานวน 
80 โครงการ งบประมาณ 11,282,770 บาท สามารถจําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้  
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
งบประมาณ 

ตามข้อบัญญัต ิ

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการบริการสาธารณะ 20 2,535,015.00 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติของประชาชน 25 6,649,783.00 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬาและนนัทนาการ 20 1,564,622.00 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้มและการทอ่งเที่ยว 4 88,000.00 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 11 445,350.00 

รวม 80 11,282,770.00 
 

   

  สําหรับรายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณ อบต.สันทราย มีดังนี้ 
 

  ยุทธศาสตร์ โครงการ  
จ านวน

งบประมาณ 
หน่วยงานที
รับผิดชอบ 

วัตถ ุ
ประสงค์ 

ผลผลิต 

1.  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.หมู่ที ่2 บ้าน
จอมจันทร์ (ซอย 7) 

133,120.00 

สํานัก/กอง
ช่าง, สํานัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมามีความ
สะดวกมากขึ้น 

ถนนค.ส.ล.(แบบไม่มีไหล่ทาง) 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 116 ม. 
หนา 0.15 ม. หรอืมีพืน้ผิว
จราจรไม่นอ้ยกว่า 464.00 ตร.
ม. จุดดําเนนิการบรเิวณซอย 7 
(ต่อจากของเดิม) หมู่ที่ 2 บ้าน
จอมจันทร ์

2.  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.หมู่ที ่2 บ้าน
จอมจันทร์ (ตรอกซอย 
1) 

147,100.00 

สํานัก/กอง
ช่าง, สํานัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมามีความ
สะดวกมากขึ้น 

ถนนค.ส.ล.(แบบไม่มีไหล่ทาง) 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 72 ม. 
หนา 0.15 ม. หรอืมีพืน้ผิว
จราจรไม่นอ้ยกว่า 288.00 ตร.
ม. จุดดําเนนิการบรเิวณ ตรอก
ซอย 1 ข้างบ้านนายธรรม 
หลักหมั้น หมู่ที่ 2 บ้านจอม
จันทร ์



3.  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. หมู่
ที่ 5 บ้านดงสุวรรณ 
(ซอย1) 

216,900.00 

สํานัก/กอง
ช่าง, สํานัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้การระบายน้ํามี
ความคล่องตวัมากขึน้ 
เพื่อป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วม  

รางระบายน้ําค.ส.ล.รูปตวัยู 
(แบบมีฝาปิด) กว้างปากราง
0.40 ม. ลึก 0.40-0.50 ม. 
ยาว 224.00 ม. จุดดําเนินการ
บริเวณซอย 1 ต่อจากของเดมิ 
หมู่ที่ 5 บ้านดงสุวรรณ 

4.  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. หมู่
ที่ 5 บ้านดงสุวรรณ  

64,600.00 

สํานัก/กอง
ช่าง, สํานัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้การระบายน้ํามี
ความคล่องตวัมากขึน้ 
เพื่อป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วม  

รางระบายน้ําค.ส.ล.รูปตวัยู 
(แบบไม่มีฝาปิด) กว้างปากราง 
0.40 ม. ลึก 0.40 ม.หนา 0.12 
ยาว 27.00 ม. พร้อมวางท่อ
ขนาด 0.40 จํานวน 10 ท่อน 
2 จุด จุดดําเนนิการบรเิวณ
แยกซอย 1 ถึงรางระบายน้ํา
เดิม หมูท่ี่ 5 บ้านดงสุวรรณ
(หน้าบ้านนายเสงี่ยม จินดา
ธรรม) 

5.  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.หมู่ที ่6 บ้าน
แหลว (ถนนสันกลาง) 

118,900.00 

สํานัก/กอง
ช่าง, สํานัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมามีความ
สะดวกมากขึ้น 

ถนนค.ส.ล.(แบบไม่มีไหล่ทาง) 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรอืมีพืน้ผิว
จราจรไม่นอ้ยกว่า 800.00 ตร.
ม. จุดดําเนนิการบรเิวณถนน
สันกลางหน้าบ้านนายดวง 
รัตนบุตร หมูท่ี่ 6 บ้านแหลว 

6.  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.รูป
ตัววี (หน้าบ้านนาย
สมัย) หมู่ที่ 6 บ้าน
แหลว  

261,300.00 

สํานัก/กอง
ช่าง, สํานัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้การระบายน้ํามี
ความคล่องตวัมากขึน้ 
เพื่อป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วม  

รางระบายน้ําค.ส.ล.รูปตวัวี 
กว้างปากราง 0.50 ม. กว้าง
ก้นราง 0.30 ม.ลึก 0.40 ม.
หนา 0.10 ยาว 109.00 ม. 
พร้อมวางทอ่ขนาด.0.40 ม.
จํานวน 39 ท่อน 7 จุดจุด
ดําเนนิการบริเวณหน้าบ้าน
นายสมัย เกเย็น ไปจนถึงราง
ระบายน้ําซอย 3 หมู่ที่ 6 บ้าน
แหลว 

7.  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน
ค.ส.ล.หมู่ที ่7 บ้านดง 

330,660.00 

สํานัก/กอง
ช่าง, สํานัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมามีความ
สะดวกมากขึ้น 

ถนนค.ส.ล.(แบบไม่มีไหล่ทาง) 
กว้าง 3.50 ม. ยาว 200.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรอืมีพืน้ผิว
จราจรไม่นอ้ยกว่า 700.00 ตร.
ม. จุดดําเนนิการบรเิวณข้าง
บ้านนายไพสน ชมพ ูหมู่ที ่7 
บ้านดง 



8.  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
บริการสาธารณะ 

อุดหนนุประปา
ภูมิภาคตามโครงการ
ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที ่8 บ้าน
โพธนาราม 

148,335.00 

สํานัก/กอง
ช่าง, สํานัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อขยายเขตประปา
ให้ประชาชนได้ใช้น้ํา
สะอาดปลอดภัย  

ขยายเขตประปาภูมิภาค
ภายในหมู่บ้าน ยาว 178.00ม. 
จุดดําเนินการบรเิวณหน้าบ้าน
นายดุรงค์ฤทธิ์ ใจถาถึงแยก
โรงเรียนเก่า หมูท่ี่ 8 บ้านโพธ
นาราม 

9.  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
บริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุงถนน
โดยถมดินพร้อมปรับ
เกลี่ย หมูท่ี่ 8 บ้าน
โพธนาราม 

68,200.00 

สํานัก/กอง
ช่าง, สํานัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมามีความ
สะดวกมากขึ้น 

ปรับปรุงถนนโดยถมดิน พร้อม
ปรับเกลี่ย จํานวน 3 เส้นทาง 
พื้นทีร่วมไมน่้อยกว่า 
1,707.00 ตร.ม. หรอืมี
ปริมาตรดนิถมไม่นอ้ยกว่า 
652.80 ลบ.ม. จดุดําเนินการ 
หมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม 

10.  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
(ซอย 1) หมู่ที่ 8 บ้าน
โพธนาราม 

126,500.00 

สํานัก/กอง
ช่าง, สํานัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมามีความ
สะดวกมากขึ้น 

ถนน ค.ส.ล.(แบบไม่มีไหล่ทาง) 
กว้าง 3.00 ม. ยาว 150.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรอืมีพืน้ผิว
จราจรไม่นอ้ยกว่า 450.00 ตร.
ม. จุดดําเนนิการ บรเิวณซอย 
1 (ข้างบ้านนายอนนัต ์สอน
ราช) หมู่ที่ 8 บ้านโพธนาราม 

11.  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก
(ซอย หน้าบ้านนาง
ฟองคํา) หมู่ที่ 9 บ้าน
นาล้อม 

154,100.00 

สํานัก/กอง
ช่าง, สํานัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมามีความ
สะดวกมากขึ้น 

ถนน ค.ส.ล.(แบบไม่มีไหล่ทาง) 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 74.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรอืมีพืน้ผิว
จราจรไม่นอ้ยกว่า 296.00 ตร.
ม. จุดดําเนนิการ บรเิวณซอย 
(ซอย หน้าบ้านนางฟองคํา ไร่
เรือง) หมูท่ี่ 9 บ้านนาลอ้ม 

12.  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก
(ซอย 2) หมู่ที่ 9 บ้าน
นาล้อม 

72,700.00 

สํานัก/กอง
ช่าง, สํานัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมามีความ
สะดวกมากขึ้น 

ถนน ค.ส.ล.(แบบไม่มีไหล่ทาง) 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 35.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรอืมีพืน้ผิว
จราจรไม่นอ้ยกว่า 140.00 ตร.
ม. จุดดําเนนิการ บรเิวณซอย 
2 (ต่อจากของเดิม) หมูท่ี่ 9 
บ้านนาล้อม 



13.  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก
(ซอย 3) หมู่ที่ 9 บ้าน
นาล้อม 

53,900.00 

สํานัก/กอง
ช่าง, สํานัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สัญจรไปมามีความ
สะดวกมากขึ้น 

ถนน ค.ส.ล.(แบบไม่มีไหล่ทาง) 
กว้าง 4.00 ม. ยาว 26.00 ม. 
หนา 0.15 ม. หรอืมีพืน้ผิว
จราจรไม่นอ้ยกว่า 104.00 ตร.
ม. จุดดําเนนิการ บรเิวณซอย 
ซอย 3 (ต่อจากโครงการเดิม) 
หมู่ที่ 9 บ้านนาล้อม 

14.  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
บริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุง
สนามเปตอง หมูท่ี่ 2 
บ้านจอมจันทร ์

30,700.00 

สํานัก/กอง
ช่าง, สํานัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อปรับปรุงสนามเป
ตองของหมู่บ้านเพื่อให้
ประชาชนมีสถานที่
ออกกําลังกาย 

สนามเปตองขนาด กว้าง 4.00 
ม. ยาว 12.00 ม. พร้อมติดตั้ง
ไฟส่องสว่าง จุดดําเนินการ 
สนามเปตองเดมิหน้าอาคาร 
SML หมู่ที่ 2 บ้านจอมจนัทร ์

15.  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที่ 3 บ้านดอยต่อ 

183,600.00 

สํานัก/กอง
ช่าง, สํานัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สะดวกในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆใน
บริเวณพืน้ที ่

ลานคอนกรีต ค.ส.ล.จํานวน4
แผง ดังนี ้แผงที่ 1 กว้าง9.00 
ม. ยาว12.80 ม.หนา 0.10 
หรือมีพืน้ที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 
115.20 ตร.ม.แผงที่ 2 กว้าง
4.50 ม. ยาว15.50 ม.หนา 
0.10 หรือมีพืน้ที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 69.75 ตร.ม.แผงที่ 3 
กว้าง 8.30 ม. ยาว17.00 ม.
หนา 0.10 หรือมีพื้นที่ใช้สอย
ไม่น้อยกว่า 124.29 ตร.ม.แผง
ที่ 4 (พื้นทีส่ามเหลี่ยม)หนา 
0.10 หรือมีพืน้ที่ใช้สอยไม่น้อย
กว่า 4.00 ตร.ม พร้อมวางท่อ
ระบายน้ํา คสล.12ท่อนจุด
ดําเนนิการบริเวณใกลก้ับ
อาคารเก็บของหลังใหม่ หมูท่ี่ 
3 บ้านดอยต่อ 

16.  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
บริการสาธารณะ 

โครงการปรับปรุง
ประตูเปิด-ปิดน้ําแบบ
พวงมาลัยฝายน้ํา
แหลว หมูท่ี่ 3 บ้าน
ดอยต่อ 

130,000.00 

สํานัก/กอง
ช่าง, สํานัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อปรับปรุงประตู
เปิด-ปิดน้ําให้ใช้ได้และ
มีประสทิธิภาพในการ
กักเก็บน้ําหรือชะลอ
น้ํา 

ปรับปรุงประตูเปิด-ปิดฝาย
แบบพวงมาลัย ขนาด 
1.25x2.00 ม. และเครื่องยก
เพลา ขนาด 500 กก. จํานวน 
4 ชุด จุดดําเนนิการ ฝายน้ํา
แหลว เขตติดตอ่พื้นที่หมูท่ี่ 2 
บ้านจอมจันทร ์



17.  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
บริการสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านดง
สุวรรณ 

40,000.00 

สํานัก/กอง
ช่าง, สํานัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้ประชาชน
สะดวกในการดําเนิน
กิจกรรมต่างๆใน
บริเวณพืน้ที ่

ลานคอนกรีต ค.ส.ล.กว้าง 
4.30 ม. ยาว 25.00 ม. หนา 
0.10 ม.หรือมีพืน้ที่ใช้สอยไม่
น้อยกว่า 107.50 ตร.ม. จุด
ดําเนนิการบริเวณลานหน้า
อาคาร SML หมู่ที่ 5 บ้านดง
สุวรรณ 

18.  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
บริการสาธารณะ 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล. หมู่
ที่ 5 บ้านดงสุวรรณ 

34,900.00 

สํานัก/กอง
ช่าง, สํานัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้การระบายน้ํามี
ความคล่องตวัมากขึน้ 
เพื่อป้องกันปัญหาน้ํา
ท่วม  

วางท่อระบายน้ํา ค.ส.ล. ชัน้ 3 
ขนาด 1.00 ม. จํานวน 7 ท่อน 
จุดดําเนินการบรเิวณ ถนนสาย
หลัก(ติดสะพานห้วยน้ําหะทาง
ลงจากดอยคริสต์) หมูท่ี่ 5 
บ้านดงสุวรรณ 

19.  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
บริการสาธารณะ 

โครงการจัดทําพร้อม
ติดตั้งป้ายซอยในเขต
พื้นที่ อบต.สันทราย 

144,400.00 

สํานัก/กอง
ช่าง, สํานัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยและให้ความ
สะดวกแก่ประชาชน
และนกัทอ่งเที่ยว 

จัดทําและติดตั้งป้ายบอกซอย
ในเขตพืน้ทีอ่งค์การบริหาร
ส่วนตําบลสันทราย (หมู่ที่ 2 ,3 
,5 ,6 ,7 ,8 และหมู่ที่ 9) 

20.  

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐานและการ
บริการสาธารณะ 

โครงการขยายเขต
ระบบเสียงตามสาย 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่
3 บ้านดอยต่อ 

75,100.00 

สํานัก/กอง
ช่าง, สํานัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อขยายเขตระบบ
เสียงตามสาย เพื่อให้
ประชาชนไดร้ับทราบ
ข่าวสารของทาง
ราชการอย่างทั่วถึง  

ขยายเขตระบบเสียงตามสาย 
ภายในหมู่บ้านพรอ้มลําโพง
รวมติดตั้ง จํานวน 13 จุด จุด
ดําเนนิการภายในหมู่บ้าน หมู่
ที่ 3 บ้านดอยต่อ 

21.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการสงเคราะห์
เบ้ียยังชีพคนพิการ 

907,200.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความชว่ยเหลือ
สนับสนุนสง่เสรมิคน
พิการให้มีคุณภาพชีวิต
ที่ด ี

คนพิการในเขตพื้นที่ อบต.สัน
ทราย 



22.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการช่วยเหลอื
สงเคราะหเ์บ้ียยังชีพ
ผู้สูงอายุ 

4,900,200.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้การสงเคราะห์
ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดอืดรอ้นตาม
ควรแก่อัตภาพแก่
ผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุในเขต อบต.สนัทราย  

23.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการช่วยเหลอื
สงเคราะห์ผู้ป่วย/ผู้ตดิ
เชื้อ 

126,000.00 

สํานัก/กอง
ช่าง, สํานัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อให้การสงเคราะห์
ช่วยเหลือบรรเทา
ความเดอืดรอ้นแก่
ผู้ป่วยโรคเอดส ์

ให้การสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์
ในเขตพืน้ทีอ่บต.สันทราย 

24.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการช่วยเหลอื
ผู้ประสบภัยต่างๆตาม
อํานาจหน้าที ่ 

279,383.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อช่วยเหลอื
สงเคราะห์ผู้ประสบภัย
ธรรมชาติและสาธารณ
ภัยต่างๆ เชน่ วาตภัย 
อุทกภัย ภัยแล้ง ดนิ
ถล่ม แผน่ดนิไหว 
อัคคีภัย ฯลฯ 

ผู้ประสบภัยทางธรรมชาติและ
การเยียวยาความเดือดรอ้น
ของผู้ได้รับผลกระทบ 

25.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการช่วยเหลอื
สมทบกองทุน
หลักประกันสขุภาพ
แห่งชาติ (สปสช.) 

45,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

- เพื่อส่งเสรมิ
สนับสนุนการจัดการ
บริหารด้าน
สาธารณสขุมูลฐานเพือ่
ส่งเสริมกลุ่มประชากร
เป้าหมายสําคัญ 5 
กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ กลุม่แมแ่ละ
เด็กกลุ่มผู้พกิาร กลุม่
ผู้ประกอบการทีม่ี
ความเสี่ยง และกลุม่
ผู้ป่วยโรคเรือ้รัง  

สมทบกองทุน สปสช.เป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน
และบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสขุภาพ ระดับ
ท้องถิ่น เช่น โครงการพฒันา
งานสาธารณสุขพืน้ฐานและ
กองทุนสขุภาพระดับชุมชน 
และดําบล โครงการต่างๆ ด้าน
สุขภาพและสาธารณสุข 



26.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

อุดหนนุกิ่งกาชาด 
อําเภอแมจ่ัน 

15,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนกิจการที่
เป็นสาธารณะ
ประโยชน ์

พื้นทีก่ารให้บรกิารของกิ่ง
กาชาดอําเภอแมจ่ัน 

27.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ,
ผู้พิการ ,ผู้ด้อยโอกาส
ทางสังคม  

15,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุในพื้นที่ให้ดี
ขึ้น ในด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้าน
สาธารณสขุ และ
สุขภาพ 

กลุ่มผู้สูงอายุในเขต อบต.สนั
ทราย 

28.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการส่งเสริม
ส่งเสริม ทกัษะ
ประสบการณ์และ
พัฒนาการเรียนรูข้อง
เด็กและเยาวชน 

30,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรูข้อง
เด็กและเยาวชนใน
พื้นที่ ในด้านคุณธรรม
จริยธรรม ด้าน
สาธารณสขุ ด้าน
ประเพณี ศิลปะ และ
วัฒนธรรมทอ้งถิน่ 

กลุ่มเด็กและเยาวชนในเขต 
อบต.สันทราย 

29.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการฝกึอบรมและ
เพิ่มทกัษะด้านอาชีพ
ให้กับเกษตรกรตําบล
สันทราย 

15,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพต่างๆ ตามความ
สนใจ ให้กับ กลุ่ม
เกษตรกร  

ผู้เข้ารว่มกิจกรรม/โครงการ 
จํานวน 40 คนเพื่อจ่ายเป็นค่า 
อาหารและเครื่องดืม่ ค่า
วิทยากร วัสดทุี่เกี่ยวขอ้งใน
การฝกึอบรม ฯลฯ 

30.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการฝกึอบรมและ
เพิ่มทกัษะด้านอาชีพ
ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ
ตําบลสันทราย 

15,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพต่างๆ ตามความ
สนใจ ให้กับ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ  

ผู้เข้ารว่มกิจกรรม/โครงการ 
จํานวน 40 คนเพื่อจ่ายเป็นค่า 
อาหารและเครื่องดืม่ ค่า
วิทยากร วัสดทุี่เกี่ยวขอ้งใน
การฝกึอบรม ฯลฯ 



31.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการพัฒนา
บทบาทสตรแีละ
เสริมสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

15,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาบทบาท
สตรีและเสรมิสร้าง
ความเขม้แขง็ของ
ครอบครัว 

ผู้เข้ารว่มกิจกรรม/โครงการ 
จํานวน 40 คนเพื่อจ่ายเป็นค่า 
อาหารและเครื่องดืม่ ค่า
วิทยากร วัสดทุี่เกี่ยวขอ้งใน
การฝกึอบรม ฯลฯ 

32.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
ทักษะดา้นกีฬาให้กับ
เยาวชนตําบลสนั
ทราย 

25,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
ได้รับการพัฒนาทักษะ
ด้านกฬีาเพือ่นํามา
ปรับใช้ใน
ชีวิตประจาํวัน 

ผู้เข้ารว่มกิจกรรม/โครงการ 
จํานวน 40 คนเพื่อจ่ายเป็นค่า 
อาหารและเครื่องดืม่ ค่า
วิทยากร วัสดทุี่เกี่ยวขอ้งใน
การฝกึอบรม ฯลฯ 

33.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

อุดหนนุ
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีอําเภอแม่จนัเพือ่
ส่งเสริมสนับสนนุการ
จัดกิจกรรมในการ
พัฒนาบทบาทสตรี 
หรือดําเนินโครงการ
ตามอํานาจหน้าที่ของ 
คกก.พฒันาสตร ี

16,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้สตรีมี
การรวมกลุ่มร่วมกัน
พัฒนาตนเอง 
ครอบครัว ชุมชน 
สังคม ฯลฯ 

กลุ่มสตรีตําบลสันทรายกลุ่ม
สตรีอําเภอแม่จนั 

34.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการเข้าร่วม
กิจกรรมงานของดี
เมืองแม่จนั 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมผลติภัณฑ์
โอทอ๊ป (OTOP) 
สินค้าทางการเกษตร
ในชุมชนตําบลสัน
ทรายได้มีทีจ่ัด
จําหน่ายและแสดง
สินค้า 

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําโครงการ 
เช่น ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัด
นิทรรศการ ค่าเช่าอุปกรณ์
ต่างๆ ค่าใช้จ่ายอืน่ๆที่จําเป็น
ในการดําเนินโครงการ ฯลฯ 

35.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการรณรงค์
ป้องกันและลด
อุบัติเหตุทางถนน
(เทศกาลขึ้นปีใหม่) 

2,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในพื้นที ่
และให้ความรู้แนวทาง
ที่จะลดอุบัติเหต ุ

อปพร. 



36.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาสมัคร
ป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน 

6,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาความรู้
ความเข้าใจในหลักการ
ปฏิบัติงานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณะภัย
ของอาสาสมัครปอ้งกนั
ภัยฝ่ายพลเรือน  

ผู้เข้ารว่มกิจกรรม/โครงการ 
จํานวน 40 คนเพื่อจ่ายเป็นค่า 
อาหารและเครื่องดืม่ ค่า
วิทยากร วัสดทุี่เกี่ยวขอ้งใน
การฝกึอบรม ตลอดไปจนถึง
ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเ่กี่ยวข้องใน
การฝกึอบรม ฯลฯ 

37.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการสนับสนุน
กิจกรรมศูนย์
ปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ด้านการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพตดิ
ในเขตอบต.สันทราย 
พื้นที่ใกล้เคียง และใน
จังหวัดเชียงราย 
ร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวขอ้งแบบบูรณา
การ 

จํานวนเครือข่าย 

38.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการป้องกันและ
รณรงค์ไขเ้ลือดออก 

30,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ความรู้และ
วิธีการป้องกัน
ไข้เลือดออก 

ผู้เข้ารว่มกิจกรรม/โครงการ 
จํานวน 40 คนเพื่อจ่ายเป็นค่า 
อาหารและเครื่องดืม่ ค่า
วิทยากร วัสดทุี่เกี่ยวขอ้งใน
การฝกึอบรม ตลอดไปจนถึง
ค่าใช้จ่ายต่างๆทีเ่กี่ยวข้องใน
การฝกึอบรม ฯลฯ 

39.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการ รณรงค์
ป้องกันโรคพิษสนุัขบ้า 
สัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า ตามพระราช
ปณิธานฯ  

30,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าไม่ให้เกดิขึ้นใน
เขตพื้นที ่

ค่าใช้จ่ายสําหรับรณรงค์ให้
ประชาชนในเขตพื้นที่ดูแลสตัว์
เลี้ยงและฉดีวัคซีนป้องกนั 

40.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

อุดหนนุโครงการตาม
พระราชดําริด้าน
สาธารณสขุ หมู่ที่ 3
บ้านดอยต่อ  

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนดําเนนิการ
ตามแนวทางแนวทาง
พระราชดําริด้าน
สาธารณะสขุ 

เพื่อดําเนนิโครงการตาม
โครงการ พระราชดําริด้าน
สาธารณะสขุ จํานวน 3 
โครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายใน
การดําเนนิโครงการ เชน่ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวทิยากร ฯลฯ 



41.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

อุดหนนุโครงการตาม
พระราชดําริด้าน
สาธารณสขุ หมู่ที่ 5
บ้านดงสุวรรณ  

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนดําเนนิการ
ตามแนวทางแนวทาง
พระราชดําริด้าน
สาธารณะสขุ 

เพือ่ดําเนนิโครงการตาม
โครงการ พระราชดําริด้าน
สาธารณะสขุ จํานวน 3 
โครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายใน
การดําเนนิโครงการ เชน่ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวทิยากร ฯลฯ 

42.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

อุดหนนุโครงการตาม
พระราชดําริด้าน
สาธารณสขุ หมู่ที่ 6 
บ้านแหลว  

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนดําเนนิการ
ตามแนวทางแนวทาง
พระราชดําริด้าน
สาธารณะสขุ 

เพื่อดําเนนิโครงการตาม
โครงการ พระราชดําริด้าน
สาธารณะสขุ จํานวน 3 
โครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายใน
การดําเนนิโครงการ เชน่ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวทิยากร ฯลฯ 

43.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

อุดหนนุโครงการตาม
พระราชดําริด้าน
สาธารณสขุ หมู่ที่ 9
บ้านนาล้อม  

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนดําเนนิการ
ตามแนวทางแนวทาง
พระราชดําริด้าน
สาธารณะสขุ 

เพื่อดําเนนิโครงการตาม
โครงการ พระราชดําริด้าน
สาธารณะสขุ จํานวน 3 
โครงการ โดยมีค่าใช้จ่ายใน
การดําเนนิโครงการ เชน่ ค่า
ป้ายโครงการ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่ม ค่าวทิยากร ฯลฯ 

44.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

โครงการฝกึอบรม
หลักสูตร(ทบทวน)ชุด
ปฏิบัติการจิตอาสาภัย
พิบัติประจําองคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น 

50,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมความรู้
ด้านการจัดการสา
ธารณภัยเบ้ืองต้น เพื่อ
พัฒนาระบบการ
ปฏิบัติงานกู้ภัยใน
ภาวะฉกุเฉินให้เป็น
ระบบ  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม(หลักสูตร 3 วัน)
กิจกรรมต่างๆสําหรับพนกังาน
เจ้าหน้าที่อบต.ผู้ใหญ่บ้าน 
สมาชิกอบต. สมาชิกอปพร.
และประชาชนที่สนใจ เชน่ 
ค่าอาหารและเครื่องดืม่ ค่า
วิทยากร และค่าใช้จ่ายอืน่ที่
เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ 

45.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การ
พัฒนาด้านคณุภาพ
ชีวิตของประชาชน 

อุดหนนุทีท่ําการ
ปกครองอําเภอแม่จนั
ตามโครงการจัดงาน
ของดีเมืองแม่จนั 

8,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อส่งเสริมผลติภัณฑ์
โอทอ๊ป (OTOP) 
สินค้าทางการเกษตร
ในชุมชนตําบลสัน
ทรายได้มีทีจ่ัด
จําหน่ายและแสดง
สินค้า 

ประชาชน เกษตรกร กลุ่ม
อาชีพต่างๆในเขตพื้นที่อบต.
สันทรายได้ 



46.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ีกีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการจัดกิจกรรม
พัฒนาการเรียนรูเ้ดก็
เล็ก (วนัเดก็แห่งชาติ) 

55,000.00 

สํานัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เดก็และเยาวชน
มีกิจกรรมร่วมกัน 

เด็กและเยาวชนในพืน้ที่
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาต ิ

47.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ีกีฬาและ
นันทนาการ 

อุดหนนุโรงเรียนบ้าน
แหลวในการดําเนนิ
โครงการกิจกรรมวนั
เด็กแห่งชาต ิ

286,000.00 

สํานัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมการพฒันา
ด้านการศึกษาและ
ส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้เรียนได้
พัฒนาศักยภาพด้าน
การศกึษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนนิงานตามโครงการ เชน่ 
ค่าวัสดุ ค่าเช่าสถานที่ ค่า
วิทยากร หรอืค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ 

48.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ีกีฬาและ
นันทนาการ 

อุดหนนุโรงเรียนบ้าน
แหลวในการดําเนนิ
โครงการระบบดูแล
ช่วยเหลือนกัเรียน 

40,000.00 

สํานัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้เด็กและ
เยาวชนได้เรียนรูแ้ละ
สามารถพฒันาตนเอง
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนนิงานตามโครงการ เชน่ 
ค่าวัสดุ คา่เช่าสถานที่ ค่า
วิทยากร หรอืค่าใช้จ่ายอืน่ๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง ฯลฯ 

49.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ีกีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายบริหาร
สถานศกึษา  

454,520.00 

สํานัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
โครงการสนับสนุน
สถานศกึษา 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศกึษา ดังนี ้1 ค่าอาหาร
กลางวนั ศพด.อบต.สันทราย
จํานวน 2 ภาคเรียน 2. ค่า
จัดการเรียนการสอน (รายหัว) 
(อายุ2-5ปี) 1,700 บาท/คน/ป ี
3.ค่าหนังสือเรียน(อายุ3-5ปี) 
200 บาท/คน/ปี 4.ค่าอุปกรณ์
การเรียน/(อายุ) /(อายุ3-5ปี) 
200 บาท/คน/ป ี5.ค่า
เครื่องแบบนกัเรียน (อายุ3-5
ปี) 200 บาท/คน/ปี 6.ค่า
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 430 
บาท/คน/ป ี



50.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ีกีฬาและ
นันทนาการ 

ค่าอาหารเสริมนม 222,280.00 

สํานัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อให้เดก็และเยาวชน
ได้รับอาหารเสริมที่มี
คุณภาพ 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ซ้ืออาหารเสรมิ (นม)  

51.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ีกีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการส่งเสริม
พัฒนาการจัดการ 
การศกึษา 

70,000.00 

สํานัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาการจัดการ
การศกึษาให้มี
พัฒนาการทีด่ีขึ้น 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนนิโครงการส่งเสริม
พัฒนาการจัดการศึกษาภายใต้
กิจกรรมตามอํานาจหน้าที่ 

52.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ีกีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการจัดทําห้อง
แสดงผลงานเดก็เลก็
โดยการปรับปรุง
กั้นห้องอลูมเินียม
พร้อมประตูบานเลื่อน 

92,000.00 

สํานัก/กอง
ช่าง, สํานัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อใช้สําหรับเป็นห้อง
แสดงผลงานการ
เรียนรูข้องเดก็เลก็ 

ค่าใช้จ่ายในการจัดทําห้อง
แสดงผลงานเดก็เลก็ ขนาด 
4x4x3 ม.  

53.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ีกีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียน
การสอน 

10,000.00 

สํานัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อพัฒนาครแูละ
บุคลากรทางการศึกษา
ให้มีศักยภาพ 

ศึกษาดูงานในส่วนของศนูย์
พัฒนาเดก็เลก็ เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายต่างๆ 

54.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ีกีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการสัปดาห์
ส่งเสริม
พระพุทธศาสนา เนือ่ง
ในวันวิสาขบูชา 

15,000.00 

สํานัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเยาวชนใน
พื้นที่เข้าวัดทําบุญและ
เรียนรู้พทุธประวัตวิัน
สําคัญทางศาสนาและ
ทํานุบํารุงรกัษา
พระพุทธศาสนาให้สืบ
ทอดตอ่ไป  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนนิ กจิกรรม วนั วิสาขบูชา
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจดั
กิจกรรม เช่น ค่าใชจ้่าย
ประกอบพิธีทางศาสนา ค่า
ป้ายโครงการ ฯลฯ 



55.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ีกีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรม และ
ประเพณี ทางศาสนา 
เนื่องในวนั
อาสาฬหบูชา และวนั
เข้าพรรษา 

15,000.00 

สํานัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อส่งเสริมให้
ประชาชนเยาวชนใน
พื้นที่เข้าวัดทําบุญและ
เรียนรู้พทุธประวัตวิัน
สําคัญทางศาสนาและ
ทํานุบํารุงรกัษา
พระพุทธศาสนาให้สืบ
ทอดตอ่ไป  

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนนิ กจิกรรม วนั
อาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา เพือ่เป็นค่าใชจ้่าย
ในการจัดกิจกรรม เช่น 
ค่าใช้จ่ายประกอบพิธีทาง
ศาสนา ค่าป้ายโครงการ ฯลฯ 

56.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ีกีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการสืบสานงาน
ประเพณรีดน้ําดาํหัว
ผู้สูงอายุ"คนสามวัย 
ห่วงใย รักใคร่
ปรองดอง" 

38,300.00 

สํานัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อรกัษาประเพณอีัน
ดีงามของชุมชน 

เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม 
โดยการให้ความสําคัญกับ
ผู้สูงอายุ ด้วยการจัดกิจกรรม
รดน้ําดําหัว และกิจกรรมอื่น ๆ 

57.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ีกีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง
อําเภอแมจ่ัน 

15,000.00 

สํานัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อรกัษาประเพณอีัน
ดีงามของทอ้งถิ่น 

ประชาชนที่มีสว่นร่วมในการ
อนรุักษ์และสืบสานงาน
ประเพณที้องถิ่น 

58.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ีกีฬาและ
นันทนาการ 

อุดหนนุ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 9 โครงการสืบ
สานงานประเพณีลอย
กระทง 

10,000.00 

สํานัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อรกัษาประเพณอีัน
ดีงามของทอ้งถิ่น 

กิจกรรมการจดังานลอย
กระทง  

59.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ีกีฬาและ
นันทนาการ 

อุดหนนุ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 3 โครงการสืบ
สานงานประเพณีลอย
กระทง 

5,522.00 

สํานัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อรกัษาประเพณอีัน
ดีงามของชุมชน 

กิจกรรมการจดังานลอย
กระทง  



60.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ีกีฬาและ
นันทนาการ 

อุดหนนุสภา
วัฒนธรรมตําบลสัน
ทราย เพือ่ดําเนิน
โครงการอนุรกัษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น  

58,000.00 

สํานัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรกัษ์และ
จรรโลงไว้ซึ่งการ
ศาสนาและวัฒนธรรม 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนนิกจิกรรม ต่างๆ เชน่ 1.
โครงการสรงน้ําพระธาตวุัด
บ้านแหลว 2.โครงการตกั
บาตรสัญจร 3.โครงการบวช
ภาคฤดูรอ้น 4.โครงการ
สลากภัตต ์5.โครงการสืบสาน
งานประเพณีรดน้ําดําหัว
ผู้สูงอายุ 6.โครงการสรงน้ํา
พระธาตจุอมจันทร ์7. 
โครงการสืบสานประเพณีลอย
กระทง  

61.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ีกีฬาและ
นันทนาการ 

อุดหนนุสํานกังาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงรายโครงการสืบ
สานประเพณีนมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุ
ดอยตุง 

8,000.00 

สํานัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ส่งเสริมอนรุกัษ์
ประเพณีวฒันธรรม
ด้านศาสนาของ
พุทธศาสนกิชนชาว
เชียงราย ฯลฯ 

ประชาชนผูม้ีจิตศรัทธาทั้ง
จังหวัดเชียงราย 

62.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ีกีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการจัดการ
แข่งขนักฬีาตําบลสัน
ทราย  

120,000.00 

สํานัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ 
เช่น ค่าจัดสถานที ่
ค่าเงินรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง 
ฯลฯ 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรม/โครงการ เช่น ค่าจัด
สถานที่ ค่าเงนิรางวัล ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ทีเ่กี่ยวขอ้ง ฯลฯ 

63.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ีกีฬาและ
นันทนาการ 

โครงการส่งนักกีฬา
เข้ารว่มการแข่งขนั
กีฬาอําเภอ 

30,000.00 

สํานัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่อรว่มการแข่งขนั
กีฬาประจําปี 

ค่าใช้จ่ายสําหรับการดาํเนนิ
กิจกรรม เช่น ค่าป้ายโครงการ 
ค่าวัสดุ เงนิรางวัล ค่าใช้จ่าย
สําหรับส่งนักกีฬาเข้าแข่งขนั
ฯลฯ 



64.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ีกีฬาและ
นันทนาการ 

อุดหนนุ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 5 โครงการสืบ
สานงานประเพณีลอย
กระทง 

10,000.00 

สํานัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

เพื่ออนุรกัษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอนัดีงาม 

กิจกรรมการจดังานลอย
กระทง  

65.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การ
พัฒนาด้านการศึกษา 
ศาสนา วัฒนธรรม
ประเพณ ีกีฬาและ
นันทนาการ 

อุดหนนุ
คณะกรรมการหมู่บ้าน
หมู่ที่ 6 โครงการสืบ
สานงานประเพณีลอย
กระทง 

10,000.00 

สํานัก/กอง
การศกึษา 
ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เพื่ออนรุักษ์ประเพณี
วัฒนธรรมอนัดีงาม 

กิจกรรมการจดังานลอย
กระทง  

66.  

ยุทธศาสตรท์ี ่4 การ
พัฒนาด้านการ
อนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
ส่ิงแวดลอ้มและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
หมู่บ้านปลอดโรค
ปลอดขยะ 

30,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ประชนชนใน
พื้นที่ได้รูว้ิธีคัดแยก
ขยะในครัวเรอืน 

ผู้เข้ารว่มกิจกรรมจํานวน 40 
คน เพือ่เป็นค่าใชจ้่ายในการ
ดําเนนิกจิกรรม เชน่ ค่าวัสดุ
อุปกรณ์ ค่าวทิยากร ฯลฯ 

67.  

ยุทธศาสตรท์ี ่4 การ
พัฒนาด้านการ
อนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอ้มและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการสนับสนุนการ
อนรุักษ์ทรัพยากรน้ํา
และป่าไม้อนั
เนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อดําเนนิกิจกรรม
ตามแนวพระราชดําริ
และพระราชเสาวนีย์ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนนิงานตามกจิกรรม/
โครงการ เช่น ค่าเช่าสถานที ่
ค่าวัสดุที่เกี่ยวขอ้ง ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 

68.  

ยุทธศาสตรท์ี ่4 การ
พัฒนาด้านการ
อนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอ้มและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการอนุรกัษ์
พันธุกรรมพืชอนั
เนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อดําเนนิกิจกรรม
ตามแนวพระราชดําริฯ 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนนิงานตามกจิกรรม/
โครงการ เช่น ค่าเช่าสถานที ่
ค่าวัสดุที่เกี่ยวขอ้ง ค่าอาหาร 
อาหารว่างและเครื่องดื่ม ฯลฯ 



69.  

ยุทธศาสตรท์ี ่4 การ
พัฒนาด้านการ
อนรุักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอ้มและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดทําแนวกัน
ไฟในเขตพื้นที ่ 

18,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อป้องกันไฟป่าลาม
เข้าในหมู่บ้านและรถ
น้ําดับเพลิงสามารถ
ผ่านเข้าไปได ้

แนวกันไฟป่าชุมชน หมูท่ี่ 3 5 
6 9 

70.  

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การ
พัฒนาส่งเสริมการ
บริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ด ี

โครงการ อบต. สัน
ทรายพบประชาชน 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อรับทราบปัญหา
และนํามาบรรจุแผน
เพื่อแก้ไขปัญหาแก่
ประชาชนในพื้นที่
รับผิดชอบตลอดจน
การออกหน่วย
ให้บริการเชิงรกุแก่
ประชาชน 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนนิกจิกรรมตามโครงการ 
เช่น ค่าป้ายโครงการ ป้าย
ประชาสัมพนัธ์ฯ ค่าจัดสถานที ่
ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดืม่ 
ฯลฯ 

71.  

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การ
พัฒนาส่งเสริมการ
บริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ด ี

โครงการสนับสนุนการ
จัดเวทีประชาคมและ
จัดทําแผนชมุชน 

15,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้ส่งเสริม
กระบวนงานมีส่วนร่วม
ของ ประชาชน 

จํานวน 7 หมู่บ้าน ในพื้นที่
รับผิดชอบของอบต. สันทราย 

72.  

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การ
พัฒนาส่งเสริมการ
บริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ด ี

โครงการการจดัการ
เลือกตั้ง หรอืการทํา
ประชาพิจารณ์ 
ประชามติต่างๆ 

100,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
สําหรับการเลือกตั้ง
ทั่วไปหรือเลือกตั้งซ่อม
ฯ ในระดับท้องถิ่นและ
ระดับชาติ การทํา
ประชาพิจารณ์ 
ประชามติต่างๆ 

ค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง การทํา
ประชาพิจารณ์ ประชามติ
ต่างๆ ตามระบอบ
ประชาธิปไตย 

73.  

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การ
พัฒนาส่งเสริมการ
บริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ด ี

ค่าใช้จ่ายสําหรับการ
ดําเนนิการดูแลรักษา
และคุ้มครองป้องกนั
ที่ดินอันเป็นสาธารณ
สมบัติของแผ่นดนิ
สําหรับพลเมอืงใช้
ประโยชนร์่วมกัน 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อดแูลรกัษาและ
คุ้มครองป้องกนัทีด่ิน
อันเป็นสาธารณสมบัติ
ของแผน่ดนิสําหรับ
พลเมืองใช้ประโยชน์
ร่วมกัน 

ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมตามอํานาจหน้าที่ 



74.  

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การ
พัฒนาส่งเสริมการ
บริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ด ี

อุดหนนุที่ว่าการ
อําเภอแมจ่ันโครงการ
ขอรับเงินอุดหนนุจาก
องค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการจัด
งานรฐัพิธ ี

34,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นการถวาย
ความจงรักภกัดีตอ่
สถาบัน
พระมหากษัตริย์และ
ให้พนักงานข้าราชการ
ได้มีส่วนรว่มในการ
แสดงความจงรกัภกัดี
ต่อองค์
พระมหากษัตริย์ 

รัฐพิธ ีราชพธิี วนัสําคัญของ
ชาต ิ

75.  

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การ
พัฒนาส่งเสริมการ
บริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ด ี

โครงการเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม
และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคณะผู้บริหาร 
สมาชิกสภา องคก์าร
บริหารส่วนตําบล 
พนักงานส่วนตําบล 
และพนกังานจ้าง 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานของ
บุคคลากรของอบต.สัน
ทรายในด้านต่างๆ เชน่ 
ด้านกฎหมาย พรบ.
ต่างๆ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นตน้ 

จํานวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 
จํานวน 35 คน เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมโครงการเชน่ ค่าป้าย 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าวทิยากร ฯลฯ 

76.  

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การ
พัฒนาส่งเสริมการ
บริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ด ี

ค่าใช่จ่ายในการรับ
เสร็จพระบรมวงศานุ
วงศ ์ 

15,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อเป็นค่าใช่จ่ายใน
การตอนรับเสรจ็ พระ
บรมวงศานวุงศ ์ 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมการรับเสด็จและการรับ
เสด็จพระบรมวงศานุวงศ์ โดย
เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เชน่ ค่า
วัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดเตรียม
สถานที่ ค่าอาหารและ
เครื่องดื่มสําหรับผู้ตดิตาม 
ตลอดจนค่าใช้จ่ายทีเ่กี่ยวข้อง
ฯลฯ  

77.  

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การ
พัฒนาส่งเสริมการ
บริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ด ี

อุดหนนุองคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น
ในเขตอําเภอแมจ่ัน 
ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพสถานที่
กลางเพือ่เป็นศนูย์
ปฏิบัติการรว่มในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ระดับ
อําเภอ (อําเภอแม่จัน) 

20,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อให้มีศูนย์
ปฏิบัติการรว่มในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ทกุแห่งใน
อําเภอแมจ่ัน 

อบต.สันทรายและประชาชน
ในเขตพืน้ทีอ่บต.สันทราย 

78.  

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การ
พัฒนาส่งเสริมการ
บริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ด ี

ค่าออกแบบ ค่า
ควบคุมงานทีจ่่าย
ให้แก่เอกชน นิติ
บุคคลหรือ
บุคคลภายนอกเพื่อให้
ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง 

34,400.00 

สํานัก/กอง
ช่าง, สํานัก
ช่าง, กองโยธา
, กองประปา 

เพื่อเป็นค่าออกแบบ
ค่าควบคุมงานทีจ่่าย
ให้แก่เอกชน นิติบุคคล
หรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่ง
สิ่งก่อสร้าง 

- เพื่อจ่ายเป็นค่าออกแบบค่า
ควบคุมงานทีจ่่ายให้เอกชน 
นิติบุคคล หรือบุคคลภายนอก
เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งกอ่สร้าง หรอื
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทีเ่ข้า
คุณลักษณะประเภทนี้ ฯลฯ 



79.  

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การ
พัฒนาส่งเสริมการ
บริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ด ี

โครงการฝกึอบรมให้
ความรู้ด้านภาษีแก่ผู้
เสียภาษี 

16,950.00 
สํานัก/กอง
คลัง 

เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ภาษีให้แก่ประชาชน 

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ
จัดเก็บภาษี โดยจ่ายเป็น
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใชแ้ละ
การตกแตง่สถานที ่ค่าใช้จ่าย
ในพิธีเปิดและปิด ค่าวัสด ุ
เครื่องเขียน และอุปกรณ ์ 

80.  

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การ
พัฒนาส่งเสริมการ
บริหารกจิการ
บ้านเมอืงที่ด ี

โครงการฝกึอบรม
พัฒนาองค์ความรู้
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานและศกึษาดู
งานโครงการใน
พระราชดําร ิ

150,000.00 

สํานักปลัด 
อบจ., สํานัก
ปลัดเทศบาล, 
สํานักงานปลัด 
อบต. 

เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานของ
บุคคลากรของอบต.สัน
ทรายในด้านต่างๆ เชน่ 
ด้านกฎหมาย พรบ.
ต่างๆ ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นตน้ 

คณะผู้บริหาร สมาชกิสภา
องค์การบริหารสว่นตําบล 
พนักงานส่วนตําบล และ
พนักงานจ้าง เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมโครงการเชน่ ค่าป้าย 
ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างพร้อม
เครื่องดื่ม ค่าวทิยากร ฯลฯ 

 

ฉ. การใช้จ่ายงบประมาณ 
     อบต.สันทราย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดําเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ 
ลงนามในสัญญา รวม 55 โครงการ  
จํานวนเงิน 10,365,548 บาท มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จํานวน 54 โครงการ จํานวนเงิน 9,330,903 ล้านบาท สามารถ
จําแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ โครงการ 
การก่อหนี้
ผูกพัน/ 

ลงนามในสัญญา 
โครงการ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพืน้ฐานและการบริการสาธารณะ 20 2,519,835.00 19 2,365,735.00 

ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวติของประชาชน 17 5,799,619.00 17 5,795,464.00 

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี กีฬา
และนนัทนาการ 

12 1,103,685.46 12 1,080,695.46 

ยุทธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนาด้านการอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอ้ม
และการทอ่งเที่ยว 

2 38,435.00 2 38,435.00 

ยุทธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนาส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 4 50,574.00 4 50,574.00 

รวม 55 9,512,148.46 54 9,330,903.46 

     
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณอบต.สันทราย ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้  
 

  ยุทธศาสตร์ 
ชื่อโครงการตาม

แผน  

งบตาม
ข้อบัญญัติ/เทศ

บัญญัต ิ
ลงนามสัญญา เบิกจ่าย คงเหลือ 

1.  
ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและ
การบรกิารสาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนค.ส.ล.หมูท่ี่ 2 
บ้านจอมจันทร ์(ซอย 
7) 

133,120.00 133,000.00 133,000.00 120.00 

2.  
ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและ
การบรกิารสาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนค.ส.ล.หมูท่ี่ 2 
บ้านจอมจันทร ์(แยก
ซอย 1) 

147,100.00 147,000.00 147,000.00 100.00 

3.  
ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและ
การบรกิารสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล. หมู่
ที่ 5 บ้านดงสุวรรณ 
(ซอย1) 

216,900.00 216,900.00 216,900.00 0.00 

4.  
ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและ
การบรกิารสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ําค.ส.ล. หมู่
ที่ 5 บ้านดงสุวรรณ 

64,600.00 64,000.00 64,000.00 600.00 

5.  
ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและ
การบรกิารสาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนค.ส.ล.หมูท่ี่ 6 
บ้านแหลว (ถนนสนั
กลาง) 

118,900.00 118,500.00 118,500.00 400.00 

6.  
ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและ
การบรกิารสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างราง
ระบายน้ํา ค.ส.ล.รูป
ตัววี (หน้าบ้านนาย
สมัย) หมู่ที่ 6 บ้าน
แหลว 

261,300.00 261,300.00 261,300.00 0.00 

7.  
ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและ
การบรกิารสาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนค.ส.ล.หมูท่ี่ 7 
บ้านดง 

330,660.00 329,000.00 329,000.00 1,660.00 

8.  
ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและ
การบรกิารสาธารณะ 

อุดหนนุประปา
ภูมิภาคตามโครงการ
ขยายเขตประปาส่วน
ภูมิภาค หมู่ที ่8 บ้าน
โพธนาราม 

148,335.00 148,335.00 148,335.00 0.00 

9.  
ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและ
การบรกิารสาธารณะ 

โครงการปรับปรุง
ถนนโดยถมดนิพรอ้ม
ปรับเกลี่ย หมูท่ี่ 8 
บ้านโพธนาราม 

68,200.00 68,000.00 68,000.00 200.00 



10.  
ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและ
การบรกิารสาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก (ซอย 1) หมู่ที่ 
8 บ้านโพธนาราม 

126,500.00 126,500.00 126,500.00 0.00 

11.  
ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและ
การบรกิารสาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก(ซอย หน้าบ้าน
นางฟองคํา) หมูท่ี่ 9 
บ้านนาล้อม 

154,100.00 154,100.00 0.00 0.00 

12.  
ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและ
การบรกิารสาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก(ซอย 2) หมู่ที่ 
9 บ้านนาล้อม 

72,700.00 72,500.00 72,500.00 200.00 

13.  
ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและ
การบรกิารสาธารณะ 

โครงการก่อสร้าง
ถนนคอนกรตีเสริม
เหล็ก(ซอย 3) หมู่ที่ 
9 บ้านนาล้อม 

53,900.00 53,000.00 53,000.00 900.00 

14.  
ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและ
การบรกิารสาธารณะ 

โครงการปรับปรุง
สนามเปตอง หมูท่ี่ 2 
บ้านจอมจันทร ์

30,700.00 30,700.00 30,700.00 0.00 

15.  
ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและ
การบรกิารสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที่ 3 บ้านดอยต่อ 

183,600.00 174,000.00 174,000.00 9,600.00 

16.  
ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและ
การบรกิารสาธารณะ 

โครงการปรับปรุง
ประตูเปิด-ปิดน้ําแบบ
พวงมาลัยฝายน้ํา
แหลว หมูท่ี่ 3 บ้าน
ดอยต่อ 

130,000.00 129,500.00 129,500.00 500.00 

17.  
ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและ
การบรกิารสาธารณะ 

โครงการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสรมิเหล็ก 
หมู่ที่ 5 บ้านดง
สุวรรณ 

40,000.00 39,500.00 39,500.00 500.00 

18.  
ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและ
การบรกิารสาธารณะ 

โครงการวางท่อ
ระบายน้ํา ค.ส.ล.หมู่
ที่ 5 บ้านดงสุวรรณ 

34,900.00 34,500.00 34,500.00 400.00 

19.  
ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและ
การบรกิารสาธารณะ 

โครงการจัดทําพร้อม
ติดตั้งป้ายบอกซอย
ในเขตพืน้ทีอ่บต.สัน
ทราย 

144,400.00 144,400.00 144,400.00 0.00 

20.  
ยุทธศาสตรท์ี ่1 การพัฒนา
ด้านโครงสร้างพืน้ฐานและ
การบรกิารสาธารณะ 

โครงการขยายเขต
ระบบเสียงตามสาย 
ภายในหมู่บ้าน หมู่ที ่
3 บ้านดอยต่อ 

75,100.00 75,100.00 75,100.00 0.00 



21.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 

เบ้ียยังชีพความพิการ 907,200.00 840,400.00 840,400.00 66,800.00 

22.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 

เบ้ียยังชีพผู้สูงอายุ 4,900,200.00 4,522,700.00 4,522,700.00 377,500.00 

23.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 

เบ้ียยังชีพผู้ป่วยเอดส ์ 126,000.00 120,000.00 120,000.00 6,000.00 

24.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 

เงินสํารองจ่าย 279,383.00 81,156.00 77,001.00 198,227.00 

25.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 

สมทบกองทุน
หลักประกันสขุภาพ 

45,000.00 45,000.00 45,000.00 0.00 

26.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 

อุดหนนุกิ่งกาชาด 
อําเภอแมจ่ัน 

15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 

27.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 

โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 

15,000.00 8,700.00 8,700.00 6,300.00 

28.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 

โครงการฝกึอบรม
และเพิม่ทกัษะด้าน
อาชีพให้กับผู้สูงอายุ
ตําบลสันทราย 

15,000.00 11,900.00 11,900.00 3,100.00 

29.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 

อุดหนนุ
คณะกรรมการพัฒนา
สตรีอําเภอแม่จนั 

16,000.00 16,000.00 16,000.00 0.00 

30.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 

โครงการเข้าร่วม
กิจกรรมงานของดี
เมืองแม่จนั 

20,000.00 16,000.00 16,000.00 4,000.00 

31.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 

โครงการรณรงคแ์ละ
ลดอุบัติเหตทุางถนน 

2,000.00 600.00 600.00 1,400.00 

32.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 

โครงการป้องกันและ
รณรงค์ไขเ้ลือดออก 

30,000.00 16,100.00 16,100.00 13,900.00 

33.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 

โครงการ รณรงค์
ป้องกันโรคพิษสนุัข
บ้า สัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย จากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระ
ราชปณิธานฯ 

30,000.00 26,063.00 26,063.00 3,937.00 



34.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 

อุดหนนุโครงการตาม
พระราชดําริด้าน
สาธารณสขุ หมูท่ี่ 3 
บ้านดอยต่อ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

35.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 

อุดหนนุโครงการตาม
พระราชดําริด้าน
สาธารณสขุ หมูท่ี่ 5 
บ้านดงสุวรรณ 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

36.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 

อุดหนนุโครงการตาม
พระราชดําริด้าน
สาธารณสขุ หมูท่ี่ 6 
บ้านแหลว 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

37.  
ยุทธศาสตรท์ี ่2 การพัฒนา
ด้านคุณภาพชีวติของ
ประชาชน 

อุดหนนุโครงการตาม
พระราชดําริด้าน
สาธารณสขุ หมูท่ี่ 9 
บ้านนาล้อม 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

38.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณ ีกีฬา
และนนัทนาการ 

อุดหนนุโรงเรียนบ้าน
แหลว-นาล้อม 

286,000.00 285,000.00 285,000.00 1,000.00 

39.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณ ีกีฬา
และนนัทนาการ 

อุดหนนุโรงเรียนสนั
ทรายพรหมมณ ี

40,000.00 40,000.00 40,000.00 0.00 

40.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณ ีกีฬา
และนนัทนาการ 

โครงการสนับสนุน
ค่าใช้จ่ายการบริหาร
สถานศกึษา 

454,520.00 429,280.00 406,290.00 25,240.00 

41.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณ ีกีฬา
และนนัทนาการ 

ค่าอาหารเสริม (นม) 
(ยกเลิก) 

222,280.00 173,345.46 173,345.46 48,934.54 

42.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณ ีกีฬา
และนนัทนาการ 

โครงการปรับปรุง
กั้นห้องอลูมเินียม
พร้อมประตูบาน
เลื่อนที่ศนูย์พัฒนา
เด็กเล็ก จํานวน 2 
จุด 

92,000.00 92,000.00 92,000.00 0.00 

43.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณ ีกีฬา
และนนัทนาการ 

โครงการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มให้เอื้อ
ต่อการจัดการเรียน
การสอน 

10,000.00 9,000.00 9,000.00 1,000.00 

44.  
ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 

โครงการสืบสาน
วัฒนธรรมและ

15,000.00 14,060.00 14,060.00 940.00 



วัฒนธรรมประเพณ ีกีฬา
และนนัทนาการ 

ประเพณทีางศาสนา
เนื่องในวนั
อาสาฬหบูชาและวัน
เข้าพรรษา 

45.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณ ีกีฬา
และนนัทนาการ 

อุดหนนุ
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 9 
โครงการสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

46.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณ ีกีฬา
และนนัทนาการ 

อุดหนนุสภา
วัฒนธรรมตําบลสัน
ทราย 

58,000.00 23,000.00 23,000.00 35,000.00 

47.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณ ีกีฬา
และนนัทนาการ 

อุดหนนุสํานกังาน
วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงรายตาม
โครงการสืบสาน
ประเพณนีมัสการ
และสรงน้ําพระธาตุ
ดอยตุง 

8,000.00 8,000.00 8,000.00 0.00 

48.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณ ีกีฬา
และนนัทนาการ 

อุดหนนุ
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 5 
โครงการสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

49.  

ยุทธศาสตรท์ี ่3 การพัฒนา
ด้านการศึกษา ศาสนา 
วัฒนธรรมประเพณ ีกีฬา
และนนัทนาการ 

อุดหนนุ
คณะกรรมการ
หมู่บ้านหมู่ที่ 6 
โครงการสืบสานงาน
ประเพณีลอยกระทง 

10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00 

50.  

ยุทธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนา
ด้านการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอ้มและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการส่งเสริมและ
สนับสนุนกิจกรรม
หมู่บ้านปลอดโรค
ปลอดขยะ 

30,000.00 27,735.00 27,735.00 2,265.00 

51.  

ยุทธศาสตรท์ี ่4 การพัฒนา
ด้านการอนุรกัษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดลอ้มและการ
ท่องเที่ยว 

โครงการจัดทําแนว
กันไฟในเขตพื้นที ่

18,000.00 10,700.00 10,700.00 7,300.00 

52.  
ยุทธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนา
ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ด ี

อุดหนนุทีท่ําการ
ปกครองอําเภอแม่จนั 

34,000.00 9,424.00 9,424.00 24,576.00 

53.  ยุทธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนา ค่าใช้จ่ายในการ 15,000.00 4,200.00 4,200.00 10,800.00 



ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ด ี

เตรียมการ ระหว่าง
รับเสด็จ สง่เสดจ็ 
หรือเกี่ยวเนื่องกับ
การรับเสด็จ ส่งเสดจ็
พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี พระบรมวงศา
นุวงศ ์

54.  
ยุทธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนา
ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ด ี

อุดหนนุองคก์ร
ปกครองสว่นท้องถิ่น
ในเขตอําเภอแมจ่ัน
ตามโครงการเพิ่ม
ประสิทธภิาพสถานที่
กลางเพือ่เป็นศนูย์
ปฏิบัติการรว่มในการ
ช่วยเหลือประชาชน
ขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิน่ระดับ
อําเภอ (อําเภอแม่
จัน) 

20,000.00 20,000.00 20,000.00 0.00 

55.  
ยุทธศาสตรท์ี ่5 การพัฒนา
ส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมอืงที่ด ี

โครงการฝกึอบรมให้
ความรู้ด้านภาษีแก่ผู้
มีหน้าทีเ่สียภาษี 

16,950.00 16,950.00 16,950.00 0.00 

 

 

รายงานสรุปผลการด าเนินงาน ปี 2564 
อบต.สันทราย แม่จัน จ.เชียงราย  

ยุทธศาสตร์ 

แผนการด าเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 

1.ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการบริการสาธารณะ 53 32,620,257.00 20 2,535,015.00 20 2,519,835.00 19 2,365,735.00 

2.ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน 45 8,067,000.00 25 6,649,783.00 17 5,799,619.00 17 5,795,464.00 

3.ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประเพณี 
 กีฬาและนันทนาการ 

34 2,313,000.00 20 1,564,622.00 12 1,103,685.46 12 1,080,695.46 

4.ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยว 

12 267,000.00 4 88,000.00 2 38,435.00 2 38,435.00 

5.ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 16 843,000.00 11 445,350.00 4 50,574.00 4 50,574.00 

รวม 160 44,110,257.00 80 11,282,770.00 55 9,512,148.46 54 9,330,903.46 
 

 
 
 



 
 
ช. ผลการด าเนินงาน 
     อบต.สันทราย ได้ดําเนินการโครงการตามเทศบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 ในเขตพ้ืนที่ โดยได้รับความร่วมมือ 
 การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน  
ภาครัฐ และภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่างๆ ประสบผลสําเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งใน
พ้ืนที่และพ้ืนที่ใกล้เคียง  
โดยมีผลการดําเนินงานที่สําคัญดังนี้ 
อปท. ใส่ข้อมูลผลการด าเนินการ เช่น แผนภูมิ ตาราง กราฟเปรียบเทียบ รูปถ่าย ผลการส ารวจความคิดเห็นของ
ประชาชน หรือ  
ข้อมูลผลการด าเนินงานด้านอ่ืน ๆ  

 

ซ. คณะกรรมการ 
   1. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายอัครนิทร ์หัตถสาร ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบล ปฏิบัติ
หน้าที่นายกองคก์าร
บริหารส่วนตําบลสัน
ทราย 

053-160821 
ต่อ 0 

- - 

นายบุญส่ง สันทะบุตร สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตําบล หมู่ที ่
2 

053-160821 
ต่อ 0 

- - 

นางสาวทิพย์วัลย์ เก
เย็น 

สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตําบล หมู่ที ่
6 

053-160821 
ต่อ 0 

- - 

นายสนั่น จี๋มะล ิ สมาชิกสภาองคก์าร
บริหารส่วนตําบล หมู่ที ่
7 

053-160821 
ต่อ 0 

- - 

นายเกษม จันทาพนู กํานนัตําบลสันทราย 053-160821 
ต่อ 0 

- - 

นายพายัพ ทรายหมอ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 053-160821 
ต่อ 0 

- - 

นายจรัญ ปันทะทา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 9 053-160821 
ต่อ 0 

- - 

ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพตําบลสันทราย 

ผู้แทนภาคราชการ 053-160821 
ต่อ 0 

- - 



ผู้อํานวยการโรงเรียน
บ้านแหลว 

ผู้แทนภาคราชการ 053-160821 
ต่อ 0 

- - 

ผู้อํานวยการโรงเรียน
สันทรายพรหมมณ ี

ผู้แทนภาคราชการ 053-160821 
ต่อ 0 

- - 

นายทรงเดช สุตินกาศ ผู้แทนประชาคม 053-160821 
ต่อ 0 

- - 

นายนรนิทร ์จันปุก ผู้แทนประชาคม 053-160821 
ต่อ 0 

- - 

นายศรีหมื่น ขันจันแสง ผู้แทนประชาคม 053-160821 
ต่อ 0 

- - 

นางสาวพิมพ์สชุา 
อินต๊ะสิน 

หัวหน้าสํานกัปลัด 053-160821 
ต่อ 1 

- - 

นายภรณ์ณภัส อุดดว้ง นักวเิคราะห์นโยบาย
และแผน 

053-160821 
ต่อ 1 

- - 

 
   2. คณะกรรมการ ติดตามแผน  

ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายอนุวฒัน ์รับบ้าน ผู้แทนประชาคม 053-160821 
ต่อ 0 

- - 

ผู้อํานวยการ
โรงพยาบาลส่งเสรมิ
สุขภาพตําบลสันทราย 

ผู้แทนภาคราชการ 053-160821 
ต่อ 0 

- - 

ผู้อํานวยการโรงเรียน
บ้านแหลว 

ผู้แทนภาคราชการ 053-160821 
ต่อ 0 

- - 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 053-160821 
ต่อ 0 

- - 

นายขวัญชัย สุวรรณ
ปัญญา 

สมาชิกสภาอบต.สนั
ทราย 

053-160821 
ต่อ 0 

- - 

นายสมบูรณ์ ปัญญาธ ิ สมาชิกสภาอบต.สนั
ทราย 

053-160821 
ต่อ 0 

- - 

นายอํานวย แกว้แจ ้ สมาชิกสภาอบต.สนั
ทราย 

053-160821 
ต่อ 0 

- - 

นายนุ๊ก โกเสนตอ ผู้แทนประชาคม 053-160821 
ต่อ 0 

- - 

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 5 ผู้ทรงคุณวุฒ ิ 053-160821 
ต่อ 0 

- - 

นางสุธาวรรณ คําแสน รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลสัน
ทรายรกัษาราชการ
แทนผู้อํานวยการกอง
การศกึษา 

053-160821 
ต่อ 0 

- - 



นายอัครนิทร ์หัตถสาร ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสันทราย 
รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองช่าง 

053-160821 
ต่อ 0 

- - 

นางสาวพิมพ์สชุา 
อินต๊ะสิน 

หัวหน้าสํานกัปลัด 053-160821 
ต่อ 1 

- - 

 
 
 

 3. คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ชื่อ ต าแหน่ง เบอร์โทรศัพท์ เบอร์มือถือ email 

นายอัครนิทร ์หัตถสาร ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสันทราย 

053-160821 
ต่อ 0 

- - 

นางสุธาวรรณ คําแสน รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลสัน
ทราย 

053-160821 
ต่อ 0 

- - 

นางสาวรตัติกาล ก้าง
ออนตา 

จพง.พัสดุปฏิบัติงาน 
รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองคลัง 

053-160821 
ต่อ 2 

- - 

นายอัครนิทร ์หัตถสาร ปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตําบลสันทราย 
รักษาราชการแทน
ผู้อํานวยการกองช่าง 

053-160821 
ต่อ 3 

- - 

นางสุธาวรรณ คําแสน รองปลัดองค์การ
บริหารส่วนตําบลสัน
ทรายรกัษาราชการ
แทนผู้อํานวยการกอง
การศกึษา 

053-160821 
ต่อ 0 

- - 

นายพร จันทาพนู ผู้แทนประชาคม 053-160821 
ต่อ 0 

- - 

นายสุนทร ปงกันมูล ผู้แทนประชาคม 053-160821 
ต่อ 0 

- - 

นายสมบูรณ ์คําหล้า
ทราย 

ผู้แทนประชาคม 053-160821 
ต่อ 0 

- - 

นางสาวพิมพ์สชุา 
อินต๊ะสิน 

หัวหน้าสํานกัปลัด 053-160821 
ต่อ 1 

- - 

นายภรณ์ณภัส อุดดว้ง นักวเิคราะห์นโยบาย
และแผน 

053-160821 
ต่อ 1 

- - 

 

    
 
 
 
 



 
 
 
 

           ทั้งนี ้หากประชาชนทุกท่านหรือหน่วยงานราชการต่างๆ ที่เก่ียวข้องมีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์ 
จะเสนอตวามคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ การบริหารงานขออบต.สันทรายทราบ เพ่ือจะได้พิจารณาการวางแผนพัฒนาและ
ปรับปรุงการดําเนินการตอบสนองความต้องการของประชาชน ในพ้ืนที่ในระยะต่อไป 

 

        จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน 
 

                       ประกาศ ณ วันที่  1 ตุลาคม 2564 
 
 
                                                              (นางสุธาวรรณ  คําแสน) 

                                              รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รักษาราชการแทน 
                                                  ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสันทราย 

 

 

 
 

 
 

 


