
- หน้า 35 - แบบ ผ.01

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน 35         40,831,800   69         119,172,025   119       228,683,545    175     279,287,075   269       412,024,472   667    1,079,998,917 

1.2  แผนงานการศึกษา 4          153,500         4          2,092,100        4        2,092,100      12      4,337,700       

รวม 35        40,831,800   73        119,325,525  123      230,775,645   179    281,379,175  269       412,024,472  679    1,084,336,617 

2. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน

2.1  แผนงานบริหารทั่วไป 1 100,000 1 100,000 1 100,000 3 300,000

2.2  แผนงานสร้างความเข้มแข็ง

      ของชุมชน
2 235,000 4 270,000 6 570,000 6 570,000 6 570,000 24 2,215,000

2.3. แผนงานการศาสนาวฒันธรรม

      และนันทนาการ
2 55,000 2 55,000 2 50,000 2 50,000 2 50,000 10 260,000

รวม 4 290,000 6 325,000 9 720,000 9 720,000 9 720,000 37 2,775,000

3.1 แผนงานสาธารณสุข 1 80,000 1 80,000 2 250,000 2 250,000 2 250,000 8 910,000

3.2 แผนงานการเกษตร 3 115,000 5 285,000 10 720,000 12 620,000 12 570,000 42 2,310,000

3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน 1 300,000 2 200,000 2 200,000 2 200,000 7 900,000

รวม 4 195,000 7 665,000 14 1,170,000 16 1,070,000 16 1,020,000 57 4,120,000

1. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐาน

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี

3. ยุทธศาสตรก์ารจัดการพัฒนาทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน
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จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี

4.1  แผนงานศาสนาวฒันธรรม

      และนันทนาการ

4 190,000 8 410,000 9 510,000 9 510,000 9 510,000 39 2,130,000

รวม 4 190,000 8 410,000 9 510,000 9 510,000 9 510,000 39 2,130,000

5.1  แผนงานการศึกษา 6 4,197,800 8 5,462,800 11 6,692,500 10 6,687,800 10 6,687,800 45 29,728,700

5.2  แผนงานศาสนาวฒันธรรมและ

     นันทนาการ
2 390,000 2 390,000 2 390,000 2 390,000 8 1,560,000

5.3  แผนงานสาธารณสุข 3 460,000 4 560,000 7 800,000 7 760,000 7 760,000 28 3,340,000

5.4  แผนงานเคหะและชุมชน 1 800,000 1 800,000 1 800,000 3 2,400,000

5.5  แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน 1 20,000 3 250,000 6 380,000 6 380,000 6 380,000 22 1,410,000

รวม 10     4,677,800 17 6,662,800 27 9,062,500 26 9,017,800 26 9,017,800 106 38,438,700

6.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 6 185,000        7 215,000 7 220,000          7 225,000         7 225,000         34 1,070,000       

6.2 แผนงานการรักษาความสงบฯ 8 1,058,000     9 4,113,200      12 4,723,400        12 4,700,000      12 4,750,000      53 19,344,600     

รวม 14 1,243,000    16 4,328,200     19 4,943,400       19 4,925,000     19 4,975,000     87 20,414,600     

4. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารตีประเพณแีละภมูิปญัญาทอ้งถ่ิน

5. ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาคุณภาพชีวิต

6. ยุทธศาสตรด์้านการจัดการชุมชน สังคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย
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จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

จ านวน

โครงการ

งบประมาณ

(บาท)

บัญชสีรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565) 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ยุทธศาสตร์

ป ี2561 ป ี2562 ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 รวม 5 ปี

7.1  แผนงานบริหารงานทั่วไป 9 915,000        14 3,490,000      21 4,505,000        21 4,505,000      21 3,555,000      86 16,970,000     

7.2  แผนงานเคหะและชุมชน 1 210,000        16 9,160,000      20 17,620,000      15 50,620,000    13 50,420,000    52 128,030,000    

7.3  แผนงานสาธารณสุข 1 700,000        1 700,000         3 745,000          3 745,000         3 745,000         11 3,635,000       

7.4  แผนงานงบกลาง 6 22,639,800   7 24,136,160    7 28,171,200      7 30,550,000    7 32,750,000    34 138,247,160    

7.5  แผนการศึกษา 1 20,000          1 20,000            1 20,000          1 20,000          4 80,000           

รวม 17 24,464,800   39 37,486,160    52 51,041,200     47 86,420,000    45 87,470,000    187 286,882,160    

รวม  7  ยุทธศาสตร์ 88 71,892,400 166 169,202,685 253 298,222,745 305 384,041,975 393 515,737,272 1205 1,439,097,077

7. ยุทธศาสตรก์ารบรหิารจัดการบา้นเมืองที่ดี



- หน้า 38 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

หมู่ที่ 1 บา้นแม่มาว

1 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. 

ถนนสายหลัก ม.1

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ยาว 60 

เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร

    300,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ระบายน้้าที่ท่วมขังและ

ลดปัญหาถนนช้ารุด

กองช่าง

2 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. 

ถนนสายหลัก ม.2

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 55 

เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร

    100,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ระบายน้้าที่ท่วมขังและ

ลดปัญหาถนนช้ารุด

กองช่าง

3 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. พร้อมฝาปิด

ถนนสายหลัก หมู่ที่ 1  (ล้าน้้าฮ่องถึงหน้า

อาคารอเนกประสงค์ ตะวันตก)

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 

0.50 เมตร ยาว 150.00 เมตร

        555,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ระบายน้้าที่ท่วมขังและ

ลดปัญหาถนนช้ารุด

กองช่าง

4 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ถนนสายหลัก 

หมู่ที่ 1  ต่อจากเดิม (บ้านนายเหรียญ เมือง

ใจ ถึง เขตทางหลวง 107)

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร  ลึกเฉล่ีย 

0.50 เมตร ยาว 48.00  เมตร

      192,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ระบายน้้าที่ท่วมขังและ

ลดปัญหาถนนช้ารุด

กองช่าง

5 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. 

ถนนสายหลัก ถนนสายหมู่ที่ 1 

เชื่อม หมู่ที่ 4

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.30 เมตร  ลึกเฉล่ีย 

0.30 เมตร ยาว 100.00  เมตร

      260,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ระบายน้้าที่ท่วมขังและ

ลดปัญหาถนนช้ารุด

กองช่าง

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



- หน้า 39 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

6 ขยายไหล่ทางถนนคสล.สายหลัก 

หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กวา้งข้างละ 0.50 เมตร หนา 

0.15 เมตร ยาว 800.00  เมตร
      480,000       480,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐานลดการเกิด

อุบัติเหตุ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

7 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. พร้อมฝาปิด

ถนนสายหลัก ม.1 (ตะวันออก)

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ช่วงที่ 1 ยาว

 398 เมตร

      876,000        876,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ระบายน้้าที่ท่วมขังและ

ลดปัญหาถนนช้ารุด

กองช่าง

8 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. พร้อมฝาปิด 

ถนนสายหลัก ม.1 (ตะวันตก)

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ช่วงที่ 2 ยาว

 230 เมตร

      506,000        506,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ระบายน้้าที่ท่วมขังและ

ลดปัญหาถนนช้ารุด

กองช่าง

9 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.พร้อมฝาปิด 

ถนนสายหลัก(บ้านหย่อน) ม.1

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ช่วงที่ 4 กว้าง 0.50 เมตร ยาว

 84 เมตร ลึก 0.60 เมตร

      201,600        201,600 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ระบายน้้าที่ท่วมขังและ

ลดปัญหาถนนช้ารุด

กองช่าง

10 ปรับปรุงถนน ม.1 สายข้างร้านแทนตะวัน เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงถนน 1 สาย        500,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐานลดการเกิด

อุบัติเหตุ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

11 ปรับปรุงถนนลูกรังจากถนนเล่ียงเมืองเชื่อม

ถนนภายในหมู่บ้าน ม.1

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

       500,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐานลดการเกิด

อุบัติเหตุ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 40 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

12 ก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ม.1 เพื่อให้เกษตรกรได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมขนส่งอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3.50 เมตร 

ยาว 2,033 เมตร

       170,722 ร้อยละของถนนที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

13 ขยายไหล่ทางถนนสายหลัก ม.1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

ข้างละ 50 เมตร 

ยาว 800 เมตร

       464,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐานลดการเกิด

อุบัติเหตุ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

14 วางท่อระบายน้้า (ล้าเหมืองทิศใต้) เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.80 เมตร 

ยาว 550.00 เมตร

     1,650,000 ร้อยละของท่อระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ระบายน้้าที่ท่วมขังและ

ลดปัญหาถนนช้ารุด

กองช่าง

15 ซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้าน 

ม.1 ที่ช้ารุด

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

ซ่อมแซมปรับปรุงถนนภายใน

หมู่บ้าน หมู่ 1

       300,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐานลดการเกิด

อุบัติเหตุ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

16 ขยายไหล่ทางถนนสายหลัก 

หมู่ที่ 1 บ้านแม่มาว

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภยั

ข้างละ 50 เมตร 

ยาว 800 เมตร

       464,000 ร้อยละของผู้ใช้ถนน

สายนี้เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวก

และปลอดภยั

กองช่าง



- หน้า 41 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

17 ก่อสร้างฝายทดน้้า หมู่ที่ 1 เพื่อกักเก็บน้้าและปูองกันการเกิด

อุทกภยั

จ้านวน 1 จุด ขนาดสันฝาย

กว้าง 6 เมตร ยาว 8 เมตร

       400,000 ร้อยละของปัญหาน้้า

ท่วมลดลง

กักเก็บน้้า ปูองกันและ

ลดปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

18 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 

บ้านแม่มาว เชื่อมต้าบล

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภยั

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,033 

เมตร หนา 0.15 เมตร 

มีไหล่ทาง

     3,913,525 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวก

และปลอดภยั

กองช่าง

19 ขุดลอกล้าเหมือง ม.1 เชื่อมต้าบลม่อนปิ่น เพื่อแก้ปัญหาน้้าท่วมขังและ

เกษตรกรมีน้้าใช้เพื่อการเกษตร

กว้าง 5 เมตร ลึก 1 เมตร ยาว

 1,200 เมตร

       350,000 ร้อยละของปัญหาน้้า

ท่วมลดลง

ปูองกันและลดปัญหา

น้้าท่วม

กองช่าง

20 ก่อสร้างพนังกั้นล้าเหมือง ม.1 เพื่อแก้ปัญหาน้้าท่วมขังและ

เกษตรกรมีน้้าใช้เพื่อการเกษตร

ยาว 100 เมตร สูง 2 เมตร        300,000 ร้อยละของปัญหาน้้า

ท่วมลดลง

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมและเกษตรกรมีน้้าใช้

เพื่อการเกษตร

กองช่าง

21 ก่อสร้างคลองส่งน้้า ม.1 เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้

เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง

 กว้าง 80 เมตร ยาว 150 

เมตร ลึก 0.60 เมตร

       500,000 ร้อยละของคลองส่งน้้า

ที่เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

22 วางท่อระบายน้้าคสล. พร้อมบ่อพกั 

หมู่ที่ 2

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ท่อระบายน้้า 

ขนาด 0.60 เมตร 

พร้อมบ่อพกั ยาว 220 เมตร

    440,000 ร้อยละท่อระบายน้้าที่

เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง

23 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.พร้อมฝาปิด 

หมู่ 2 ซอย 5

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ท่อระบาย กว้าง 0.50 เมตร 

ลึก 0.50 เมตร ยาว 100 ม.

        350,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง

24 วางท่อระบายน้้าคสล. พร้อมบ่อพกั  

หมู่ที่ 2  ซอย 2

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ท่อคสล. ศูนย์กลาง

ขนาด 0.60 เมตร ยาว 160 ม.

      400,000 ร้อยละท่อระบายน้้าที่

เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง

25 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ซอย 2 

เชื่อมหมู่ 10

เพื้ให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมได้สะดวก

กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 

เมตร ยาว 250.00  เมตร

      600,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรและลดการเกดิ

อุบัติเหตุ

กองช่าง

26 วางท่อระบายน้้า คสล. พร้อมบ่อพกั 

หมู่ที่ 2  ต่อจากเดิม

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ท่อระบายน้้า 

ขนาด 0.60 เมตร 

พร้อมบ่อพกั ยาว 400 เมตร

      980,000 ร้อยละท่อระบายน้้าที่

เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง

หมู่ที่ 2 บา้นนันทาราม
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

27 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่  2   เชื่อม

หมู่  1   ซอย 5

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร ยาว 310 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

      928,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

28 ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 ซอย 2 

เชื่อมหมู่ 10

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 580 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

    1,392,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

29 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.2 เชื่อมหมู่ 10 ซอย2/4 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

ระยะทาง 100 เมตร         50,000               -   ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐานลดการเกิด

อุบัติเหตุ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

30 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.พร้อมฝาปิด ม.2

 ซอย 3

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ท่อระบายน้้าขนาด 0.50 

เมตร ยาว 156 เมตร ลึก 

0.50 เมตร

       374,400 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

31 ก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล.พร้อมบ่อพกัมีฝา

ปิด ม.2 ซอย 4 ช่วงที่ 1

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง  ท่อระบายน้้าขนาด 0.30 

เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 0.30 

เมตร

         60,000 ร้อยละของท่อระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

32 ก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล.พร้อมบ่อพกัมีฝา

ปิด ม.2 ซอย 4 ช่วงที่ 2

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง  ท่อระบายน้้าขนาด 0.50 

เมตร ยาว 140 เมตร ลึก 

0.40 เมตร

       336,000 ร้อยละของท่อระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง

33 ก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล.พร้อมบ่อพกัมีฝา

ปิด ม.2 ซอย 7

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ท่อระบายน้้าขนาด 0.60 

เมตร ยาว 300 เมตร

       440,000 ร้อยละของท่อระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง

34 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.พร้อมฝาปิด หมู่

ที่ 2 ซอย 3

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง รางระบายน้้าขนาด 0.50 

เมตร ยาว 156 เมตร ลึก 

0.50 เมตร

       374,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง

35 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.พร้อมฝาปิด หมู่

ที่ 2 ซอย 5

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง  รางระบายน้้าขนาด 1 เมตร 

ยาว 65 เมตร ลึก 1 เมตร

       331,500 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง

36 ขุดลอกพร้อมวางท่อระบายน้้าภายในหมู่บ้าน

 ม.2

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ท่อระบายน้้าขนาด 0.60 

เมตร 800 เมตร พร้อมบ่อพกั

       950,000 ร้อยละของท่อระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง

37 ปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หมู่ที2่       500,000       500,000        500,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐานลดการเกิด

อุบัติเหตุ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 45 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

38 ก่อสร้างอาคารแบ่งน้้า ม.2 เพื่อกักเก็บน้้า ระบายน้้าและ

ปูองกันการเกิดอุทกภยั

กว้าง 5 เมตร  สูง 1.2 เมตร                                                                                                                             150,000 ร้อยละของอาคารแบ่ง

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีอาคารแบ่งน้้า

เพื่อใช้ในการเกษตร

กองช่าง

39 ก่อสร้างบันไดลงน้้าห้วยงู หมู่ที่ 2 เพื่อให้เกษตรกรมีบันไดลงน้้าที่

แข็งแรงและปลอดภยั

บันไดกว้าง 6 เมตรยาว 3 

เมตร

         81,000 ร้อยละของบันได้ลงน้้า

ที่เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีบันไดลงน้้าที่

แข็งแรงและปลอดภยั

กองช่าง

40 ก่อสร้างพนังกั้นน้้าเหมืองสาธารณะ     

หมู่ที่ 2

เพื่อกักเก็บน้้าและปูองกันการเกิด

อุทกภยั

พนังกั้นน้้ายาว 100 เมตร        300,000 ร้อยละของพนังกั้นน้้าที่

เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

(หมู่ที่  3 บา้นสันทราย )  

41 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. หมู่ที่ 3 

ซอย 13

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 

0.30 เมตร ยาว 220 เมตร

    500,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

42 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.

โดยเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ 

หมู่ที่ 3 ซอย 13

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 167 เมตร

 หนา 0.04 เมตร

        300,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐานลดการเกิด

อุบัติเหตุ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

43 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 ซอย 11 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 119 

เมตร หนา 0.15 เมตร

      270,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐานลดการเกิด

อุบัติเหตุ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 46 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

44 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 ซอย 12 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3 เมตร ยาว 68 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

      122,400 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐานลดการเกิด

อุบัติเหตุ

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

45 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 ซอย 14 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

      240,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐานลดการเกดิอุบัติเหตุ

ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรและลดการเกดิ

อุบัติเหตุ

กองช่าง

46 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 ซอย 3 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 2.70 เมตร ยาว 35 

เมตร หนา 0.15 เมตร

        56,700 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐานลดการเกดิอุบัติเหตุ

ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรและลดการเกดิ

อุบัติเหตุ

กองช่าง

47 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 ซอย 4 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 2.70 เมตร ยาว 21. 

เมตร หนา 0.15 เมตร

        34,020 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐานลดการเกดิอุบัติเหตุ

ประชาชนได้รับความสะดวกใน

การสัญจรและลดการเกดิ

อุบัติเหตุ

กองช่าง

48 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมฝาปิด 

หมู่ที่ 3  ซอย 1

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 

เมตร ยาว 100 เมตร

      200,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

49 ก่อสร้างอาคารแบ่งน้้าฝายหลวง หมู่ที่ 3 เพื่อกักเก็บน้้า ระบายน้้าและ

ปูองกันการเกิดอุทกภยั

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 4 เมตร       150,000 ร้อยละของอาคารแบ่ง

น้้าที่เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตร ปูองกันและ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง



- หน้า 47 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

50 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.

โดยเสริมผิวจราจรแอสฟลัท์ 

หมู่ที่ 3 ซอย 10

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร

 หนา 0.04 เมตร

      200,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐานสามารถใช้

งานได้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

51 ก่อสร้างอาคารแบ่งน้้าเหมืองนอก หมู่ที่ 3 เพื่อกักเก็บน้้า ระบายน้้าและ

ปูองกันการเกิดอุทกภยั

กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร       200,000 ร้อยละของอาคารแบ่ง

น้้าที่เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตร ปูองกันและ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

52 ก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 3 ซอย 7 เพื่อให้การสัญจรมีความต่อเนื่อง

สะดวกและปลอดภยั

กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร        400,000 ร้อยละของสะพานที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

53 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.พร้อมฝาปิด 

หมู่ที่ 3 ซอย 16

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 

เมตร ยาว 110 เมตร

       250,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

54 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 

ซอย 10-16 ปุาช้า

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 770 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

     1,694,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 48 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

55 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.พร้อมฝาปิด หมู่

ที่ 3 ซอย 6

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 

เมตร ยาว 110 เมตร

       250,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

56 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. 2 ช่อง หมู่ที่ 3 

ถนนฮ่องเปูา

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 1.8 เมตร ลึก 1.8 เมตร

 ยาว 5 เมตร

       340,000 ร้อยละของท่อเหล่ียมที่

เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

57 ก่อสร้างสะพานข้ามล้าน้้าฮ่องโปุง

หมู่ที่ 3 (ทางเข้าบ้านห้วยงู)

เพื่อให้การสัญจรมีความต่อเนื่อง

สะดวกและปลอดภยั

กว้าง 5 เมตร ยาว 8 เมตร        700,000 ร้อยละของสะพานที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

58 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 3 เชื่อมหมู่ 11 เชื่อม

หมู่ 15

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 2 กิโลเมตร

 หนา 0.15 เมตร

     4,000,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

59 ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 3 เพื่อใช้เป็นสถานที่ท้ากิจกรรม

สาธารณะของหมู่บ้าน

กว้าง 4 เมตร ยาว 21 เมตร 

สูง 3 เมตร

       750,000 ร้อยละของอาคาร

อเนกประสงค์ที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนมีอาคาร

อเนกประสงค์ไว้ท้า

กิจกรรมของหมู่บ้าน

กองช่าง



- หน้า 49 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

60 ก่อสร้างประตูน้้าล้าเหมืองฮ่องเปูาหมู่ที่ 3 เพื่อกักเก็บน้้า ระบายน้้าและ

ปูองกันการเกิดอุทกภยั

จ้านวน 3 จุด        300,000 ร้อยละของประตูน้้าที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตร ปูองกันและ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

61 ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 เพื่อให้ประชาชนได้มีน้้าใช้เพอืการ

บริโภคและอุปโภค

ซ่อมแซมระบบประปา

หมู่บ้านหมู่ 3

       100,000 ร้อยละของระบบ

ประปาที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนมีน้้าประปาใช้

อย่างทั่วถึง

กองช่าง

62 ก่อสร้างสะพานข้ามล้าน้้าหลง หมู่ที่ 3 เพื่อให้การสัญจรมีความต่อเนื่อง

สะดวกและปลอดภยั

3 จุด กว้าง 5 เมตร 

ยาว 6 เมตร

     1,350,000 ร้อยละของสะพานที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

กองช่าง

63 ก่อสร้างคลองส่งน้้า คสล.  ฝายหลวง   หมู่ที่

 3

เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

กว้าง 0.80 เมตร 

ยาว 300 เมตร

       350,000 ร้อยละของคลองส่งน้้า

ที่เพิ่มขึ้น

เกษตรกรมีคลองส่งน้้าไว้

ใช้เพื่อการเกษตร

กองช่าง

(หมู่ที่  4  บา้นห้วยงูนอก )  

64 ก่อสร้างถนน คสล.ม.4 ซอย 13 

เชื่อมหมู่ 17

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

    400,000  -  -  - ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 50 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

65 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4  ถนนสายหลัก เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 141 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

        338,400 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

66 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 4  ซอย 12 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 

เมตร ยาว 130.00  เมตร

 -       312,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

67 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4  ซอย 12/1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 

เมตร ยาว 135.00  เมตร

      324,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

68 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4  ซอย 1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 

เมตร ยาว 85.00  เมตร

      204,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

69 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ซอย 1/1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4.00 เมตร  

หนา 0.15 เมตร 

ยาว 108.00  เมตร

      259,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 51 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

70 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ซอย 13 

เชื่อมหมู่ 17 ต่อจากเดิม

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 558 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

      1,295,000     1,295,000     1,295,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

71 ก่อสร้างถนน คสล.ม.4  หน้าวัด เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

      464,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

72 ก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล.ม. 4 ซอย 7 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ท่อระบายน้้าขนาด 0.60 

เมตร ยาว 100 เมตร

      100,000 ร้อยละของท่อระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง

73 ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 

เชื่อมแม่มาวต้นตุ้ม ต.ม่อนปิ่น

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,450 เมตร

     3,190,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

74 ก่อสร้างอาคารแบ่งน้้า เพื่อกักเก็บน้้า ระบายน้้า อาคารแบ่งน้้าล้าเหมืองห้วยงู        600,000 ร้อยละของอาคารแบ่ง เกษตรกรมีน้้าใช้เพื่อ กองช่าง

ปูองกันและแก้ไขน้้าท่วม อาคารแบ่งน้้าล้าเหมืองฮ่องปุอง        100,000 น้้าที่เพิ่มขึ้น การเกษตรและปูองกันปัญหาน้้าท่วม

อาคารแบ่งน้้าเหมืองปูุแหลด        250,000 

อาคารแบ่งน้้าหนองบัว

สาธารณะ

       450,000 



- หน้า 52 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

75 เจาะน้้าบาดาลเพื่อการเกษตร ม.4 เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

 จ้านวน 4 บ่อ        750,000 ร้อยละของบ่อบาดาลที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างพอเพยีง

กองช่าง

76 ขยายถนนหมู่ 4 เชื่อมหมู่ 12 หมู่ 1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

ยาว 321 เมตร กว้าง 6 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

     2,500,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

77 ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ข้างโรงเรียน เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3 เมตร ยาว 74 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -        122,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

78 ก่อสร้างถนน คสล.ม.4 ซอยบ้านลุงฟู เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

         96,800 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

79 ก่อสร้างถนน คสล.ม.4 

ซอยข้างบ้านอ้ายกัมพล

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3 เมตร ยาว 30 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

         45,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

80 ก่อสร้างถนน คสล.ม.4 

ซอยข้างบ้านลุงนวล เมืองสาด

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 67 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

       148,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

81 ก่อสร้างถนน คสล.ม.4 

ซอยข้างบ้านพี่บัวถา

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร ยาว 27 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

         75,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

82 ก่อสร้างถนน คสล.ม.4 

ซอยข้างบ้านนายบุญช่วย

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3 เมตร ยาว 58 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

         66,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

83 ก่อสร้างถนน คสล.ม.4 

ซอยข้างบ้านลุงเสาร์

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3 เมตร ยาว 49 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

         80,800 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

84 ก่อสร้างถนน คสล.ม.4 ซ

อยออกกลางทุ่ง

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3 เมตร ยาว 55 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

         90,800 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

85 ก่อสร้างรางระบายน้้าถนนสายหลัก ม.4 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 

เมตร ยาว 50 เมตร

       110,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง

86 ขยายถนนสายหลัก ม.4 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 1 เมตร ยาว 300 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 -  -  -        200,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

87 ก่อสร้างรางระบายน้้า ม.4 

หน้าบ้านผู้ช่วยปั๋น

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ยาว 200 เมตร        440,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง

88 ก่อสร้างรางระบายน้้า ม.4 

หน้าบ้านผู้ช่วยปั๋น ซอย 2 ถึงซอย 5

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ยาว 500 เมตร      1,100,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง

89 ก่อสร้างถนน คสล.ม.4 ซอย 13/1 

ข้างบ้านนายพนั

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

       580,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

90 ก่อสร้างถนน คสล. ม.4 ซอย 5 

ข้างบ้านนายไพฑูรย์เชื่อมหมู่ 13

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

     1,280,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

91 ก่อสร้างถนน คสล.ม.4 เชื่อมหมู่ 12 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร

     6,960,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

92 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.4 สายล้าน้้าฮ่องปุอง เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 1.5 

กิโลเมตร

       500,000 ร้อยละของถนนลูกรังที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

93 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.4 สายล้าน้้าร้อง เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 1.5 

กิโลเมตร

       500,000 ร้อยละของถนนลูกรังที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

94 ขุดลอกล้าน้้าห้วยงู ม.4 เพื่อลดการต้ืนเขินและเพิ่มปริมาณ

การกักเก็บน้้าได้มากขึ้น

ยาว 2 กิโลเมตร      5,000,000 ร้อยละของปัญหาน้้า

ท่วมขังลดลง

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง



- หน้า 56 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

95 ก่อสร้างถนน คสล.ม.4 

ซอย 6 เชื่อมซอย 7

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

       200,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

96 ก่อสร้างถนน คสล.ม.4 ซอย 3 เชื่อมซอย 11 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

       100,000 ร้อยละของถนนที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

97 ก่อสร้างพนังกั้นดิน คสล. ม.4 เพื่อปูองกันดินพงัทลาย ยาว 80 เมตร        300,000 ร้อยละของดิน

พงัทลายลดลง

ปูองกันและลดปัญหาดิน

พงัทลาย

กองช่าง

98 ก่อสร้างพนังกั้นน้้าล้าเหมืองกลาง

และล้าเหมืองปูุแหลด ม.4

เพื่อปูองกันการเกิดอุทกภยั ยาว 200 เมตร        700,000 ร้อยละของการเกิดน้้า

ท่วมลดลง

ปูองกันและลดปัญหาดิน

พงัทลาย

กองช่าง

99 ก่อสร้างถนนแอสฟลัติกท์ ม.4 ซอย 3 เชื่อม

ซอย 1

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 184 เมตร

 พร้อมไหล่ทาง

       294,000 ร้อยละของถนนแอส

ฟลัติกท์ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

100 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ม.4 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ยาว 500 

เมตร ลึก 0.40 เมตร

     1,200,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

101 ซ่อมแซมฝายล้าน้้าฮ่องปุอง ม.4 เพื่อกักเก็บน้้า ระบายน้้าและ

ปูองกันการเกิดอุทกภยั

กว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร        300,000 ร้อยละของปัญหาน้้า

ท่วมขังลดลง

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

102 วางท่อส่งน้้า ม.4 หนองปลาเสด็จสู่ล้าเหมือง

ปุาช้า

เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

ท่อขนาด 0.80 เมตร ยาว 

300 เมตร

       500,000 ร้อยละของท่อเหล่ียมที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างพอเพยีง

กองช่าง

103 ขยายสะพานข้ามล้าน้้าห้วยงู ม.4 เพื่อให้การสัญจรมีความต่อเนื่อง

สะดวกและปลอดภยั

กว้าง 1 เมตร ยาว 6 เมตร        900,000 ร้อยละของสะพานที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

104 ก่อสร้างฝายน้้าล้นม.4 (ฮ่องมะนะ) เพื่อกักเก็บน้้า ระบายน้้าและ

ปูองกันการเกิดอุทกภยั

กว้าง 6 เมตร ลึก 2 เมตร        600,000 ร้อยละของปัญหาน้้า

ท่วมขังลดลง

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง

105 ก่อสร้างถนนแอสฟสัท์ติก ม.4 ซอย 13 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร        320,000 ร้อยละของถนนแอส

ฟลัติกท์ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

106 ก่อสร้างฝายเก็บน้้าล้าน้้าห้วยงู ม.4 เพื่อกักเก็บน้้า ระบายน้้าและ

ปูองกันการเกิดอุทกภยั

กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร      1,500,000 ร้อยละของการเกิดน้้า

ท่วมลดลง

เพื่อกักเก็บน้้า ปูองกัน

และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง



- หน้า 58 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

107 ก่อสร้างฝายเก็บน้้า ม.4  ล้าน้้าฮ่องปุอง เพื่อกักเก็บน้้า ระบายน้้าและ

ปูองกันการเกิดอุทกภยั

กว้าง 8 เมตร ยาว 10 เมตร      1,000,000 ร้อยละของการเกิดน้้า

ท่วมลดลง

เพื่อกักแก็บน้้า ปูองกัน

และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

108 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ม.4 สายปุาช้า เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ยาว 400 

เมตร ลึก 0.40 เมตร

       960,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วม

กองช่าง

109 ก่อสร้างฝายห้วยงู ม.4 เพื่อกักเก็บน้้า ระบายน้้าและ

ปูองกันการเกิดอุทกภยั

กว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร สูง

 1.20 เมตร

       350,000 ร้อยละของการเกิดน้้า

ท่วมลดลง

กักเก็บน้้า ปูองกันและ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

110 ก่อสร้างสะพานข้ามล้าน้้าห้วยงู ม.4 เชื่อม

ต้าบลม่อนปิ่น

เพื่อให้การสัญจรมีความต่อเนื่อง

สะดวกและปลอดภยั

กว้าง 5 เมตร        800,000 ร้อยละของสะพานที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

111 ก่อสร้างถนนแอสฟลัติก ม.4  ซอย 9 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร        320,000 ร้อยละของถนนแอส

ฟลัติกท์ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

112 ก่อสร้างถนนแอสฟลัติก ม.4 ซอย 4 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร        320,000 ร้อยละของถนนแอส

ฟลัติกท์ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

113 เจาะน้้าบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 4 เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

 จ้านวน 4 บ่อ        750,000 ร้อยละของบ่อบาดาลที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างพอเพยีง

กองช่าง

114 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ข้างโรงเรียน เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3 เมตร ยาว 74 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

       122,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

115 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ซอย 5/1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 44 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

         96,800 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

116 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ซอย 1/2 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 67 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

       148,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

117 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที4่ ซอย 4/1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร ยาว 27 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -          75,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 60 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

118 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที4่ ซอย 5/2 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3 เมตร ยาว 58 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

         66,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

119 ก่อสร้างถนน คสล.ม. 4 ซอย 8/1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3 เมตร ยาว 49 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

         80,800 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

120 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที4่ ซอย 7/1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3 เมตร ยาว 55 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

         90,800 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

121 ก่อสร้างรางระบายน้้าถนนสายหลัก 

หมู่ที่ 4

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 

เมตร ยาว 50 เมตร

       110,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

122 ขยายถนนสายหลัก หมู่ที่ 4 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 1 เมตร ยาว 300 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

       200,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 61 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

123 ก่อสร้างรางระบายน้้า หมู่ที่ 4 ซอย 6/1 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ยาว 200 เมตร        440,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง

124 ก่อสร้างรางระบายน้้า หมู่ที่ 4

ถนนสายหลัก

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ยาว 500 เมตร      1,100,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง

125 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ซอย 13/1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

       580,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

126 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ซอย 5  เชื่อมหมู่

 13

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 800 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 -      1,280,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

127 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 เชื่อมหมู่ 12 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 3,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร

 -      6,960,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 62 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

128 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 

สายล้าน้้าฮ่องปุอง

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 1.5 

กิโลเมตร

       500,000 ร้อยละของถนนลูกรังที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

129 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 

สายล้าน้้าร้อง

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 1.5 

กิโลเมตร

       500,000 ร้อยละของถนนลูกรังที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

130 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 

ซอย 6 เชื่อมซอย 7

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

       200,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

131 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 ซอย 3 

เชื่อมซอย 11

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 70 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

       100,000 ร้อยละของถนนที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

132 ขยายถนนลูกรัง หมู่ที4่ ซอย 13/1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

ยาว 250 เมตร กว้าง 4 เมตร        200,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 63 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

133 ก่อสร้างพนังกั้นดิน คสล. หมู่ที่ 4 เพื่อปูองกันดินพงัทลาย ยาว 80 เมตร        300,000 ร้อยละของดิน

พงัทลายลดลง

ปูองกันและลดปัญหาดิน

พงัทลาย

กองช่าง

134 ก่อสร้างพนังกั้นน้้าล้าเหมืองกลางและล้า

เหมืองปูุแหลด หมู่ที่ 4

เพื่อปูองกันการเกิดอุทกภยั ยาว 200 เมตร        700,000 ร้อยละของการเกิดน้้า

ท่วมลดลง

ปูองกันและลดปัญหาดิน

พงัทลาย

กองช่าง

135 ก่อสร้างถนนแอสฟลัติกท์ หมู่ที่ 4 ซอย 3 

เชื่อมซอย 1

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 184 เมตร

 พร้อมไหล่ทาง

       294,000 ร้อยละของถนนแอส

ฟลัติกท์ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

136 วางท่อประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 เพื่อให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้

อย่างทั่วถึง

ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 

นิ้ว ระยะทาง 4.5 กิโลเมตร

       180,000 ร้อยละของผู้ใช้

น้้าประปาที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้้าประปาใช้

อย่างทั่วถึง

กองช่าง

137 วางท่อส่งน้้า หมู่ที่ 4 หนองปลาเสด็จ

สู่ล้าเหมืองปุาช้า

เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

ท่อขนาด 0.80 เมตร ยาว 

300 เมตร

       500,000 ร้อยละของท่อส่งน้้าที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างพอเพยีง

กองช่าง

138 ก่อสร้างฝายน้้าล้นหมู่ที่ 4 (ฮ่องมะนะ) เพื่อกักเก็บน้้า ระบายน้้าและ

ปูองกันการเกิดอุทกภยั

กว้าง 6 เมตร ลึก 2 เมตร        600,000 ร้อยละของปัญหาน้้า

ท่วมขังลดลง

ปูองกันและลดปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง



- หน้า 64 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(หมู่ที่  5 บา้นห้วยงูใน )  

139 ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 เข้าปุาชุมชน เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 175 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

    400,000 ร้อยละของถนน คสล.

 ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

140 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอย 4/1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4.00 เมตร  หนา 0.15 

เมตร ยาว 125.00  เมตร

        300,000 ร้อยละของถนน คสล.

 ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

141 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอย 13 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3.00 เมตร  หนา 0.15 

เมตร ยาว 70.00  เมตร

      136,000 ร้อยละของถนน คสล.

 ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

142 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอย 4/1 

(ต่อจากเดิม)

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4.00 เมตร  

หนา 0.15 เมตร ยาว 110.00 

 เมตร

      264,000 ร้อยละของถนน คสล.

 ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 65 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

143 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. ม.5 ซอย 9 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง จ้านวน 1 จุด       320,000 ร้อยละของท่อเหล่ียมที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

144 ปรับปรุงถนนลูกรัง ม.5 ซอย 11 

เข้าพื้นที่การเกษตร

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร       200,000 ร้อยละของถนนลูกรังที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

145 ก่อสร้างสะพาน ม.5 ห้วยหมากเฮ้ียก เพื่อให้การสัญจรมีความต่อเนื่อง

สะดวกและปลอดภยั

กว้าง  5 เมตร ยาว 12 เมตร       900,000 ร้อยละของสะพานที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

146 ก่อสร้างถนน คสล. ม.5 ซอย 8 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

      348,000 ร้อยละของถนน คสล.

 ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

147 ปรับปรุงถนนหินคลุกในหมู่บ้าน ม.5 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 1 กิโลเมตร       200,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ



- หน้า 66 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

148 ก่อสร้างพนังกั้นน้้า คสล. ม.5 ซอย 11 เพื่อปูองกันการเกิดอุทกภยั สูง 1.50 เมตร ยาว 20 เมตร       150,000 ร้อยละของพนังกั้นน้้าที่

เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วม

กองช่าง

149 ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร ม.5 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร     1,160,000 ร้อยละของถนนลูกรังที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

150 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.5 ซอย 1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร       348,000 ร้อยละของถนนลูกรังที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

151 ก่อสร้างถนน คสล.ม.5 แยกห้วยพระเจ้า เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

    1,160,000 ร้อยละของถนน คสล.

 ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

152 ซ่อมแซมถนนทุกซอยในซอยหมู่บ้าน ม.5 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนในซอย ม.5 

บ้านห้วยงูใน

      800,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 67 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

153 ก่อสร้างถนน คสล.ม.5 ซอย2/2 เชื่อมต้าบล

ม่อนปิ่น

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,200 

เมตร หนา 0.15 เมตร

     4,840,000 ร้อยละของถนน คสล.

 ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

154 ซ่อมแซมถนนสาย ม.5 บ้านห้วยงูใน เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

ระยะทาง 2 กิโลเมตร      4,800,000 ร้อยละของถนนที่

สามารถใช้งานได้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

155 ก่อสร้างท่อเหล่ียมขนาด 1 ช่อง ม.5 

ซอย 9

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 1.80 เมตร ลึก 1.80 

เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร

       300,000 ร้อยละของท่อเหล่ียมที่

เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วม

กองช่าง

156 ก่อสร้างท่อเหล่ียมฝายหิน ม.5 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 1.80 เมตร ลึก 1.80 

เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร

       340,000 ร้อยละของท่อเหล่ียมที่

เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วม

กองช่าง

157 ก่อสร้างท่อเหล่ียม ม.5 เหมืองง่า-

หนองเทวิน

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 1.80 เมตร ลึก 1.80 

เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร

       340,000 ร้อยละของท่อเหล่ียมที่

เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วม

กองช่าง

158 ก่อสร้างฝายน้้าล้น ม.5 เพื่อกักเก็บน้้า ระบายน้้าและ

ปูองกันการเกิดอุทกภยั

กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร      1,200,000 ร้อยละของฝายที่เพิ่มขึ้น กักเก็บน้้า ปูองกันและ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

กองช่าง



- หน้า 68 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

159 ก่อสร้างถนน คสล.ม.5 

เส้นห้วยหมากเอี้ยก

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,500 

เมตร หนา 0.15 เมตร

       480,000 ร้อยละของถนนที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

160 ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า ม.5  ห้วยหินฝน เพื่อกักเก็บน้้า ระบายน้้าและ

ปูองกันการเกิดอุทกภยั

ม.5 บ้านห้วยงูใน    30,000,000 ร้อยละของอ่างเก็บน้้า

ที่เพิ่มขึ้น

กักเก็บน้้า ปูองกันและ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

กองช่าง

161 ก่อสร้างถนนแอสฟลัติก ม.5 

ซอย 2,7,8,9,12

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,700 

เมตร หนา 0.04 เมตร

     2,720,000 ร้อยละของถนนแอส

ฟลัติกที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

162 ก่อสร้างถนนแอสฟลัติก ม.5 เข้าปุาช้า เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร        160,000 ร้อยละของถนนแอส

ฟลัติกที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

163 ก่อสร้างถนน คสล.ม.5 เข้าหน่วยจัดการต้น

น้้าแม่เผอะ

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 3,700 

เมตร หนา 0.15 เมตร

     8,000,000 ร้อยละของถนน คสล.

 ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 69 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

164 ก่อสร้างถนน คสล.ม.5 ซอย5/2 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 20 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

         45,600 ร้อยละของถนน คสล.

 ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

165 ก่อสร้างถนน คสล.ม.5 เก๊าดอกสร้อย-ฝาย

สร่างมอ

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร

     4,560,000 ร้อยละของถนน คสล.

 ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

166 ถนน คสล. ซอย 4 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

       960,000 ร้อยละของถนน คสล.

 ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

167 ถนน คสล. ซอย 1/1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

       360,000 ร้อยละของถนน คสล.

 ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

168 ซ่อมแซมถนนทุกซอยในซอยหมู่บ้าน 

หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

ซ่อมแซมถนนในซอย หมู่ที5่ 

บ้านห้วยงูใน

       500,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 70 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

169 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.   หมู่ที5่ ซอย 10 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง จ้านวน 1 จุด        320,000 ร้อยละของท่อเหล่ียมที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

170 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่ 5 

ซอย 11 เข้าพื้นที่การเกษตร

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร ยาว 500 เมตร        200,000 ร้อยละของถนนลูกรังที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

171 ก่อสร้างสะพาน หมู่ที่ 5 ห้วยหมากเอียก เพื่อให้การสัญจรมีความต่อเนื่อง

สะดวกและปลอดภยั

กว้าง 7  เมตร ยาว 15 เมตร     2,100,000      2,100,000 ร้อยละของสะพานที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

172 ก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร 

หมู่ที่  5

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร      1,160,000 ร้อยละของถนนลูกรังที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

173 ก่อสร้างแท้งก์ปุาชุมชน หมู่ที่ 5 เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้เพื่ออุปโภค กว้าง 3 เมตร ยาว 3 เมตร สูง

 1.5 เมตร

       150,000 ร้อยละของแท้งก์น้้าที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ

อุปโภคอย่างทั่วถึง

กองช่าง



- หน้า 71 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

174 ก่อสร้างฝายน้้าล้น หมู่ที5่ เพื่อกักเก็บน้้า ระบายน้้าและ

ปูองกันการเกิดอุทกภยั

กว้าง 8 เมตร ยาว 12 เมตร  -  -      1,200,000 ร้อยละของฝายที่เพิ่มขึ้น กักเก็บน้้า ปูองกันและ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

กองช่าง

 - รางวี (รางเปิด) ขนาด กว้าง

 3.50 เมตร 

ยาว 8.50 เมตร

       300,000 

 - รางระบายน้้า คสล. (รางยู

มีฝาปิด) ขนาด กว้าง 7 เมตร

 ยาว 10 เมตร

       500,000 

(หมู่ที่  6 บา้นตน้ส้าน )  

175 โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 

หมู่ที่ 6

เพื่อใช้เก็บวัสดุอุปกรณ์ของหมู่บ้าน ขนาด 16 เมตร x 8 เมตร     400,000 ร้อยละของอาคารเก็บ

ของที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีอาคารเก็บ

วัสดุอุปกรณ์ของหมู่บ้าน

กองช่าง

176 ก่อสร้างสะพาน คสล.ม.6 ซอย 5 เพื่อให้การสัญจรมีความต่อเนื่อง

สะดวกและปลอดภยั

ขนาด 4x5 เมตร         400,000 ร้อยละของสะพาน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

กองช่าง174 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าหมู่ที่ 5 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วม



- หน้า 72 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

177 ขยายเขตไฟฟาู ม.6 เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

จ้านวน 2 จุด ระยะทาง 1 

กิโลเมตร

        200,000 ขยายเขตไฟฟาูได้ร้อย

ละ 20 ของถนนใน

หมู่บ้าน

ประชาชนมีไฟฟาูใช้อย่าง

ทั่วถึง

กองช่าง

178 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. หมู่ที่ 6 

(ซอยเข้าวัด)

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 

0.50 เมตร ยาว 107 เมตร

      350,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง

179 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ม.6 ซอย 5 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ขนาด กว้าง 0.4 เมตร ยาว 

115 เมตร ลึก 0.4 เมตร 

พร้อมฝาปิด

      276,000  - ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง

180 ก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ติกคอนกรีต  

หมู่ 6 เชื่อม หมู่ 17

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร ยาว 1,200 

เมตร พร้อมขยายไหล่ทางข้าง

ละ 1 เมตร

    2,880,000     2,880,000 ร้อยละของถนนแอส

ฟลัท์ติกคอนกรีตที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

181 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ม.6 ซอย 1 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.4 เมตร ยาว 

150 เมตร ลึก 0.4 เมตร 

พร้อมฝาปิด

      360,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง



- หน้า 73 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

182 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ม.6 ซอย 2 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ขนาดกว้าง  0.4 เมตร ยาว 

150 เมตร ลึก 0.4 เมตร 

พร้อมฝาปิด

      360,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง

183 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ม.6 ซอย 3 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.4 เมตร ยาว 

150 เมตร ลึก 0.4 เมตร 

พร้อมฝาปิด

360,000      ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง

184 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ม.6 ซอย 4 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ขนาด กวา้ง 0.4 เมตร ยาว 

125 เมตร ลึก 0.4  เมตร 

พร้อมฝาปิด

       300,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง

185 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ม.6 ซอย 6 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ขนาด กวา้ง 0.4 เมตร ยาว 

120 เมตร ลึก 0.4 เมตร พร้อม

ฝาปิด

       288,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง

186 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ม.6 ซอย 7 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ขนาดกว้าง 0.4 เมตร ยาว 

100 เมตร ลึก 0.4 เมตร 

พร้อมฝาปิด

       240,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและลดปัญหาน้้า

ท่วมขัง

กองช่าง



- หน้า 74 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

187 จัดซ้ือดินถมไหล่ทางถนน ม.6 

เลียบล้าเหมือง

เพื่อขยายผิวจราจรถนนเลียบล้า

เหมือง

จ้านวน 6,600 ลบ.ม.        500,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐานสามารถใช้

งานได้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

188 ถนนคสล.เชื่อมหมู่ 7  ซอย 5 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 776 เมตร       1,862,400     1,862,400     1,862,400        586,500 ร้อยละของถนนที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

189 ก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 6 ซอย 5 เพื่อให้การสัญจรมีความต่อเนื่อง

สะดวกและปลอดภยั

ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 

8.5 เมตร

 -         586,500       586,500       586,500      2,880,000 ร้อยละของสะพาน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

(หมู่ที่ 7 บา้นสองแคว ) 

190 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ม.7 ซอย 9 

(แยกซ้าย)

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ยาว 250 

เมตร ลึกเฉล่ีย  0.50 เมตร

    600,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

191 ปรับปรุงสะพานหมู่ที่  7  

 สะพานข้ามล้าน้้าร้อง

เพื่อให้การสัญจรมีความต่อเนื่อง

สะดวกและปลอดภยั

กว้าง 3 เมตร ยาว 7.50 เมตร         520,000 ร้อยละของสะพาน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 75 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

192 ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที่ 7 ซอย 2 เพื่อยกระดับความสูงของถนนเดิม

ให้เหมาะสมถนนเดิมให้เหมาะสม

และสะดวกในการสัญจร

กว้าง 4 เมตร ยาว 130 เมตร         300,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

193 ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้้า หมู่ที่ 7  ซอย 3 เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง

สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 0.50 เมตร 

ยาว 106 เมตร

      420,000 ร้อยละของการเกิด

อุบัติเหตุลดลง

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

194 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. หมู่ที่ 7  ซอย 9 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 

0.50 เมตร ยาว 257  เมตร

      957,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

195 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.หมู่ที่   7      

พร้อมบ่อพกัซอย 6

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 210 

เมตร ลึก 0.30 เมตร

 -       504,000  - ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

196 ก่อสร้างพนังกั้นดิน หมู่ที่ 7 ล้าน้้าร้อง

(บริเวณศาลาอเนกประสงค์)

เพื่อปูองกันดินพงัทลาย ยาว 100 เมตร  -       500,000 ร้อยละของปัญหาดิน

พงัทลายลดลง

ปูองกันดินพงัทลาย กองช่าง



- หน้า 76 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

197 ซ่อมแซมถนน คสล.หมู่ที่ 7 ซอย 3 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

ระยะทาง 100 เมตร         90,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่ได้มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

198 ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้้าหมู่ที่ 7 ซอย 3 เพื่อปูองกันอันตรายในการคมนาคม กว้าง 0.50 เมตร 

ยาว 150 เมตร

      360,000 ร้อยละของการเกิด

อุบัติเหตุจากการ

สัญจรลดลง

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

199 ก่อสร้างฝาปิดรางระบายน้้าหมู่ที่ 7 

ซอย 8

เพื่อปูองกันอันตรายในการคมนาคม กว้าง 0.60 เมตร 

ยาว 150 เมตร

      360,000 ร้อยละของการเกิด

อุบัติเหตุจากการ

สัญจรลดลง

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

200 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.หมู่ที่ 7 พร้อม

ฝาปิด     ซอย 1

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.30 เมตร ยาว 185 

เมตร ลึก 0.40 เมตร

      444,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

201 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด หมู่ที่ 7   เลียบล้า

น้้าร้อง   แยกซ้าย

เพื่อให้การสัญจรมีความต่อเนื่อง

สะดวกและปลอดภยั

ถนนกว้าง 6 เมตร 

ยาว 200 เมตร

        35,000 ร้อยละของถนนลูงรังที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 77 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

202 ซ่อมแซมคอสะพาน หมู่ที่ 7 ข้ามล้าน้้าร้อง

ซอย 3

เพื่อให้การสัญจรมีความต่อเนื่อง

สะดวกและปลอดภยั

กว้าง 5 เมตร       100,000 ร้อยละของการเกิด

อุบัติเหตุจากการ

สัญจรลดลง

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

203 ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 เลียบล้าน้้าร้อง

เชื่อมบ่อน้้ามัน

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 900 เมตร หนา 0.15 

เมตร

    2,000,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

204 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ม.7 พร้อมฝาปิด

 ซอย 1

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.30 เมตร ยาว 185 

เมตร ลึก 0.40 เมตร

      444,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

205 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ม.7 เลียบล้าน้้า

ร้องแยกซ้าย

เพื่อให้การสัญจรมีความต่อเนื่อง

สะดวกและปลอดภยั

ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 200 

เมตร

        35,000 ร้อยละของถนนลูงรังที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

206 ซ่อมแซมคอสะพาน ม.7 ข้ามล้าน้้าร้อง

ซอย 3

เพื่อให้การสัญจรมีความต่อเนื่อง

สะดวกและปลอดภยั

กว้าง 5 เมตร       100,000 ร้อยละของการเกิด

อุบัติเหตุจากการ

สัญจรลดลง

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 78 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

207 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.ม.7 ซอย 6 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 1.6 เมตร ลึก 1.6 เมตร

 ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร

       380,000 ร้อยละของการเกิดน้้า

ท่วมลดลง

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

208 ก่อสร้างประปา ม.7 เพื่อให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้

อย่างทั่วถึง

ประปาขนาดใหญ่      2,300,000 ร้อยละของผู้ใช้

น้้าประปาที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้้าประปาใช้

อย่างทั่วถึง

กองช่าง

209 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ม.7 พร้อมบ่อ

พกัซอย 6

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 210 

เมตร ลึก 0.30 เมตร

       504,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

210 ขุดลอกล้าน้้าล้อง-หนองน้้าสาธารณะ ม.7 

(หนองหม้อขาง)

เพื่อลดการต้ืนเขินและเพิ่มปริมาณ

การกักเก็บน้้าได้มากขึ้น

กว้างเฉล่ีย 5 เมตร ยาว 1.5 

เมตร

       500,000 ร้อยละของการเกิดน้้า

ท่วมลดลง

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

211 ซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.7 ซอย 3 เชื่อมหมู่ 

8 หมู่ 11

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร ยาว 200 เมตร        150,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

212 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ม.7 ซอย 4 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 

เมตร ยาว 300 เมตร

       780,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง



- หน้า 79 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

213 ก่อสร้างถนน คสล.ม.7 ซอย 2 แยกซ้าย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

       179,200 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

214 ก่อสร้างถนน คสล.ม.7 ซอย 1 แยกขวา เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

       448,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

215 ก่อสร้างถนน คสล. ม.7 ซอย 6 แยกซ้าย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

       336,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

216 ก่อสร้างถนน คสล.ม.7 ซอย 6 แยกขวา เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

       112,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

217 ก่อสร้างสะพาน คสล.

ข้ามล้าน้้าเหมืองกลาง

เพื่อให้การสัญจรมีความต่อเนื่อง

สะดวกและปลอดภยั

กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร        350,000 ร้อยละของสะพาน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 80 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

218 ก่อสร้างถนน คสล.ม.7 เรียบล้าน้้าร้อง

ถึงสะพานล้าน้้าร้อง(แพล้นปูน)

เพื่อให้การสัญจรมีความต่อเนื่อง

สะดวกและปลอดภยั

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร  -  -      3,000,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

219 แก้มลิงล้าน้้าฝาง ม.7 ซอย 3 เพื่อชะลอน้้าก่อนจะระบายออก

ปูองกันการเกิดอุทกภยั

พื้นที่ 5,000 ตร.ม.      2,000,000 ร้อยละของการเกิดน้้า

ท่วมลดลง

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วม

กองช่าง

220 ก่อสร้างสะพาน คสล.ม.7 ซอย 5 เพื่อให้การสัญจรมีความต่อเนื่อง

สะดวกและปลอดภยั

กว้าง 4 เมตร ยาว 4 เมตร        400,000 ร้อยละของสะพาน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

221 ก่อสร้างท่อระบายน้้า คสล.ม.7 

พร้อมฝาปิดซอย 7

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.60 เมตร ยาว 300 

เมตร ลึก 0.50 เมตร

       500,000 ร้อยละของท่อระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

222 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ม.7

พร้อมฝาปิดซอย 8

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ยาว 300 

เมตร ลึก 0.50 เมตร

       720,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง



- หน้า 81 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

223 ก่อสร้างถนน คสล.ม.7  

เรียบล้าน้้าฝางซอย 3

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,000 เมตร      4,480,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

224 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.

พร้อมบ่อพกัมีฝาปิด ม.7 

ซอย 10 เชื่อมหมู่ 13

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.5 

เมตร ยาว 480 เมตร

     1,200,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

225 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ม.7 ซอย 3 เชื่อม

หมู่ 8 หมู่ 11

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,500 เมตร        500,000 ร้อยละของถนนลูกรังที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

226 ซ่อมแซมผิวถนนโอเวอร์เลย์ ม.7 

ซอย 10 แยกขวา

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร        200,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

227 ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ม.7 ซอย 9 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร        250,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 82 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

(หมู่ที่  8  บา้นสันตน้ดู่ )

228 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8   

ซอย 1/1

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภยั

ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว

 79 เมตร

    180,000 ประชาชนมีความพงึ

พอใจร้อยละ 80

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การใช้ถนน

กองช่าง

229 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8   

ซอย 6

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภยั

ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว

 55 เมตร

    125,000 ประชาชนมีความพงึ

พอใจร้อยละ 80

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การใช้ถนน

กองช่าง

230 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8   

ซอย 5

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภยั

ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว

 43 เมตร

      99,000 ประชาชนมีความพงึ

พอใจร้อยละ 80

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การใช้ถนน

กองช่าง

231 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8   

ซอย 8

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภยั

ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว

 83 เมตร

    189,000 ประชาชนมีความพงึ

พอใจร้อยละ 80

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การใช้ถนน

กองช่าง



- หน้า 83 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

232 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8   

ซอย 9 เชื่อม หมู่ที่ 11 ซอย 1

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภยั

ขนาดความกว้าง 4 เมตร หนา

 0.15 เมตร ยาว 203 เมตร

    498,000 ประชาชนมีความพงึ

พอใจร้อยละ 80

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การใช้ถนน

กองช่าง

233 ก่อสร้างรางระบายน้้า  หมูที่ 8 ซอย 5 

พร้อมขยายไหล่

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 

เมตร ยาว 260 เมตร

        650,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

234 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. พร้อมบ่อพกั 

ถนนสายหลัก

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กวา้ง 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 0.50 

เมตร ยาว 100  เมตร 

พร้อมบ่อพัก

      410,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

235 ก่อสร้างรางระบายน้้าพร้อมบ่อพกั  หมู่ที่ 8 

เชื่อมจากรางระบายน้้าซอย 5

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 

เมตร ยาว 280 เมตร

    1,100,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

236 วางท่อระบายน้้า หมู่ที่ 8 

ซอยบ้านแม่หน้อย ทองชัย

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  

 ยาว 150 เมตร

      300,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

237 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 8 ซอย 7-8 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ขนาดความกว้าง 3.50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร 

ยาว 360 เมตร

      756,000 ประชาชนมีความพงึ

พอใจร้อยละ 80

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การใช้ถนน

กองช่าง



- หน้า 84 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

238 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.หมู่ที่ 8 

ซอย 1

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.30 เมตร 

ยาว 150 เมตร 

ลึก 0.60 เมตร

      450,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

239 ก่อสร้างรางระบายน้้า ซอย 4 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.30 เมตร 

ยาว 2,000 เมตร 

ลึก 0.60เมตร

    2,000,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

240 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 8 

บ้านสันต้นดู่

เพื่อเป็นสถานที่ท้ากิจกรรม/

ประชุม/อบรม ของหมู่บ้าน

ขนาดความกว้าง 8 เมตร 

ยาว 12 เมตร

      400,000 ร้อยละของอาคาร

อเนกประสงค์ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีอาคาร

อเนกประสงค์เพื่อใช้ท้า

กิจกรรมของหมู่บ้าน

กองช่าง

241 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.หมู่ที่ 8 

ซอย 4

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.30 เมตร ยาว 2,000 

เมตร ลึก 0.60เมตร

    2,000,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

242 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.หมู่ที่ 8 

ซอย 5

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร 

ลึก 0.50 เมตร ยาว 260 เมตร

      650,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

243 ก่อสร้างท่อเหล่ียม หมู่ที่ 8 บ้านสันต้นดู่-สัน

ปุาก่อ

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร        350,000 ร้อยละของการเกิดน้้า

ท่วมลดลง

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง



- หน้า 85 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

244 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 ซอย 7 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

       600,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

245 ขุดลอกล้าเหมืองห้วย ล้าเหมืองแหย่ง     

ริมฝาง

เพื่อลดการต้ืนเขินและเพิ่มปริมาณ

การกักเก็บน้้าได้มากขึ้น

กว้าง 4 เมตร ยาว 6,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร

     15,000,000 ร้อยละของการเกิดน้้า

ท่วมลดลง

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

246 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 ซอย 4 

เชื่อมบ้านท่าสะแล

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 770 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

     1,500,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

247 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 ซอย 1/1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

       220,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

248 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 ซอย 8 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

       600,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

249 ก่อสร้างรางระบายน้้า หมู่ที่ 8 ซอย 9 เชื่อม

ซอย 5 (ต่อจากเดิม)

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.30 เมตร ยาว 300 

เมตร ลึก 0.15 เมตร

       555,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

250 ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8   เชื่อม

หมู่ 7

เพื่อให้เกษตรกรได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมขนส่งอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 5,000 

เมตร หนา 0.15 เมตร

     12,000,000 ร้อยละของถนนที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

251 ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8        

ล้าเหมืองกลาง

เพื่อให้เกษตรกรได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมขนส่งอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร ยาว 330 เมตร      1,000,000 ร้อยละของถนนที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

252 ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8        

สายต้นมะม่วง

เพื่อให้เกษตรกรได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมขนส่งอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร ยาว 260 เมตร        800,000 ร้อยละของถนนที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

253 ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 

สายเกษตรพฒันาซอย 1

เพื่อให้เกษตรกรได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมขนส่งอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร ยาว 260 เมตร        800,000 ร้อยละของถนนที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

254 ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 

สายเกษตรพฒันาซอย 2

เพื่อให้เกษตรกรได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมขนส่งอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร ยาว 260 เมตร 800,000       ร้อยละของถนนที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

255 ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 8 

สายล้าเหมืองห้วย

เพื่อให้เกษตรกรได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมขนส่งอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 330 เมตร 800,000       ร้อยละของถนนที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

256 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คลส.หมู่ที่ 8 

ล้าเหมืองห้วยเกษตรพฒันาซอย 2

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ขนาด 2 ช่อง ขนาด 1.8 x 1.8

 เมตร

         25,000 ร้อยละของการเกิดน้้า

ท่วมลดลง

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

หมู่ที่ 9 บา้นห้วยงูกลาง   

257 วางท่อส่งน้้า ม.9 หนองงูเหลือม เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

ท่อพีวซีี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

3-4 นิ้ว ยาว 2,600 เมตร
    400,000 ร้อยละของท่อส่งน้้าที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

258 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.หมู่ที่ 9 

ซอย 6

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.30 เมตร  ลึกเฉล่ีย 

0.30 เมตร ยาว 150.00  เมตร

        475,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

259 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.หมู่ที่ 9 

ซอย 6

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.30 เมตร  ลึกเฉล่ีย 

0.30 เมตร ยาว 150.00  เมตร

      390,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

260 ก่อสร้างถนนแอสฟลัท์ติก ม.9 สายใต้ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร หนา 0.05 เมตร

 ยาว 1,800 เมตร

 -     3,000,000  - ร้อยละของถนนแอส

ฟลัท์ติกที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

261 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.หมู่ที่ 9 

ซอย 7

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.30 เมตร  ลึกเฉล่ีย 

0.50 เมตร ยาว 85.00  เมตร

      300,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

262 ก่อสร้างถนน คสล.ม.9 ซอย 11 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -       120,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

263 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ม.9 สายเหนือ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 เมตร       210,000 ร้อยละของถนนลูกรังที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

264 ก่อสร้างฝายกั้นน้้า ม.9 ล้าฮ่องปิ๋ง

(ลูกสุดท้าย)

เพื่อกักเก็บน้้า ระบายน้้าและ

ปูองกันการเกิดอุทกภยั

กว้าง 4 เมตร ยาว 5 เมตร       150,000 ร้อยละของฝายที่เพิ่มขึ้น กักเก็บน้้า ปูองกันและ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

265 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ถนนสายหลัก เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ม.9 บ้านห้วยงูกลาง  -     3,000,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

266 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล.ม.9  

ถนนสายใต้ 3 จุด

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง 1 ช่อง กว้าง 2 เมตร ผิว

จราจร 5 เมตร

      400,000 ร้อยละของการเกิดน้้า

ท่วมลดลง

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

267 เจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 9 เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

 จ้านวน 5 จุด      1,500,000 ร้อยละของบ่อบาดาลที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

268 ขุดลอกหนองเทวิน ม.9 เพื่อลดการต้ืนเขินและเพิ่มปริมาณ

การกักเก็บน้้าได้มากขึ้น

ม.9 บ้านห้วยงูกลาง      1,000,000 ร้อยละของการเกิดน้้า

ท่วมลดลง

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

269 ก่อสร้างอาคารแบ่งน้้า ม.9 ฮ่องปุายาง เพื่อกักเก็บน้้า ระบายน้้าและ

ปูองกันการเกิดอุทกภยั

จ้านวน 3 ลูก กว้าง 3.5 เมตร

 ยาว 4 เมตร

       250,000 ร้อยละของอาคารแบ่ง

น้้าที่เพิ่มขึ้น

กักเก็บน้้า ปูองกันและ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

270 วางท่อประปาหมู่บ้าน ม.9 เพื่อให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้

อย่างทั่วถึง

ม.9 บ้านห้วยงูกลาง        300,000 ร้อยละของผู้ใช้

น้้าประปาที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้้าประปาใช้

อย่างทั่วถึง

กองช่าง

271 ปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ ม.9 เพื่อปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์

ของหมู่บ้าน

กว้าง 4 เมตร ยาว 12 เมตร        450,000 ร้อยละของศาลา

อเนกประสงค์ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีศาลา

อเนกประสงค์ของหมู่บ้าน

กองช่าง

272 จัดซ้ือท่อพวีีซีเพื่อการเกษตร ม.9 เพื่อใช้เป็นท่อส่งน้้าเพื่อการเกษตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว,

 3 นิ้ว จ้านวน 500 ท่อน

       100,000 ร้อยละของท่อส่งน้้าที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

(หมู่ที่ 10 บา้นสบมาว ) 

273 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่  10 

เข้าที่สาธารณะ

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

    114,000       114,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

274 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ม.10 

ถนนไปหัวทุ่ง

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ขนาดความกวา้ง 0.50 เมตร 

ยาว 44 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 0.70 เมตร

    186,000           72,000       300,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

275 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.แบบมีฝาปิด 

ซอยหัวทุ่ง

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กวา้ง 0.50 เมตร  

ลึกเฉล่ีย 0.50 เมตร 

ยาว 100.00  เมตร

      400,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

276 ก่อสร้างถนน คสล. ม.10 เข้าที่สาธารณะ เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร
      114,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

277 ก่อสร้างรางระบายน้้า ม.10 ซอย 2 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กวา้ง 0.50 เมตร ยาว 100 

เมตร ลึก 0.50 เมตร
      400,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

278 จัดซ้ือดินลูกรังถมถนน ม.10 เชื่อมหมู่ 2 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 6 เมตร ยาว 420 เมตร       150,000 ร้อยละของการเกิด

อุบัติเหตุทางถนนลดลง

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

279 สร้างคลองส่งน้้าเพื่อการเกษตร ม.10 เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

กวา้ง 0.80 เมตร ยาว 1,200 

เมตร
    2,000,000 ร้อยละของคลองส่งน้้า

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

280 ก่อสร้างอาคารแบ่งน้้า ม.10 เพื่อกักเก็บน้้า ระบายน้้าและ

ปูองกันการเกิดอุทกภยั

จ้านวน 5 จุด       300,000 ร้อยละของอาคารแบ่ง

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

281 ก่อสร้างถนนลูกรังบดอัด ม.10 ซอย 10 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 3 เมตร ยาว 150 เมตร         50,000 ร้อยละของถนนลูกรังที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

282 วางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพกั ม.10 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง  จ้านวน 3 จุด       350,000 ร้อยละของท่อระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

283 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ม.10 ซอย 7 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กวา้ง 0.50 เมตร ลึก 0.50 

เมตร ยาว 260 เมตร
      650,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

284 ก่อสร้างรางระบายน้้าถนนสายหลัก ม.10 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ยาว 1.5 กิโลเมตร     1,000,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง



- หน้า 93 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

285 ขยายสะพานล้าน้้ามาว ม.10 

เชื่อมต้าบลเวียง

เพื่อให้ประชาชนสัญจรได้อย่าง

สะดวกปลอดภยั

กวา้ง 6 เมตร ยาว 10 เมตร       500,000 ร้อยละของสะพานที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

286 จัดซ้ือดินถมที่ดินสาธารณะ ม.10 เพื่อใช้เป็นสถานที่ท้ากิจกรรม

สาธารณะของหมู่บ้าน

จ้านวน 2,000 ลบ.ม.        150,000 ร้อยละของที่

สาธารณะที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีที่สาธารณะไว้

ใช้ท้ากิจกรรมของหมู่บ้าน

กองช่าง

287 ก่อสร้างพนังกันดินสไลด์ ม.10 

(ที่สาธารณะ)

เพื่อปูองกันดินพงัทลาย ยาว 40 เมตร สูง 10 เมตร        200,000 ร้อยละของพนังกั้นดิน

ที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันดินพงัทลาย กองช่าง

288 ก่อสร้างถนน คสล.ม.10 ซอย 1 

ต่อจากเดิม

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 3.50 เมตร ยาว 37 เมตร

 หนา 0.15 เมตร
         74,500 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

289 ก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ ม.10 ซอย 5 เชื่อม

หมู่ 9 ต.เวียง

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กวา้ง 5 เมตร ยาว 120 เมตร 

หนา 0.04 เมตร
       240,000 ร้อยละของถนนโอเวอร์

เลย์ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

290 ปรับปรุงที่สาธารณะ ม.10 เพื่อใช้เป็นสถานที่ท้ากิจกรรม

สาธารณะของหมู่บ้าน

ดินถม 2,000 ลบ.ม.        150,000 ร้อยละของที่

สาธารณะที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีที่สาธารณะไว้

ใช้ท้ากิจกรรมของหมู่บ้าน

กองช่าง



- หน้า 94 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

291 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ม.10 เพื่อใช้เป็นสถานที่ท้ากิจกรรม

สาธารณะของหมู่บ้าน

กวา้ง 8 เมตร ยาว 16 เมตร        500,000 ร้อยละของอาคาร

อเนกประสงค์ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีอาคาร

อเนกประสงค์ไว้ใช้ท้า

กิจกรรมของหมู่บ้าน

กองช่าง

(หมู่ที่  11 บา้นใหม่สันตน้ดู่ ) 

292 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. ม.11 

ล้าเหมืองแหย่ง

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง จ้านวน 2 จุด     400,000 ร้อยละของการเกิด

อุบัติเหตุทางถนนลดลง

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

293 ก่อสร้างรางส่งน้้า ม.11 

ล้าเหมืองหนองแหย่ง

เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

กว้าง 0.80 เมตร ยาว 100 

เมตร

        356,000 ร้อยละของรางส่งน้้าที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

294 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 ซอย 7 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 170 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

      408,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

295 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. หมู่ที่ 11 ซอย 7 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉล่ีย 

0.50 เมตร ยาว 170  เมตร

      578,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

296 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. หมู่ที่ 11 ซอย 8 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉล่ีย 

0.40 เมตร ยาว 235  เมตร

      681,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

297 ก่อสร้างรางส่งน้้า หมู่ที่ 11 

ข้ามล้าเหมืองเสีย

เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

กว้าง 0.80 เมตร ยาว 12 เมตร       500,000  - ร้อยละของรางส่งน้้าที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

298 ปรับปรุงถนนลูกรัง หมู่ที่  11 

สายหนองแหย่ง

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร       200,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐานสามารถใช้

งานได้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

299 ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 

ล้าเหมืองหนองแหย่ง/หนองคัน

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร       200,000 ร้อยละของถนนลูกรังที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

300 ก่อสร้างรางระบายน้้า หมู่ที1่1 ซอย 8 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 

เมตร ยาว 100 เมตร

      250,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง
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เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

301 ก่อสร้างรางส่งน้้า หมู่ที่  11 

ข้ามล้าเหมืองเสีย

เพื่อให้เกษตรกรมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

กว้าง 0.80 เมตร ยาว 12 เมตร       500,000 ร้อยละของรางส่งน้้าที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

302 ก่อสร้างอาคารแบ่งน้้า หมู่ที่ 11 

ล้าเหมืองหนองแหย่ง

เพื่อกักเก็บน้้า ระบายน้้าและ

ปูองกันการเกิดอุทกภยั

กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1.50 

เมตร

      150,000 ร้อยละของอาคารแบ่ง

น้้าที่เพิ่มขึ้น

กักเก็บน้้า ปูองกันและ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

303 ปรับปรุงถนน ม.11 สายหนองแหย่ง เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร       200,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐานสามารถใช้

งานได้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

304 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.11 ล้าเหมือง

หนองแหย่ง/หนองคัน

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,800 เมตร       200,000 ร้อยละของถนนลูกรังที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

305 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ม.11 ซอย 2 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 

เมตร ยาว 160 เมตร

       400,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

306 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ม.11 

ซอย 4/1

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 

เมตร ยาว 160 เมตร

       400,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง



- หน้า 97 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

307 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. 

พร้อมฝาปิด ม.11 ซอย 4

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.30 เมตร ยาว 100 

เมตร ลึก 0.40 เมตร

       300,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

308 ก่อสร้างท่อเหล่ียม ม.11 ซอย 8 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ม.11 บ้านใหม่สันต้นดู่        340,000 ร้อยละของท่อเหล่ียมที่

เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

309 ก่อสร้างถนนลูกรังหมู่ 11 เชื่อม

หมู่ 9 ต.เวียง

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 1,000 

เมตร  พร้อมถมดินไหล่ทาง

     2,000,000 ร้อยละของถนนลูกรังที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

310 ก่อสร้างถนน คสล.ม.11 ซอย 5   

เชื่อม ซอย 7

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร 

ยาว 250 เมตร 

หนา0.15 เมตร

       550,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

311 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ม.11 ซอย3 

เชื่อมซอย5 ซอย 7 ซอย 9

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร 

ยาว 300 เมตร

       900,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง



- หน้า 98 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

312 ก่อสร้างรางระบายน้้า ม.11 

ข้างศาลาอเนกประสงค์

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 200 

เมตร หนา 0.15 เมตร พร้อม

ถมดินไหล่ทาง

       600,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

313 ก่อสร้างถนน คสล.ม.11 ซอย 8 

เชื่อมต้าบลเวียง

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 2,080 

เมตร หนา 0.15 เมตร

     4,576,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

314 ขุดลอกหนองน้้าหลง ม.11 เพื่อลดการต้ืนเขินและเพิ่มปริมาณ

การกักเก็บน้้าได้มากขึ้น

ม.11 บ้านใหม่สันต้นดู่      1,200,000 ร้อยละของการเกิดน้้า

ท่วมลดลง

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

(หมู่ที่ 12  บา้นสันปา่ขา่ ) 

315 ก่อสร้างถนน คสล. ม.12 เข้าปุาช้า เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

    928,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 99 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

316 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 12 

เข้าปุาช้า ต่อจากเดิม

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

        480,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

317 ขุดลอกล้าเหมืองพร้อมวางท่อระบายน้้า

คสล.ถนนสายหลัก

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหา

น้้าท่วมขัง

กว้างเฉล่ีย 3 เมตร ลึกเฉล่ีย 

1.20 เมตร ยาว 1,020 เมตร

 -       400,000 ร้อยละของท่อระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

318 ก่อสร้างรางระบายน้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

หมู่ที่ 12  ถนนสายหลัก

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหา

น้้าท่วมขัง

กว้าง 1.00 เมตร  ลึกเฉล่ีย 

0.80 เมตร ยาว 105.00 ม.

      450,000  - ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

319 ก่อสร้างท่อเหล่ียม หมู่ที่ 12 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหา

น้้าท่วมขัง

ท่อเหล่ียมขนาด 1 ช่อง 

กว้าง 1.80 เมตร ลึก 

1.50 เมตร ยาว10.00 เมตร

      400,000       400,000        400,000 ร้อยละของปัญหาน้้า

ท่วมขังลดลง

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

320 วางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพกั  หมู่ที่ 12 

ถนนสายหลัก

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหา

น้้าท่วมขัง

ท่อคสล.ศก 1.00 เมตร 

ยาว 800.00 เมตร

    3,000,000  - ร้อยละของท่อระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

321 ก่อสร้างคลองส่งน้้า คสล. ม.12 (หน้าวัด) เพื่อให้เกษตรกรได้มีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

ยาว 120 เมตร 

กว้าง 1.5 เมตร

 -         400,000  -       400,000 ร้อยละของคลองส่งน้้า

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง



- หน้า 100 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

322 ก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ ม.12 เพื่อใช้เป็นสถานที่ท้ากิจกรรม

สาธารณะของหมู่บ้าน

กว้าง 40 เมตร ยาว 60 เมตร  -  -       720,000       720,000 ร้อยละของลานคสล.ที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีลานส้าหรับ

ท้ากิจกรรมร่วมกัน

กองช่าง

323 ก่อสร้างถนน คสล.ม.12 ซอย 9 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3 เมตร ยาว 42 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -         69,300         69,300 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

324 ก่อสร้างถนน คสล.ม.12 ซอย 5 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 50 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

 -  -       100,000       100,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

325 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.พร้อมฝาปิด

ภายในหมู่ 12

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 640 

เมตร ลึก 0.50 เมตร

 -  -  -     1,536,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

326 ก่อสร้างถนน คสล.ม.12 ซอย 10 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 430 เมตร

 หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่

ทาง

 -  -  -       946,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 101 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

327 ก่อสร้างถนน คสล.ม.12 ซอย 8 เชื่อมห้วยงู

นอก

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร

 หนา 0.15 เมตร พร้อมไหล่

ทาง

 -  -  -     1,000,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

328 ก่อสร้างถนนลูกรัง ม.12 เข้าสู่พื้นที่

การเกษตรซอย 9 เชื่อมห้วยงูนอก

เพื่อให้เกษตรกรได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมขนส่งได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว

ระยะทาง 1.5 ก.ม.  -  -  -       500,000 ร้อยละของถนนลูกรังที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

329 วางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพกั 

ถนนสายหลัก หมู่ที่ 12

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 

เมตร  ยาว 1 ก.หมู่ที่

    2,000,000     2,000,000 ร้อยละของท่อระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

หมู่ที่ 13 บา้นสันหนองเขยีว 

330 ก่อสร้างถนน คสล.ม.13 ซอย 2 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 183 เมตร

หนา 0.15 เมตร 

พร้อมไหล่ทาง

    402,600  - ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

331 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที1่3      ซอย 17 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3.5 เมตร ยาว 140 

เมตร หนา 0.15 เมตร

        294,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 102 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

332 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13     ซอย 2/1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

        660,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

333 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13     ซอย 2/1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

      240,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

334 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13     ซอย 4/1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 82 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

      186,800 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

335 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13    ซอย 16 เดิม 

 ปัจจุบัน เป็นซอย 18

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 135 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

      324,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

336 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13    ซอย 14 เดิม

 ปัจจุบัน เป็นซอย 16

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

      480,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 103 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

337 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13      ซอย 16 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3.5 เมตร ยาว 53  

เมตร หนา 0.15 เมตร

      111,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

338 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13     ซอย 6/1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3.5 เมตร ยาว 210 

เมตร หนา 0.15 เมตร

      404,250 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

339 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13     ซอย 14 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

      330,000  ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

340 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13    ซอย 15/1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

      330,000  ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

341 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13      ซอย 10 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

      660,000  ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 104 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

342 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 13     ซอย 8 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

      550,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

343 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที1่3 รอบหนองน้้าสัน

หนองเขียว

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

      880,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

344 ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์พร้อมอุปกรณ์

 หมู่ที1่3

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกก้าลัง

กายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

ขนาดพื้นที่ 1,420 ตร.หมู่ที่       500,000 ร้อยละของลานกีฬาที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนหันมาออก

ก้าลังกายมากขึ้นและมี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง

กองช่าง

345 ขยายผิวการจราจรถนนสายหลัก หมู่ที1่3 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

ข้างละ 1 เมตร     1,000,000 ร้อยละของการเกิด

อุบัติเหตุทางถนนลดลง

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

346 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที1่3     ซอย 8/2 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

 -       440,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 105 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

347 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที1่3     ซอย 7 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

      360,000 ร้อยละของถนน คสล.

 ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

348 ปรับปรุงภมูิทัศน์ หมู่ที1่3 รอบหนองน้้าฮ่อง

มะนะ(ปูตัวหนอน)

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์หนองน้้าฮ่อง

มะนะ

กว้าง 2 เมตร ยาว 400 เมตร       400,000 ร้อยละความพงึพอใจ

ของประชาชน

ภมูิทัศน์รอบหนองน้้ามี

ความสวยงาม

กองช่าง

349 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.พร้อมฝาปิด หมู่

ที่ 13 ซอย 1

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 

เมตร ยาว 257 เมตร

      616,800 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าที่ท่วมขัง

กองช่าง

350 โครงการก่อสร้างถนนแอสฟสัท์ติกถนนสาย

หลัก หมู่ที่ 13 ถึง หนองน้้าสาธารณะ

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็วและ

ปลอดภยั

ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว

 1.5 ก.หมู่ที่

    4,200,000 ประชาชนมีความพงึ

พอใจร้อยละ 80

ประชาชนได้รับความ

สะดวกและปลอดภยัใน

การใช้ถนน

กองช่าง

351 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ซอย 15/1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

       330,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 106 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

352 ขยายผิวการจราจรถนนสายหลัก ม.13 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

ข้างละ 1 เมตร      1,000,000 ร้อยละของการเกิด

อุบัติเหตุทางถนนลดลง

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

353 ก่อสร้างถนน คสล.ม.13 ซอย 8/2 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

       440,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

354 ก่อสร้างถนน คสล.ม.13 (ซอยข้างหนอง

สาธารณะ)

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

       280,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

355 ก่อสร้างถนน คสล.ม.13 ซอย 5 

เชื่อมทางไปหนองสามแจ่ง

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

       660,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

356 วางท่อระบายน้้าพร้อมบ่อพกั ม.13 

ซอย 1 เชื่อมซอย 5

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.60 เมตร ยาว 435 เมตร

       522,000 ร้อยละของท่อระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง



- หน้า 107 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

357 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ม.13 ซอย 1 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 

เมตร ยาว 257 เมตร

       616,800 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

358 ก่อสร้างถนน คสล.ม.13 ซอย 7 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

       360,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

359 ก่อสร้างบ่อพกัน้้า ม.13 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง จ้านวน 5 จุด        150,000 ร้อยละของการเกิดน้้า

ท่วมลดลง

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

(หมู่ที่ 14  บา้นใหม่เหนือ ) 

360 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ม.14 ซอย 4 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.40 เมตร ยาว 180 

เมตร

 - 350000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

361 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.หมู่ที่ 14 ซอย 4

 พร้อมขยายไหล่ทาง

ปูองกันและแก้ไขปัญหาน้้าท่วม กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.50 

เมตร ยาว 180  เมตร

 - 600000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

362 โครงการเทลานคอนกรีต หมู่ที่ 14 

หน้าประปาหมู่บ้าน

เพื่อให้หมู่บ้านมีลานคอนกรีตไว้ท้า

กิจกรรมในหมู่บ้าน

กว้าง 19.50 เมตร 

ยาว 41.50 เมตร

      150,000 ร้อยละของลาน

คอนกรีตที่เพิ่มขึ้น

หมู่บ้านมีลานคอนกรีตไว้

ท้ากิจกรรมในหมู่บ้าน

กองช่าง



- หน้า 108 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

363 โครงการขยายถนนคอนกรีต หมู่ที่ 14 ซอย 1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

พื้นที่ 270 ตร.ม.       162,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

364 โครงการขยายถนนคอนกรีต หมู่ที่ ซอย 3 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

พื้นที่ 250 ตร.ม.       150,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

365 ก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ ม.14 ซอย 3/1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 180 เมตร 300000 ร้อยละของถนนที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

366 ขุดลอกล้าเหมือง ม.14 เพื่อลดการต้ืนเขินและเพิ่มปริมาณ

การกักเก็บน้้าได้มากขึ้น

กว้าง 1.50 เมตร ยาว 1,000 

เมตร

      200,000 ร้อยละของการเกิดน้้า

ท่วมลดลง

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

367 ก่อสร้างรางระบายน้้า ม.14 ซอย 3 ต่อจาก

เดิม

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ยาว 120 

เมตร ลึก 0.50 เมตร

      300,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง



- หน้า 109 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

368 ก่อสร้างถนน คสล.ม.14 ซอย 7/1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 73 เมตร       175,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

369 ก่อสร้างถนน คสล.ม.14 ซอย 4/1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 73 เมตร       175,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

หมู่ที่ 15 บา้นท่ากว้าง

370 ก่อสร้างสะพาน คสล.ม.15 ซอย 1 เพื่อให้การสัญจรมีความต่อเนื่อง

สะดวกและปลอดภยั

กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร     450,000 ร้อยละของสะพานที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

371 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 15 ซอย 3,4,5 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร

 หนา 0.15 เมตร พร้อมดินถม

        336,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 110 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

372 ก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที1่5 ซอย 6 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร         450,000 ร้อยละของสะพานที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

373 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที1่5 ซอย 8 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 92 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

        220,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

374 วางท่อระบายน้้า ม.15 ซอย 8 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 

เมตร ยาว 65 เมตร

        32,000 ร้อยละของท่อระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

375 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. หมู่ที่ 15  

ล้าเหมืองฮ่องเปูา

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 1.80 เมตร สูง 1.80 

เมตร ยาว 4.00 เมตร 2 ช่อง

      320,000 ร้อยละของการเกิดน้้า

ท่วมลดลง

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

376 ก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 15 ซอย 6 เพื่อให้การสัญจรมีความต่อเนื่อง

สะดวกและปลอดภยั

 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 5.00  เมตร

      430,000 ร้อยละของสะพานที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

377 ก่อสร้างรางระบายน้้า หมู่ที่ 15 ซอย 3 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 

เมตร ยาว 216 เมตร

      540,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง



- หน้า 111 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

378 ก่อสร้างรางระบายน้้า หมู่ที่ 15 ซอย 4 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 

เมตร ยาว 264 เมตร

      660,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

379 ก่อสร้างอาคารแบ่งน้้า คสล.หมู่ที่  15 เพื่อกักเก็บน้้า ระบายน้้าและ

ปูองกันการเกิดอุทกภยั

ขนาด 1.5 เมตร x 1 เมตร         65,000 ร้อยละของอาคารแบ่ง

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

380 ก่อสร้างสะพาน คสล.หมู่ที่ 15 

ล้าเหมืองฮ่องเปูา

เพื่อให้การสัญจรมีความต่อเนื่อง

สะดวกและปลอดภยั

กว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร       650,000 ร้อยละของสะพานที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

381 ก่อสร้างถนน ม.15 เลียบล้าเหมืองฮ่องเปูา เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร

 หนา 0.15 เมตร พร้อมดินถม

      880,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

382 ก่อสร้างถนน ม.15 เลียบล้าเหมืองกลาง

เชื่อมหมู่ 6 หมู่ 7 หมู่ 15

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร     1,200,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 112 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

383 ก่อสร้างถนน คสล.ม.15 เลียบล้าเหมืองกลาง

  เชื่อมหมู่ 15 หมู่ 16

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3 เมตร ยาว 3 ก.ม. 

หนา 0.15 เมตร พร้อมดินถม

     5,000,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

384 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.ม.15 ซอย 1 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.5 เมตร ลึก 0.5 เมตร

 ยาว 260 เมตร

       650,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

(หมู่ที่  16  บา้นสันทรายเหนือ) 

385 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ม.16  ซอย 4 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.30 เมตร ยาว 220 

เมตร ลึกเฉล่ีย  0.30 เมตร

    528,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

386 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. หมู่ที1่6  ซอย 7

  แยกขวา เชื่อมซอย 5

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ขนาด 0.30 เมตร  ลึกเฉล่ีย 

0.30 เมตร ยาว 350 เมตร

 - 792000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

387 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. หมู่ที่ 16 ซอย 2 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.30 เมตร  ลึกเฉล่ีย 

0.30 เมตร ยาว 145.00  เมตร

      380,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

388 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 16 ซอย 7 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

      960,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 113 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

389 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 ซอย 3 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 125 เมตร       300,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

390 ก่อสร้างถนน คสล.ม.16 ซอย 6 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 400 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

      960,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

391 ก่อสร้างอาคารแบ่งน้้า ม.16 (ฝายหลวง) เพื่อกักเก็บน้้า ระบายน้้าและ

ปูองกันการเกิดอุทกภยั

กว้าง 5 เมตร ยาว 5 เมตร       250,000 ร้อยละของอาคารแบ่ง

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

392 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ม.16 ซอย 7 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ขนาด 0.40x330x0.40 เมตร       792,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

393 ก่อสร้างรางระบายน้้า ม.16 ซอย 7 แยกขวา เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ยาว 300 

เมตร ลึก 0.50 เมตร

      660,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

394 ขยายเขตประปา ม.16 ซอย 6 เพื่อให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้

อย่างทั่วถึง

ท่อเมนหลัก ยาว 130 เมตร       130,000 ขยายเขตประปาได้

ร้อยละ 10 ของพื้นที่

ในหมู่บ้าน

ประชาชนมีน้้าประปาใช้

อย่างทั่วถึง

กองช่าง



- หน้า 114 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

395 ขยายเขตประปา ม.16 ซอย 7 เพื่อให้ประชาชนมีน้้าประปาใช้

อย่างทั่วถึง

ระยะทางยาว 200 เมตร       200,000 ขยายเขตประปาได้

ร้อยละ 10 ของพื้นที่

ในหมู่บ้าน

ประชาชนมีน้้าประปาใช้

อย่างทั่วถึง

กองช่าง

396 ก่อสร้างสะพาน ม.16 ล้าน้้าฮ่องเปูา เพื่อให้การสัญจรมีความต่อเนื่อง

สะดวกและปลอดภยั

กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร       650,000 ร้อยละของสะพานที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

397 ก่อสร้างรางระบายน้้า ม.16 ซอย 6 

เชื่อมซอย 4

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 

เมตร ยาว 300 เมตร

      750,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

398 ก่อสร้างถนน คสล.ม.16 ซอย 4 แยกขวา เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3.50 เมตร ยาว 84 

เมตร หนา 0.15 เมตร

       129,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

399 ก่อสร้างถนน คสล.ม.16 ซอย 7 แยกซ้าย เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร        143,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 115 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

400 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ม.16 ซอย 1 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ขนาด 0.40x300x0.40 เมตร  - -  -        720,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

401 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ม.16 ซอย 5 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ขนาด 0.40x360x0.40 เมตร  - -  -        854,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

402 ก่อสร้างดาด คสล. ม.16 ล้าเหมืองนอก เพื่อเป็นคลองส่งน้้าให้เกษตรกรได้

มีน้้าใช้เพื่อการเกษตรอย่างทั่วไป

100 เมตร  -        150,000 ร้อยละของดาด คสล.ที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

403 ก่อสร้างถนน คสล. ม.16 ซอย 8 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 30 เมตร 

หนา 0.15 เมตร พร้อมถมดิน

ไหล่ทาง

         80,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

404 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. ม.16 ซอย 8 ขนาด

 2 ช่อง

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 1.80 เมตร ลึก 1.80 

เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร

       340,000 ร้อยละของท่อเหล่ียม

ที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

405 ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ม.16 ซอย 1 เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง ขนาด 0.40x80x0.40 เมตร        192,000 ร้อยละของรางระบาย

น้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง



- หน้า 116 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

406 ก่อสร้างท่อเหล่ียม คสล. ม.16 ซอย 9 

ขนาด 2 ช่อง

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหาน้้าท่วมขัง กว้าง 1.80 เมตร ลึก 1.80 

เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร

       340,000 ร้อยละของท่อเหล่ียม

ที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไขปัญหา

น้้าท่วมขัง

กองช่าง

(หมู่ที่  17 บา้นตน้ส้าน)  

407 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17ซอย 4 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3.50 เมตร 

ยาว 268 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

    643,200 -  -  - ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

408 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที1่7 ซอย 6 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 515 เมตร  - 1236000  - ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

409 ก่อสร้างถนน คสล.   หมู่ที่ 17  ซอย 3 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4.00 เมตร  

หนา 0.15 เมตร 

ยาว 125.00  เมตร

      300,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

410 ก่อสร้างถนน คสล.   หมู่ที่ 17  ซอย  7 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3.00 เมตร  

หนา 0.15 เมตร 

ยาว 110.00  เมตร

      198,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 117 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

411 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 ซอย 8 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 155 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

      372,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

412 วางท่อระบายน้้า พร้อมบ่อพกั  หมู่ที่ 17

ซอย 7 (แก้ไขข้อมูล :นายช่างทาวัชร์ 

4/11/62)

เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหาน้้า

ท่วมขัง

ท่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 

0.60 เมตร  พร้อมบ่อพกั  

ความยาว 210 เมตร

      489,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

413 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์ติก

คอนกรีต หมู่ 17 เชื่อม หมู่ 6

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร  -     1,560,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

414 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 ซอย 1/2 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร  -       234,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 118 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

415 ปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟลัท์ติก

คอนกรีต หมู่ที่ 17 ซอย 1

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร  - -       624,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

416 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 ซอย 1/1 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3 เมตร ยาว 66 เมตร  - -       118,800 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

417 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 ซอย 3 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 127 เมตร

 หนา 0.15 เมตร

       304,800 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

418 ซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟลัท์ติก

คอนกรีต หมู่ 17 เชื่อม หมู่ 6

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร      1,560,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

419 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 ซอย 1/2 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 3 เมตร ยาว 130 เมตร        234,000 ร้อยละของถนน คสล.

ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 119 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

420 ซ่อมสร้างผิวทางด้วยแอสฟลัท์ติก

คอนกรีต หมู่ที่ 17 ซอย 1

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 300 เมตร        624,000 ร้อยละของถนนที่ได้

มาตรฐาน

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

421 ก่อสร้างลานกีฬา คสล. หมู่ที่ 17 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนออกก้าลัง

กายใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

กว้าง 17 เมตร ยาว 41 เมตร        350,000 ร้อยละของผู้ออกก้าลัง

กายที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนหันมาออก

ก้าลังกายมากขึ้นและมี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง

กองช่าง

422 โครงการติดต้ังเสาไฟ บริเวณโค้งแม่มาว เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา

จ้านวน 2 ชุด          90,000 ร้อยละของไฟฟาู

สาธารณะที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

423 โครงการปรับระดับถนนคอท่อเหล่ียม

สายหมู่ที่ 3 - 5

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการ

คมนาคมอย่างสะดวกรวดเร็ว

กว้าง 7 เมตร ยาว 10 เมตร          50,000 ร้อยละความพงึพอใจ

ของประชาชน

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรและ

ลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 120 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

424 โครงการปรับปรุงภมูิทัศน์และก่อสร้าง

ศูนย์บริการประชาชน 

เทศบาลต้าบลสันทราย

เพื่อปรับปรุงภมูิทัศน์และส่ิงปลูก

สร้าง 

1.ก่อสร้างรางระบายน้้า  

2.ก่อสร้างระบบประปา/ระบบ

ไฟฟาู  

3.ต่อเติมอาคารกู้ชีพกู้ภยั   

4.ก่อสร้างร้ัว/ซุ้มประตูทางเข้า 

5.ก่อสร้างพระภมูิเจ้าที่

บริเวณพื้นที่ศูนย์บริการ

ประชาชน สนง.เทศบาล

ต้าบลสันทราย

    5,000,000     5,000,000      5,000,000 ประชาชนมีความพงึ

พอใจร้อยละ 80

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการมาใช้บริการ

กองช่าง

425 อุดหนุนให้แก่ การไฟฟาูส่วนภมูิภาค เพื่อขยายเขตไฟฟาูและติดต้ังไฟฟาู

สาธารณะในเขตเทศบาลต้าบล

สันทราย

บริเวณเขตพื้นที่เทศบาล

ต้าบลสันทราย

1,000,000          1,000,000     1,000,000      1,000,000 ร้อยละของผู้ใช้ไฟฟาูที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีไฟฟาูใช้อย่าง

ทั่วถึง

กองช่าง



- หน้า 121 -

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะไดร้ับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

แบบ ผ.02

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชยีงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชมุชนและท้องถ่ิน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชยีงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

          1.1 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

426 อุดหนุนให้แก่ การประปาส่วนภมูิภาค เพื่อขยายเขตประปาในเขต

เทศบาลต้าบลสันทราย

บริเวณเขตพื้นที่เทศบาล

ต้าบลสันทราย

    1,000,000     1,000,000      1,000,000 ขยายเขตประปาได้

ร้อยละ 10 ของพื้นที่

ในหมู่บ้าน

ประชาชนมีน้้าประปาใช้

อย่างทั่วถึง

กองช่าง

427 โครงการขุดลอกหนองน้้าหลง เพื่อปูองกันปัญหาน้้าท่วมและให้

เกษตรกรได้มีน้้าใช้เพื่อการเกษตร

อย่างทั่วถึง

ขนาดพื้นที่ 3,500 ตารางเมตร

ขนาดกว้าง 40 เมตร 

ยาว 100 เมตร

    2,000,000      2,000,000 ประชาชนมีความพงึ

พอใจร้อยละ 80

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

และแก้ไขปัญหาน้้าท่วม

กองช่าง

  8,282,800      15,678,300    40,798,120    84,743,650   243,967,947 รวม



- หน้า 122 - แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 1 ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยวและบริการสขุภาพ เชื่อมโยงชมุชนและทอ้งถ่ิน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยนื

 2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 ส่งเสริมสถานที่ทอ่งเที่ยว เพื่อประชาสัมพนัธ์สถานที่ ประชาสัมพนัธ์ 100,000    100,000    100,000    จ้านวนนกัทอ่งเที่ยว นกัทอ่งเที่ยวได้รู้จักและ ส้านกัปลัดฯ

ต้าบลสันทราย ทอ่งเที่ยวต้าบลสันทราย แหล่งทอ่งเที่ยว ที่เพิ่มขึ้น เดินทางมาทอ่งเที่ยวต้าบล

ต้าบลสันทราย สันทรายมากยิ่งขึ้นและ

           -              -      100,000    100,000    100,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม



- หน้า 123 - แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 1 ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยวและบริการสขุภาพ เชื่อมโยงชมุชนและทอ้งถ่ิน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยนื

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 2.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอดุหนนุวิสาหกจิ

ชุมชน กลุ่มผู้สูงอายุ

ต้าบลสันทรายหมู่ที่ 1-17

1. เพื่อส่งเสริมอาชีพและรายได้

2. เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุ  

3. ส่งเสริมการรวมกลุ่มและการ

ใช้เวลาว่างใหเ้กดิประโยชน์

วิสาหกจิชุมชนกลุ่ม

ผู้สูงอายุ  

หมู่ที่ 1-17

    170,000     170,000     170,000     170,000     170,000  ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 80

 สามารถน้าไปเปน็

อาชีพเสริมได้

 ผู้สูงอายุมอีาชีพเสริมเพื่อ

ช่วยเหลือครอบครัว

 ส้านกัปลัดฯ

2 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม

และพฒันาอาชีพผู้สูงอายุ

ต้าบลสันทราย

เพื่อใหผู้้สูงอายุมอีาชีพเสริม

เพื่อช่วยเหลือครอบครัว

ผู้สูงอายุ ม.1-ม.17 

จ้านวน 50 คน

50,000      50,000      50,000      50,000      ผู้สูงอายุที่เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 80

 สามารถน้าไปเปน็

อาชีพเสริมได้

ท้าใหผู้้สูงอายุมอีาชีพเสริมเพื่อ

ช่วยเหลือครอบครัว

ส้านกัปลัดฯ

3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม

อาชีพกลุ่มสตรีแมบ่า้น

เทศบาลต้าบลสันทราย 

หมู่ที่ 1-17

เพื่อฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพใหแ้ก่

กลุ่มสตรีแมบ่า้น

ต้าบลสันทรายหมู่ที่ 1-17

กลุ่มสตรีแมบ่า้น

เทศบาลต้าบลสันทราย

 หมู่ที่ 1-17 หมู่บา้นละ

 15,000 บาท

    255,000     255,000     255,000 ประชาชน ร้อยละ 

20 ของหมู่บา้นได้

ใช้ประโยชนจ์าก

โครงการนี้

กระตุ้นเศรษฐกจิชุมชนสร้าง

รายได้ใหก้บัครอบครัว

ส้านกัปลัดฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



- หน้า 124 - แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 1 ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยวและบริการสขุภาพ เชื่อมโยงชมุชนและทอ้งถ่ิน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยนื

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

 2.2 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ของชมุชน

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการจ้างนกัเรียน/

นกัศึกษาท้างานช่วงปดิภาค

เรียน

เพื่อเปน็การแบง่เบาภาระ

ผู้ปกครองเสริมสร้างนสัิยใหเ้ด็ก

รักการท้างาน

นกัเรียน/นกัศึกษาใน

เขตต้าบลสันทราย 

จ้านวน 50 คน

      40,000       40,000       40,000       40,000       40,000 ร้อยละ 80 ของ

นกัเรียน/นกัศึกษาที่

เข้าร่วมโครงการ

สามารถแบง่เบา

ภาระผู้ปกครอง

นกัเรียน/นกัศึกษาได้ใช้เวลา

ว่างใหเ้ปน็ประโยชนต่์อตนเอง

ส้านกัปลัดฯ

5 โครงการส่งเสริมและพฒันา

อาชีพผู้พกิาร

เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพ

และเปน็การลดรายจ่ายเพิ่ม

รายได้ใหผู้้พกิารในเขตเทศบาล

ต้าบลสันทราย

คนพกิารที่ช่วยเหลือ

ตนเองได้ จ้านวน 34 คน

25,000      10,000      25,000      25,000      25,000      คนพกิารที่เข้าร่วม

โครงการร้อยละ 80

 สามารถน้าไป

ประกอบอาชีพเพื่อ

สร้างรายได้

ท้าใหค้นพกิารลดรายจ่ายสร้าง

รายได้ใหก้บัครอบครัวเพิ่มขึ้น

ส้านกัปลัดฯ

6 โครงการส่งเสริมการตลาด

ผลิตภณัฑ์ชุมชน

ต้าบลสันทราย

เพื่อส่งเสริมการตลาด

ส้าหรับผลิตภณัฑ์ในชุมชน

ต้าบลสันทราย

ผลิตภณัฑ์ในชุมชน 30,000      30,000      30,000      มตีลาดส้าหรับ

จ้าหนา่ยสินค้าใน

ชุมชน

มตีลาดส้าหรับจ้าหนา่ยสินค้า

ในชุมชน

ส้านกัปลัดฯ

   235,000    270,000    570,000    570,000    570,000 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม



- หน้า 125 - แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 1 ยทุธศาสตร์การสง่เสริมและพัฒนาการทอ่งเที่ยวและบริการสขุภาพ เชื่อมโยงชมุชนและทอ้งถ่ิน

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 2 ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

     2. ยทุธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยนื

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          2.3 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อดุหนนุที่ท้าการปกครอง

จังหวัดเชียงใหม่

โครงการมหกรรมไมด้อกไม้

ประดับจังหวัดเชียงใหม่

 1. เพื่อเชิดชูและคงไว้ซ่ึง

ขนบธรรมเนยีมประเพณีและ

ความงดงามของไมด้อกและ

เปน็การเผยแพร่ภาพลักษณ์

ของจังหวัดเชียงใหม ่ 

2. ส่งเสริมเศรษฐกจิและการ

ทอ่งเที่ยวของ จ.ชม.  

3. ส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้

ประชาชน

1. รักษา

ขนบธรรมเนยีม

ประเพณีและสร้าง

ชื่อเสียงพนัธุด์อกไม้

2. เสริมสร้างการมส่ีวน

ร่วมของทกุภาคองค์กร

ใน จ.ชม. 

3. สร้างรายได้ให้

ประชาชน

5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       จ้านวน

นกัทอ่งเที่ยวที่

เพิ่มขึ้น

1. ประชาชนได้ตระหนกัและ

หวงแหนขนบธรรมเนยีม

ประเพณีอนัดีงาม

2. ทกุภาคส่วนได้มส่ีวนร่วมใน

การจัดกจิกรรมด้านเศรษฐกจิ

และสังคม

3. นกัทอ่งเที่ยวใหค้วามสนใจ

และมาทอ่งเที่ยว

กอง

การศึกษาฯ

2 อดุหนนุที่ท้าการปกครอง

อ้าเภอฝาง

โครงการมหกรรมไมด้อกไม้

ประดับจังหวัดเชียงใหม่

เพิ่อเปน็การอนรัุกษป์ระเพณี

วัฒนธรรมอนัดีงามและส่งเสริม

การทอ่งเที่ยวกอ่ใหเ้กดิรายได้

กระตุ้นเศรษฐกจิของจังหวัด

เชียงใหม่

เพื่อเปน็การส่งเสริม

อนรัุกษป์ระเพณี 

วัฒนธรรมอนัดีงามและ

ส่งเสริมการทอ่งเที่ยว

ของจังหวัดเชียงใหม่

      50,000       50,000       45,000       45,000       45,000 จ้านวน

นกัทอ่งเที่ยวที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนอ้าเภอฝาง

เกดิจิตส้านกึอนรัุกษป์ระเพณี

วัฒนธรรมและส่งเสริม

การทอ่งเที่ยวจ.เชียงใหม่

กอง

การศึกษาฯ

      55,000       55,000       50,000       50,000       50,000 

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



- หน้า 126 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

          3.1 แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 การจัดการขยะแบบยั่งยืน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ หมู่บ้านในต้าบลสันทราย       80,000       80,000     150,000     150,000     150,000 ปริมาณขยะใน ปริมาณขยะลดลง ส้านักปลัดฯ

สร้างต้าบลน่าอยู่ บริหารจัดการขยะมูลฝอย ครัวเรือนลดลง ครัวเรือนมีรายได้จาก

โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน การขายขยะ และมี

เพื่อสร้างรายได้ให้กับ การคัดแยกขยะจาก

ครัวเรือน และลดมลพิษ ต้นทาง

2 โครงการถนนสีเขียว เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สะอาดและ

สวยงาม

ถนนสายหลัก 107 พื้นที่

ต้าบลสันทราย

    100,000     100,000     100,000 ร้อยละของถนน

ที่ได้รับการ

ปรับปรุงให้ดีขึ้น

ถนนสายหลัก 107 สะอาดและ

เป็นระเบียบเรียบร้อย

ส้านักปลัดฯ

     80,000      80,000    250,000    250,000    250,000 

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม



- หน้า 127 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          3.2 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปลูกหญ้าแฝก  - เพื่อปูองกันการชะล้าง ผู้น้าชุมชนและ 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       ร้อยละการพัง ปูองกันการชะล้าง ส้านักปลัดฯ

เฉลิมพระเกียรติ พังทะลายของหน้าดินใน ประชาชนใน ทะลายของดิน พังทะลายของหน้า

พื้นที่ลาดชันหรือพื้นที่ริมตล่ิง ต้าบลสันทรายร่วม ลดลง ดินและกลุ่มเกษตรกร

กันปลูกหญ้าแฝก ได้ความรู้เกี่ยวกับการ

จ้านวน 10000 ต้น ปลูกหญ้าแฝก

2 โครงการปลูกต้นไม้เฉลิม ปลูกต้นไม้ในเขตพื้นที่  - เพิ่มพื้นที่สีเขียว 20,000      20,000      20,000      20,000      ร้อยละของจ้านวน พื้นที่สีเขียวในเขตต้าบลสันทราย ส้านักปลัดฯ

พระเกียรติพระวชิรเกล้า ต้าบลสันทราย ในเขตต้าบลสันทราย พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นเพิ่มมากขึ้น

เจ้าอยู่หัว  - ปลูกต้นไม้ 500 ต้น

3 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์บริการ  - เพิ่มพื้นที่สีเขียว 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      ร้อยละของจ้านวน ปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ ส้านักปลัดฯ

ศูนย์บริการประชาชนเทศบาล ประชาชนเทศบาลต้าบลสันทราย  - ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาน พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นสวยงามและร่มร่ืน

ต้าบลสันทรายและที่สาธารณะ และที่สาธารณะในเขตเทศบาลต.สันทราย

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



- หน้า 128 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          3.2 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมพืช 50,000      50,000      50,000      ร้อยละของพืช มีการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ส้านักปลัดฯ

อันเนื่องมาจากพระราชด้าริ งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น และทรัพยากร และทรัพยากรท้องถิ่น

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ที่ได้รับการอนุรักษ์

สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพิ่มมากขึ้น

5 โครงการส่งเสริมการลด 1. เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าว เกษตรกรต้าบลสันทราย 20,000      20,000      20,000      ร้อยละของผลผลิตช่วยลดต้นทุนการผลิต ส้านักปลัดฯ

ต้นทุนการผลิตข้าวโดยใช้ 2. เพื่อช่วยให้เกษตรกรมี จ้านวน 100 คน ข้าวที่เพิ่มขึ้นต่อไร่ เพิ่มผลก้าไรและเพิ่ม

เคร่ืองหยอดเมล็ดข้าว ผลผลิตข้าวต่อไร่เพิ่มขึ้น รายได้ให้เกษตรกร

3. ช่วยเพิ่มรายได้เกษตรกร

6 โครงการสร้างแหล่งเรียนรู้ เพื่อสร้างแหล่งเรียนรู้ศูนย์บริการ สร้างแหล่งเรียนรู้ 150,000    150,000    150,000    ร้อยละของ มีแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ส้านักปลัดฯ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร การเกษตรพื้นที่ต้าบลสันทราย แหล่งเรียนรู้ ให้ประชาชนได้เรียนรู้

เทคโนโลยีการเกษตร ต้าบลสันทราย ทางการเกษตร

ต้าบลสันทราย ที่เพิ่มขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



- หน้า 129 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          3.2 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 งานวันเกษตรต้าบล เพื่อให้ประชาชนทั่วไปและ ประชาชนต้าบล 100,000    100,000    100,000    เกษตรกรมีความ ประชาชนที่มาร่วม ส้านักปลัดฯ

สันทราย เกษตรกรได้เรียนรู้พัฒนาการ สันทรายและ พึงพอใจร้อยละ 80งานได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาการ

และวิชาการใหม่ ๆ ด้านการเกษตร ประชาชนทั่วไปที่สนใจ และวิชาการใหม่ ๆ ด้านการเกษตร

8 โครงการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการท้างานของ คณะกรรมการบริหาร 50,000      50,000      50,000      50,000      ร้อยละ 80 ของ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ส้านักปลัดฯ

คณะกรรมการ คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ ศูนย์ฯ คณะกรรมการ สามารถน้าความรู้ที่ได้จากการ

ศูนย์บริการและถ่ายทอด บริหารศูนย์ฯ ศึกษาดูงานมาปรับใช้ในการบริหารงาน

เทคโนโลยีการเกษตรประจ้าต้าบลสันทราย

9 โครงการต้าบลสันทราย เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ประชาชนต้าบล 15,000      15,000      15,000      ประชาชนต้าบล ประชาชนมีจิตส้านึก ส้านักปลัดฯ

รักษ์ส่ิงแวดล้อม ต้าบลสันทรายรักษ์ส่ิงแวดล้อม สันทราย สันทราย รักษ์ส่ิงแวดล้อม

10 โครงการส่งเสริมการท้าปุ๋ย เพื่อส่งเสริมการท้าปุ๋ยหมักจากเศษ เกษตรกรต้าบลสันทราย 100,000    100,000    50,000      ร้อยละ 80 ของ เกษตรกรมีความรู้ในการท้าปุ๋ยหมัก ส้านักปลัดฯ

หมักจากเศษพืชและน้้าหมัก ใบไม้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เกษตรกรที่เข้าร่วมน้้าหมักชีวภาพ และลดรายจ่าย

ชีวภาพ โครงการ ในการท้าการเกษตร

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



- หน้า 130 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          3.2 แผนงานการเกษตร

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

11 โครงการจัดท้าและประชา เพื่อจัดท้าส่ือแผยแพร่และ จัดท้าส่ือเผยแพร่และ 10,000      10,000      10,000      10,000      10,000      จ้านวนส่ือประชา เกษตรกรและประชาชนที่สนใจ ส้านักปลัดฯ

สัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ ประชาสัมพันธ์ สัมพันธ์ที่จัดท้า มีช่องทางและโอกาสการเข้าถึง

ทางด้านเกษตร นวัตกรรมใหม่ ๆ และองค์ ข้อมูลด้านการเกษตร ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตร

ความรู้ด้านการเกษตร

12 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อให้ความรู้แก่เกษตรกรในการ เกษตรกรต้าบลสันทราย 50,000      50,000      50,000      50,000      50,000      ร้อยละของ เกษตรกรได้รับความรู้ ส้านักปลัดฯ

แก่เกษตรกรในการใช้ ใช้สารเคมีทางการเกษตร จ้านวน 100 คน เกษตรกรที่ใช้ ด้านการเกษตรและสามารถ

สารเคมีทางการเกษตร สารเคมีลดลง น้าความรู้ไปปรับใช้ใน

เกษตรกรรมได้

13 โครงการปรับปรุงโรงเรือน เพื่อปรับปรุงโรงเรือนเพื่อการเกษตร โรงเรือน เพื่อการเกษตร 100,000    100,000    ร้อยละ 80 ของ มีโรงเรือนที่เหมาะสมส้าหรับ ส้านักปลัดฯ

เพื่อการเกษตร ให้มีการแข็งแรงและเหมาะสมต่อ โรงเรือนที่ได้รับ ท้ากิจกรรมด้านการเกษตร

การด้าเนินกิจกรรมทางด้านเกษตร ปรับปรุง

115,000   285,000   720,000   620,000   570,000   

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม



- หน้า 131 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การบริหารจัดการน้้า  ตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   

(ธนาคารน้้าใต้ดิน)

1.  เพื่อน้าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการ

บริหารจัดการน้้าเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้กับ

ประชาชน  2. เพื่อลดความเหล่ือม

ล้้าในสังคมโดยการสร้างโอกาส

ให้คึนยากจนได้ใช้ประโยชน์จากน้้า

และดินสู่แปลงเกษตรผสมผสาน

ด้วยการพึ่งพาตนเอง  3. เพื่อ

พัฒนายกระดับเทศบาลต.สันทราย

เป็นศูนย์เรียนรู้ อปท.ต้นแบบ

จัดการน้้าตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง  4. เพื่อเป็นการแก้ไข

ปัญหาภัยแล้งที่ซ้้าซากในพื้นที่

 - ผู้น้า เกษตรกร ในพื้นที่ 

ศึกษาดูงาน

100,000    ร้อยละ70 ของ

คณะท้างาน

ได้รับความรู้

เพิ่มขึ้น

1.  สามารถน้าหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงพัฒนาองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีการ

บริหารจัดการน้้าเพื่อยกระดับ

คุณภาพชีวิตและสร้างรายได้

ให้กับประชาชน  2. ลดความ

เหล่ือมล้้าในสังคมโดยการสร้าง

โอกาสให้คึนยากจนได้ใช้

ประโยชน์จากน้้าและดินสู่แปลง

เกษตรผสมผสานด้วยการพึ่งพา

ตนเอง  3. พัฒนายกระดับ

เทศบาลต.สันทรายเป็นศูนย์เรียนรู้

 อปท.ต้นแบบจัดการน้้าตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  4. 

สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งที่

ซ้้าซากในพื้นที่

ส้านักปลัดฯฯ 

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์



- หน้า 132 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     3. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          3.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการบริหารจดัการน้้า

แบบบูรณาการ

1. เพือ่เพิม่ประสิทธภิาพในการ

บริหารและจดัการน้้าแบบบูรณา

การ โดยการมีส่วนร่วมของภมูิ

ปัญญาท้องถิ่นควบคู่กบัการ

พฒันาคุณภาพชีวติทีเ่หมาะสม

ยั่งยนื

2. เพือ่ส่งเสริมการจดัการพืน้ทีปุ่า

ธรรมชาติ พืน้ทีชุ่่มน้้า และพืน้ที่

สาธารณะของชุมชนในเขต

เกษตรกรรม โดยการมีส่วนร่วม

จากชุมชนท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้

ส่วนเสีย ได้รับการฟืน้ฟู

ปุาธรรมชาติ พืน้ทีชุ่่มน้้า และ

พืน้ทีส่าธารณะ

พืน้ทีเ่ทศบาล

ต้าบลสันทราย

   200,000    200,000    200,000    200,000 มีแหล่งน้้า

เพิม่ขึ้น

1. มีการบริหารและจดัการน้้า

แบบบูรณาการ โดยการมีส่วน

ร่วมของภมูิปัญญาท้องถิ่นควบคู่

กบัการพฒันาคุณภาพชีวติที่

เหมาะสมยั่งยนื

2. มีการจดัการพืน้ทีปุ่าธรรมชาติ

 พืน้ทีชุ่่มน้้า และพืน้ทีส่าธารณะ

ของชุมชนในเขตเกษตรกรรม 

โดยการมีส่วนร่วมจากชุมชน

ท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ได้รับการฟืน้ฟู

ส้านักปลัดฯ 

กองช่าง

           -      300,000    200,000    200,000    200,000 

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



- หน้า 133 -

แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

     4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

          4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อจัดกิจกรรมอบรม ประชาชนทั่วไป      20,000      20,000      20,000      20,000 เยาวชนต้าบลสันทราย เกิดความสงบเรียบ กองการศึกษาฯ

ส้าหรับเยาวชน คุณธรรมจริยธรรมแก่

เยาวชนในเขตต้าบลสันทราย

ผู้สูงอายุ จ้านวน 270 

คน

ได้รับการอบรม ร้อยในชุมชน

2 โครงการหล่อเทียนและ เพื่อสืบสานบ้ารุงรักษา หล่อเทียน และ    150,000    150,000 เยาวชน ประชาชน สืบสานประเพณี กองการศึกษา ฯ

ถวายเทียนพรรษา ประเพณีและวัฒนธรรม ถวายเทียนพรรษา และผู้สูงอายุ วัฒนธรรมอันดีงาม

อันดีงามของท้องถิ่น วัดในเขตต้าบลสันทราย ต้าบลสันทราย ให้คงอยู่สืบไป

3 โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณี

วันเข้าพรรษา

เพื่อส่งเสริมท้านุบ้ารุง

พระพุทธศาสนา รักษาจารีต

ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม

ของท้องถิ่น

หล่อเทียน  แห่เทียน 

และถวายเทียนพรรษา 

9 วัดในเขตต้าบลสัน

ทราย

   150,000    150,000    150,000 เยาวชน ประชาชน 

ผู้สูงอายุ เข้าร่วม

กิจกรรมเพิ่มขึ้น

ท้านุบ้ารุงพระพุทธศาสนา 

รักษาจารีตประเพณีวัฒนธรรม

อันดีงามของท้องถิ่น

กองการศึกษาฯ

4 โครงการประเพณีรดน้้าขอพร เพื่อสืบสานบ้ารุงรักษา เยาวชน ประชาชน    150,000    150,000    150,000    150,000 เยาวชน ประชาชน สืบสานประเพณีรดน้้าขอพร กองการศึกษา ฯ

ผู้สูงอายุ ประเพณีและวัฒนธรรม และผู้สูงอายุต้าบล และผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุให้คงอยู่สืบไป

อันดีงามของท้องถิ่น สันทราย ต้าบลสันทราย

5 โครงการยี่เป็งร้าลึก เพื่ออนุรักษ์และสืบสาน ประชาชนต้าบลสัน    100,000    100,000    100,000 ประชาชนต้าบล อนุรักษ์และสืบสาน กองการศึกษา ฯ

ประเพณีลอยกระทงให้ สันทรายและพื้นที่ สันทราย ประเพณีลอยกระทง

คงอยู่สืบไป ใกล้เคียง ให้คงอยู่สืบไป

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

     4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการธรรมะสัญจรส้าหรับ เพื่อให้พุทธศาสนิกชน เด็ก เยาวชนและ      20,000      20,000      20,000      20,000 เด็ก เยาวชน และ ประชาชนมีพุทธศาสนา กองการศึกษา ฯ

ประชาชน ต้าบลสันทรายได้มีความรู้ ประชาชนต้าบล ประชาชนต้าบล เป็นเคร่ืองยึดเหนี่ยว

ความเข้าใจในหลักธรรม สันทราย สันทราย จิตใจให้ประพฤติตน

ค้าสอนทางพุทธศาสนา เป็นคนดีของสังคม

7 โครงการฝึกอบรมคุณธรรม เพื่อสร้างความตระหนัก เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ      30,000      30,000      30,000      30,000 เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ เด็ก เยาวชนและ กองการศึกษา ฯ

จริยธรรมต้าบลสันทราย ในการสร้างสุขภาวะ และประชาชนต้าบล และประชาชนต้าบล ประชาชนต้าบล

ทางจิตใจและสังคมที่ดี สันทราย สันทราย สันทรายมีสุขภาวะ

ทางจิตใจและสังคมที่ดี

8 โครงการต้ังธรรมหลวง 1. เพื่ออนุรักษ์และสืบ ประชาชนต้าบล 20,000     20,000     20,000     20,000     20,000     ประชาชนที่เข้า 1. ได้อนุรักษ์และสืบ กองการศึกษาฯ

เทศน์มหาชาติลุ่มน้้าฝาง สานการเทศน์มหาชาติ สันทราย ร่วมโครงการ สานการเทศน์มหาชาติ

2. เพื่อให้ประชาชนได้ 2. ประชาชนได้ข้อคิด

น้าหลักธรรมค้าสอน และแนวทางในการ

ไปเป็นข้อคิดและแนวทาง ด้าเนินชีวิตที่ดี

ในการด้าเนินชีวิต

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

     4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการบวงสรวงสักการะ เพื่อบวงสรวงสักการะ คณะผู้บริหาร 5,000       5,000       5,000       5,000       5,000       ประชาชนที่เข้า ร้าลึกถึงพระกรุณาธิ กองการศึกษาฯ

อนุสาวรีย์พระเจ้าฝาง อนุสาวรีย์พระเจ้าฝาง พนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี คุณของพระเจ้าฝาง

พระนางสามผิว พระนางสามผิวเพื่อน้อม ประชาชนต้าบล และพระนางสามผิว

ร้าลึกถึงพระมหากรุณาธิ สันทราย เกิดความเป็นสิริมงคล

คุณ และรักษาประเพณี พื้นที่อ้าเภอฝาง และอนุรักษ์ประเพณี

อันดีงามให้คงอยู่สืบไป และพื้นที่ใกล้เคียง อันดีงามสืบไป

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 3 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4 ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

     4. ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถ่ิน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          4.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 อุดหนุนที่ท้าการปกครอง 1. เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรม ประชาชนในพื้นที่ 15,000     15,000     15,000     15,000     15,000     ร้อยละ 80 1. สืบสานวัฒนธรรม ที่ท้าการปกครอง

อ้าเภอฝางโครงการงาน เนียมประเพณีและ อ้าเภอฝาง ประชาชนใน ประเพณีและวิถีชีวิต อ้าเภอฝาง

ประเพณีสงกรานต์ วัฒนธรรมอันงดงามของ อ้าเภอฝาง ของชาวล้านนา

ชาวล้านนา 2. ประชาชนได้แสดง

2. เพื่อแสดงออกซ่ึงความ ออกซ่ึงความกตเวทิตา

กตเวทิตาต่อบุคคลส้าคัญ ต่อบุคคลส้าคัญของ

ของท้องถิ่น ท้องถิ่น

3. เพื่อเปิดโอกาสให้ 3. ประชาชนได้ท้า

ประชาชนได้ท้ากิจกรรม กิจกรรมที่เป็น

ก่อให้เกิดความรักความ ประโยชน์ก่อให้เกิด

ผูกพันในครอบครัว ชุมชน ความรักความผูกพัน

190,000   410,000   360,000   360,000   360,000   

   190,000    410,000    510,000    510,000    510,000 รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 3 ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างสงัคมใหม้คุีณภาพ คงอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

     5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

          5.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 วันพอ่แหง่ชาติ เพื่อจัดกจิกรรมวันพอ่แหง่ชาติ ประชาชนทั่วไป 

ภายในเขตต้าบล

สันทรายและพื้นที่

ใกล้เคียง

20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 30 ของประชาชน

ในพื้นที่ได้เข้าร่วมโครงการ

กจิกรรมวันพอ่แหง่ชาติ กองการศึกษา ฯ

2 วันแมแ่หง่ชาติ เพื่อจัดกจิกรรมวันแมแ่หง่ชาติ เด็ก เยาวชน 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 30ของ กจิกรรมวันแมแ่หง่ชาติ กองการศึกษา ฯ

ประชาชนทั่วไป ประชาชนต้าบลสันทราย

ได้เข้าร่วมโครงการ

3 เงินอดุหนนุค่าอาหารกลางวัน เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุ นกัเรียนของ 2,700,000 2,700,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 นกัเรียนในสังกดั สพฐ. เด็กนกัเรียนมสุีขภาพ กองการศึกษา ฯ

โรงเรียนในสังกดั สพฐ. ค่าอาหารกลางวัน ใหแ้ก่ โรงเรียนในสังกดั ในเขตพื้นที่ต้าบล ร่างกายที่สมบรูณ์

ในเขตพื้นที่ต้าบลสันทราย โรงเรียนในสังกดั สพฐ สพฐ.ในเขตพื้นที่ สันทราย แข็งแรง

ในเขตพื้นที่ต้าบลสันทราย ต้าบลสันทราย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จงัหวัดเชยีงใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 3 ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างสงัคมใหม้คุีณภาพ คงอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

     5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จงัหวัดเชยีงใหม่

          5.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการปรับปรุง  ซ่อมแซม 

 ต่อเติมอาคารสถานศึกษาใน

เขตเทศบาลต้าบลสันทราย

เพื่อปรับปรุงอาคารสถานศึกษา

ในเขตพื้นที่เทศบาล

ต้าบลสันทราย

สถานศึกษา

ในเขตพื้นที่

เทศบาล

ต้าบลสันทราย

200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 อาคารสถานศึกษาที่ได้รับ

การปรับปรุง

สถานศึกษาได้รับการ

ปรับปรุง ใหเ้หมาะสม

ต่อการเรียนการสอน

และการท้ากจิกรรม

กองการศึกษาฯ

5 โครงการรักการอา่น เพื่อจ่ายสร้างโอกาสในการ

เข้าถึงหนงัสือของประชาชน   

ส่งเสริมและสร้างพฤติกรรม

รักการอา่นของประชาชน

จัดซ้ือชั้นวาง

หนงัสือ  วารสาร 

หนงัสือ 

จ้านวน 17 หมู่บา้น

65,000 150,000 150,000 150,000 ร้อยละของผู้อา่น

หนงัสือพมิพท์ี่เพิ่มขึ้น

ได้สร้างโอกาสการ

เข้าถึงหนงัสือของ

ประชาชน ประชาชนมี

พฤติกรรมรักการอา่น

กองการศึกษาฯ

6 โครงการจัดงานวันเด็ก

แหง่ชาติ

เพื่อส่งเสริมทกัษะความสามารถ

ของเด็กและเยาวชนใหเ้ปน็

คนกล้าคิด กล้าท้า

กล้าแสดงออก

เด็ก เยาวชน  

ในเขตเทศบาล

    150,000      150,000      150,000      150,000      150,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้าร่วม

ได้รับการส่งเสริมทกัษะ

เด็กและเยาวชน

มคีวามกล้าแสดงออก

กล้าคิด กล้าท้า

กองการศึกษาฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 3 ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างสงัคมใหม้คุีณภาพ คงอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

     5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จงัหวัดเชยีงใหม่

          5.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษาของ

โรงเรียนอนบุาลเทศบาล

สันทราย

1. เพื่อขยายโอกาสทาง

การศึกษา

2. เพื่อใหน้กัเรียนมคีวามพร้อม

ที่จะได้รับการศึกษา

3. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ

เพื่อจ่ายเปน็

ค่าใช้จ่ายในการ

บริหารสถานศึกษา

โรงเรียนอนบุาล

เทศบาลต้าบล

สันทราย

1,000,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 จ้านวนเด็กในต้าบล

สันทรายและต้าบล

ใกล้เคียงได้รับการศึกษา

เพิ่มขึ้น

เด็กในต้าบลสันทราย

และต้าบลใกล้เคียง

ได้รับการศึกษาอย่าง

ทั่วถึง

กองการศึกษาฯ

8 โครงการสนบัสนนุค่าใช้จ่าย

การบริหารสถานศึกษาของ

ศูนย์พฒันาเด็กเล็กในสังกดั

เทศบาลต้าบลสันทราย

1. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษา

2. เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมที่

จะได้รับการศึกษา

3. เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐ

 - ศูนย์พฒันาเด็ก

เล็กในสังกดั

เทศบาลต้าบล

สันทราย

500,000 500,000 800,000 800,000 800,000 จ้านวนเด็กในต้าบล

สันทรายและต้าบล

ใกล้เคียงได้รับการศึกษา

เพิ่มขึ้น

เด็กในต้าบลสันทราย

และต้าบลใกล้เคียง

ได้รับการศึกษาอย่าง

ทั่วถึง

กองการศึกษาฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 3 ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างสงัคมใหม้คุีณภาพ คงอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

     5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จงัหวัดเชยีงใหม่

          5.1 แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการเพิ่มโอกาสทาง

การศึกษา

1. เพื่อส่งเสริมสนบัสนนุการ

การจัดการศึกษาระดับอนบุาล

2. เพื่อรองรับการจัดการศึกษา

3. เพื่อสนองนโยบายของ

ผู้บริหาร ทต.สันทราย ที่

ต้องการใหส้ถานศึกาได้มาตรฐาน

4. เพื่อเปน็แหล่งเรียนรู้

นักเรียนโรงเรียน

อนุบาลเทศบาล

สันทรายและ

บุคลากรทางการ

ศึกษา

647,800 647,800 647,800 647,800 647,800 จ้านวนเด็กที่ได้รับการศึกษา

ระดับชั้นอนุบาล

ในต้าบลสันทราย

1. ส่งเสริมการจัด

การศึกษาระดับชั้นอนุบาล

2. เพิ่มโอกาสทาง

การศึกษา

3. ลดภาระค่าใช้จ่ายแก่

ผู้ปกครองนักเรียน

4. ตอบสนองนโยบาย

ผู้บริหารทต.สันทราย

กองการศึกษาฯ

10 โครงการสนามเด็กเล่นสร้าง

ปญัญาของสถานศึกษาใน

พื้นที่ต้าบลสันทราย

เพื่อกอ่สร้างสนามเด็กเล่นสร้าง

ปญัญา

กอ่สร้างสนาม

เด็กเล่น

     200,000      200,000      200,000      200,000 . มสีนามเด็กเล่นเพิ่มเล่น 

 พฒันาทกัษะในการ

เรียนรู้ของเด็ก

กองการศึกษาฯ

11 ค่าติดต้ังระบบประปา เพื่อติดต้ังระบบประปาในอาคาร

โรงเรียนอนบุาลเทศบาล

สันทราย

ติดต้ังระบบประปา         4,700 ร้อยละของสนามเด็กเล่น

ที่เพิ่มขึ้น

มสีนามเด็กเล่นเพิ่มเล่น 

 พฒันาทกัษะในการ

เรียนรู้ของเด็ก

กองการศึกษาฯ

 4,197,800   5,462,800   6,692,500   6,687,800   6,687,800 

          5.2 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม
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แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 3 ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างสงัคมใหม้คุีณภาพ คงอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

     5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จงัหวัดเชยีงใหม่

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการแข่งขันกฬีา

ประชาชนต้านยาเสพติด

สร้างความปรองดอง

สมานฉันท์

เพื่อสร้างค่านยิมและส่งเสริม

พฤติกรรมการออกก้าลังกาย

และการเล่นกฬีาของประชาชน

เพื่อสร้างสุขภาพพลานามยัที่ดี

ประชาชน ต้าบล

สันทราย จ้านวน 

17 หมู่บา้น

350,000 350,000 350,000 350,000 ร้อยละของความพงึพอใจ

ของประชาชน

ได้สร้างค่านยิมและ

ส่งเสริมพฤติกรรมการ

ออกก้าลังกายและการ

เล่นกฬีาของประชาชน 

และประชาชนมสุีขภาพ

พลานามยัที่ดี

กองการศึกษาฯ

2 โครงการแข่งขันกฬีาสัมพนัธ์

เยาวชน

เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็กและเยาวชน

มสุีขภาพร่างกายสมบรูณ์

แข็งแรงและมสุีขภาพจิตทดีี

เด็กและเยาวชน

ต้าบลสันทราย

40,000 40,000 40,000 40,000 ร้อยละ 80 ของเด็กและ

เยาวชนมสุีขภาพแข็งแรง

เด็กและเยาวชนมี

สุขภาพร่างกายสมบรูณ์

แข็งแรงและมี

สุขภาพจิตทดีี

กองการศึกษาฯ

            -       390,000     390,000     390,000     390,000 

          5.3 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม



- หน้า 142 -

แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 3 ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างสงัคมใหม้คุีณภาพ คงอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

     5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จงัหวัดเชยีงใหม่

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปอูงกนัและควบคุม

โรคไข้เลือดออก

เพื่อสร้างแรงจูงใจให ้

ผู้น้าหมบ่า้น ประชาชนเด็ก

และเยาวชน ได้มส่ีวนร่วม

ในการปอูงกนัและควบคุม

โรคไข้เลือดออก เพื่อลดอตัรา

การเกดิโรคไข้เลือดออก

ในพื้นที่ต้าบลสันทราย

ประชาชน

ต้าบลสันทราย

      90,000      100,000      100,000      100,000      100,000 อตัราการเกดิโรค

ไข้เลือดออกลดลง

1.ผู้น้า ประชาชน 

มส่ีวนร่วมในการปอูงกนั

และควบคุมโรค

ไข้เลือดออก

2.ผู้น้า ประชาชน เหน็ถึง

ความส้าคัญและเกดิ

ความ

ตระหนกัถึงภยัอนัตราย

ของโรคไข้เลือดออก

ส้านกัปลัดฯ

2 โครงการสัตว์ปลอดโรคคน

ปลอดภยัจากโรคพษิสุนขับา้

เพื่อใหสุ้นขัและแมวได้รับการ

ฉีดวัคซีนครอบคลุมทกุพื้นที่

สุนขัและแมวใน

ต้าบลสันทราย

      30,000      100,000      100,000      100,000      100,000 ร้อยละของโรคพษิสุนขั

บา้ลดลง จ้านวนสุนขัและ

แมวลดลง

การเกดิโรคพษิสุนขับา้

ลดลง

ส้านกัปลัดฯ

          5.3 แผนงานสาธารณสขุ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 3 ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างสงัคมใหม้คุีณภาพ คงอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

     5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จงัหวัดเชยีงใหม่

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการวันเอดส์โลก เพื่อรณรงค์และใหค้วามรู้ใน

การปอูงกนัและแกไ้ขปญัหา

โรคเอดส์

ประชาชนต้าบล

สันทราย

       20,000        20,000        20,000        20,000 อตัราการเกดิโรคเอดส์

ลดลง

ประชาชนมคีวามรู้ความ

เข้าใจเกี่ยวกบัโรคเอดส์

และรู้วิธีปอูงกนัการ

ติดต่อ

ส้านกัปลัดฯ

4 อดุหนนุคณะกรรมการ

หมู่บา้น หมู่ที่ 1-17 ตาม

โครงการพระราชด้าริด้าน

สาธารณสุข

เพื่อจ่ายเปน็เงินอดุหนนุใหแ้ก่

คณะกรรมการหมู่บา้นส้าหรับ

ด้าเนนิโครงการตาม

พระราชด้าริด้านสาธารณสุข

คณะกรรมการ 

หมู่บา้น หมู่ที่ 1-17

    340,000      340,000      140,000      340,000      340,000 ร้อยละ 80 ของ

ประชาชนที่เข้าร่วม

โครงการ

ประชาชนในหมู่บา้นมี

สุขภาพอนามยัที่ดี

ส้านกัปลัดฯ

          5.3 แผนงานสาธารณสขุ

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 3 ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างสงัคมใหม้คุีณภาพ คงอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

     5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จงัหวัดเชยีงใหม่

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการปรับปรุงภาวะ

โภชนาการและสุขภาพเด็กของ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราช

เจ้ากรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ

ด้าเนินโครงการพระราชด้าริด้าน

สาธารณสุข

คณะกรรมการ 

หมูบ่้าน พืน้ที่

ต้าบลสันทราย

       72,000        72,000        72,000 ร้อยละ 80 ของ

คณะกรรมการทีเ่ขา้ร่วม

โครงการมีความรู้เพิม่ขึ้น

ประชาชนในหมูบ่้านมี

สุขภาพอนามัยทีดี่

ส้านักปลัดฯ

6 โครงการรณรงค์และแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด To be 

number one ทูลกระหม่อม

หญิงอบุลรัตนราชกญัญาสิริ

วฒันาพรรณวดี

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ

ด้าเนินโครงการพระราชด้าริด้าน

สาธารณสุข

คณะกรรมการ 

หมูบ่้าน พืน้ที่

ต้าบลสันทราย

       62,000        62,000        62,000 ร้อยละ 80 ของ

คณะกรรมการทีเ่ขา้ร่วม

โครงการมีความรู้เพิม่ขึ้น

ประชาชนในหมูบ่้านมี

สุขภาพอนามัยทีดี่

ส้านักปลัดฯ

7 โครงการช่วยลดการติดเอดส์

จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย 

พระเจา้วรวงศ์เธอ พระองค์เจา้

โสมสวลี  พระวรราชาทินัดดา

มาตุ

เพือ่จา่ยเป็นค่าใช้จา่ยในการ

ด้าเนินโครงการพระราชด้าริด้าน

สาธารณสุข

คณะกรรมการ 

หมูบ่้าน พืน้ที่

ต้าบลสันทราย

       66,000        66,000        66,000 ร้อยละ 80 ของ

คณะกรรมการทีเ่ขา้ร่วม

โครงการมีความรู้เพิม่ขึ้น

ประชาชนในหมูบ่้านมี

สุขภาพอนามัยทีดี่

ส้านักปลัดฯ

    460,000     560,000     560,000     760,000     760,000 

          5.4 แผนงานเคหะและชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม



- หน้า 145 -

แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 3 ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างสงัคมใหม้คุีณภาพ คงอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

     5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จงัหวัดเชยีงใหม่

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 กอ่สร้างลานกฬีาต้าบล เพื่อส่งเสริมใหเ้ด็ก เยาวชน กอ่สร้างลานกฬีา 800,000     800,000     800,000     ร้อยละของผู้ออก ประชาชนต้าบลสันทราย กองช่าง

สันทราย และประชาชนหนัมาดูแล ก้าลังกายเพิ่มขึ้น มลีานกฬีาส้าหรับ

สุขภาพด้วยการออกก้าลังกาย ออกก้าลังกาย และมี

สุขภาพร่างกายแข็งแรง

            -               -       800,000     800,000     800,000 

          5.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชมุชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม
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แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 3 ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างสงัคมใหม้คุีณภาพ คงอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

     5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จงัหวัดเชยีงใหม่

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 อดุหนนุโรงเรียนผู้สูงอายุ

ต้าบลสันทราย ตามโครงการ

สร้างยิ้มชื่นสุขผู้สูงอายุร่วมใจ

เพื่อพฒันาคุณภาพชีวิต 

ส่งเสริมใหม้อีาชีพ

ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ  

ส่งเสริมใหม้กีารท้ากจิกรรม

ร่วมกนั

นกัเรียนผู้สูงอายุ 

ทั้ง 5 โรงเรียน

            -        200,000      200,000      200,000      200,000  ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุ

ในโรงเรียนมคีวามรู้เพิ่มขึ้น

 ผู้สูงอายุที่เช้าเรียนมี

ความรู้และมคุีณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น

ส้านกัปลัดฯ

2 โครงการจัดการแข่งขันกฬีา

ผู้สูงอายุ

เพื่อส่งเสริมใหผู้้สูงอายุ

ออกก้าลังกายและ

สร้างเสริมสุขภาพใหแ้ข็งแรง

ผู้สูงอายุ ต้าบล

สันทราย

50,000        50,000        50,000        ร้อยละ 80 ของผู้สูงอายุที่

เข้าร่วมโครงการ

ผู้สูงอายุมสุีขภาพดีขึ้น 

จิตใจสดใส

ส้านกัปลัดฯ

3 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม
พฒันาความรู้และทกัษะชีวิต
ของเด็กและเยาวชนต าบล
สันทราย

1. ใหค้วามรู้และพฒันาทกัษะ

ชีวิตของเด็กและเยาวชน

2. ส่งเสริมการรวมกลุ่ม

เด็กและเยาวชน 50 คน             -          30,000        30,000        30,000        30,000  ร้อยละ 80 ของเด็กและ

เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

ได้รับความรู้ฯ

 เกดิการพฒันาทกัษะ

ชีวิตของเด็กและ

เยาวชนและเกดิการ

รวมกลุ่ม

ส้านกัปลัดฯ

          5.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 3 ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างสงัคมใหม้คุีณภาพ คงอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

     5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จงัหวัดเชยีงใหม่

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการฝึกอบรมค่าย
ครอบครัวสัมพนัธ์

เพื่อใหค้รอบครัวมเีวทใีนการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ และ

วิเคราะหส์ภาพปญัหาใน

ครอบครัวของตนเอง และได้ใช้

เวลาร่วมกนัอย่างมคุีณภาพ

ครอบครัว 20 ครอบครัว        30,000        30,000        30,000  ครอบครัวที่เข้าร่วม

กจิกรรมอยู่ร่วมกนัอย่างมี

สุข

ท้าใหค้รอบครัวมเีวทใีน

การแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

และวิเคราะหส์ภาพ

ปญัหาในครอบครัวของ

ตนเอง และได้ใช้เวลา

ร่วมกนัอย่างมคุีณภาพ

ส้านกัปลัดฯ

5 โครงการฝึกอบรมพฒันา
ศักยภาพ
กลุ่มสตรีแมบ่า้น
ต าบลสันทราย

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทกัษะ

และเพิ่มขีดความสามารถใน

การพฒันาตนเองของสตรีใหม้ี

ประสิทธิภาพ  

2. สร้างความเชื่อมนัใหผู้้น้า

สตรีมคีวามเข้มแข็ง เปน็ฐาน

พลังในการขับเคล่ือนกจิกรรม

ต่าง ๆ ในชุมชน

กลุ่มสตรีแมบ่า้น 

จ้านวน 200 คน

       50,000        50,000        50,000  ร้อยละ 80 ของกลุ่มสตรี

ที่เข้าร่วมโครงการฯได้รับ

ความรู้

 สามารถเสริมสร้าง

ความรู้ ทกัษะและเพิ่ม

ขีดความสามารถในการ

พฒันาตนเองของสตรี

ใหม้ปีระสิทธิภาพ

ส้านกัปลัดฯ

          5.5 แผนงานสร้างความเขม้แขง็ชมุชน

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์
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แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตร์จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 3 ยทุธศาสตร์การเสริมสร้างสงัคมใหม้คุีณภาพ คงอัตลกัษณ์ทางวัฒนธรรม

ข. ยทุธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถ่ิน จงัหวัดเชยีงใหม ่ที่ 5 ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

     5. ยทุธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาทอ้งถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จงัหวัดเชยีงใหม่

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 ส่งเสริมและพฒันาจิตอาสา

ดูแลผู้พกิาร ผู้สูงอายุ

ผู้ด้อยโอกาสต้าบลสันทราย

เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองการส่งเสริม

และสนบัสนนุการพฒันาด้าน

สุขอนามยัและสร้างขวัญ

ก้าลังใจใหแ้กผู้่สูงอาย ผู้พกิาร 

ผู้ด้อยโอกาส ผู้ปวุยติดเตียง

ผู้สูงอายุ

ผู้พกิาร

ผู้ด้อยโอกาส

ในพื้นที่ต้าบล

สันทราย

20,000      20,000       20,000       20,000       20,000       ร้อยละ 100 ของผู้สูงอายุ

 ผู้พกิารและผู้ด้อยโอกาส

ได้รับการดูแล

ผู้สูงอายุ ผู้พกิาร ผู้ด้อย

โอกาส และผู้ปวุยติด

เตียง

มสุีขภาพจิตทดีี

มขีวัญและก้าลังใจ

ส้านกัปลัดฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัเชยีงใหม ่ที ่5 ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความมัน่คง ความปลอดภยั และความสงบสขุของประชาชน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จังหวดัเชยีงใหม ่ที ่6  ยทุธศาสตรก์ารปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในชมุชน

     6. ยทุธศาสตรก์ารจัดระเบยีบชมุชน สงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

          6.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปกปูองสถาบันส้าคัญ

ของชาติ

เพือ่จดักจิกรรมปกปูองสถาบัน ประชาชนต้าบล

สันทราย

50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ร้อยละ 80 ของผู้เขา้ร่วม

โครงการได้รับประโยชน์

จากโครงการนี้

ปลูกฝังใหป้ระชาชน

รู้รักสามัคคีและเชื่อมัน่

ในสถาบันพระมหากษัตริย์

ส้านักปลัดฯ

2 โครงการส่งเสริมและสนับสนุน

การสร้างความปรองดอง

สมานฉนัท์

1. เพือ่ส่งเสริมใหป้ระชาชนใน

ต้าบลสันทราย มีจติส้านึกและ

ตระหนักถงึความส้าคัญของ

สถาบันของชาติ

2. เพือ่สนับสนุนใหเ้กดิความ

สามัคคีปรองดองสมานฉนัท์

แกป่ระชาชนในต้าบลสันทราย

ประชาชนต้าบลสัน

ทราย

จ้านวน 120 คน

5,000        10,000       10,000       ร้อยละ 80 ของผู้เขา้ร่วม

โครงการได้รับประโยชน์

จากโครงการนี้

ประชาชนต้าบล

สันทราย มีจติส้านึก

ในความรักชาติ ร่วมกนั

เกดิความตระหนักและ

ส้านึกในพระมหา

กรุณาธคุิณของสถาบัน

พระมหากษัตริย์

ส้านักปลัดฯ

3 โครงการอบรมเผยแพร่บทบาท

หน้าทีข่องศูนยย์ติุธรรมชุมชน

ต้าบลสันทราย

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามนโยบาย

ของรัฐบาลและส่งเสริม

สนับสนุนการด้าเนินงานของ

ศูนยย์ติุธรรม

คณะกรรมการ

ทีป่รึกษา, ตัวแทน

ฝุายปกครอง,พนักงาน

เทศบาลผู้สังเกตการณ์

30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ร้อยละ 80 ของผู้เขา้ร่วม

โครงการได้รับประโยชน์

จากโครงการนี้

ผู้เขา้ร่วมโครงการเขา้ใจ

ถงึบทบาทหน้าทีแ่ละ

ภารกจิของศูนย์

ยติุธรรมชุมชน

ส้านักปลัดฯ

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จังหวดัเชยีงใหม่

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัเชยีงใหม ่ที ่5 ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความมัน่คง ความปลอดภยั และความสงบสขุของประชาชน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จังหวดัเชยีงใหม ่ที ่6  ยทุธศาสตรก์ารปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในชมุชน

     6. ยทุธศาสตรก์ารจัดระเบยีบชมุชน สงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จังหวดัเชยีงใหม่

          6.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

4 โครงการอบรมเยาวชน

สีขาวโตไปไม่โกง

เพือ่ส่งเสริมใหเ้ยาวชนมีความรู้

และสร้างกระแสด่อต้าน

การทุจริตและส่งเสริม

ธรรมาภบิาล

เยาวชนต้าบล

สันทราย

30,000       30,000       30,000       30,000       ร้อยละ 80 ของ

ผู้รับการอบรม

เยาวชนได้รับความรู้

และพร้อมใหค้วาม

ช่วยเหลือผู้ประสบภยั

อยา่งถกูต้อง

ส้านักปลัดฯ

5 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เพือ่ใหม้ีความตระหนักและ ขา้ราชการ 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ร้อยละ 80 ของผู้เขา้ ผู้เขา้รับการอบรมมี ส้านักปลัดฯ

ต้านทุจริตคอรัปชั่น สร้างกระแสต่อต้านการ พนักงานเทศบาล รับการอบรมได้รับ ความเขา้ระเบียบ

ทุจริตคอรัปชั่นเพือ่สร้าง ต้าบลสันทราย ประโยชน์จากโครงการนี้ กฎหมายเกี่ยวกบัการ

กระบวนการส่งเสริมคุณธรรม จ้านวน 140 คน ปราบปรามการทุจริต

จริยธรรมและธรรมาภบิาล คณะผู้บริหาร และสามารถน้ามาปรับ

มีความโปร่งใสในการท้างาน พนักงานจา้งผู้ปฏบิัติงาน ใช้ในการท้างานได้

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัเชยีงใหม ่ที ่5 ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความมัน่คง ความปลอดภยั และความสงบสขุของประชาชน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จังหวดัเชยีงใหม ่ที ่6  ยทุธศาสตรก์ารปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในชมุชน

     6. ยทุธศาสตรก์ารจัดระเบยีบชมุชน สงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จังหวดัเชยีงใหม่

          6.1  แผนงานบรหิารงานทัว่ไป

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 อดุหนุนศป.ปส.อ.ฝาง  ตาม

โครงการการปูองกนัยาเสพติด

ในพืน้ทีอ่.ฝาง

เพือ่จา่ยเป็นเงินอดุหนุนใหแ้ก ่

ศป.ปส.อ.ฝาง  ในการด้าเนิน

โครงการปูองกนัยาเสพติด

ประชาชนต้าบลสัน

ทราย

40,000       40,000       40,000       40,000       40,000       ปัญหายาเสพติดทีล่ดลง ปัญหายาเสพติดลดลง ส้านักปลัดฯ

7 อดุหนุนกองร้อยต้ารวจตระเวน

ชายแดนที ่334  โครงการ

การศึกษาเพือ่ต่อต้าน

การใช้ยาเสพติด

ในเด็กนักเรียน

(D.A.R.E.ประเทศไทย)

เพือ่ลดการแพร่ระบาดของยา

เสพติดในชุมชนและ

สถานศึกษาและเพือ่ใหเ้ด็กและ

เยาวชนได้ตระหนักถงึโทษ

โรงเรียนในพืน้ทีสั่น

ทราย

       35,000        35,000        35,000        35,000        35,000 นักเรียนได้รับความรู้

เกี่ยวกบัเร่ืองยาเสพติด

มากขึ้น

ลดการแพร่ระบาดของ

ยาเสพติดในชุมชนและ

สถานศึกษา

ส้านักปลัดฯ

    185,000     215,000     220,000     225,000     225,000 

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

รวม
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แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัเชยีงใหม ่ที ่5 ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความมัน่คง ความปลอดภยั และความสงบสขุของประชาชน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จังหวดัเชยีงใหม ่ที ่6  ยทุธศาสตรก์ารปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในชมุชน

     6. ยทุธศาสตรก์ารจัดระเบยีบชมุชน สงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จังหวดัเชยีงใหม่

          6.2  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการปูองกนัและลดอบุัติเหตุ เพือ่ปูองกนัและลดการเกดิ ประชาชนผู้ใช้รถ 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ร้อยละ 80 ของจ้านวน ลดจ้านวนการเกดิ ส้านักปลัดฯ

บนท้องถนนช่วงเทศกาลขึ้นปีใหม่ อบุัติเหตุบนถนนในช่วง ใช้ถนนในช่วง ผู้ประสบอบุัติเหตุลดลง อบัติเหตุบนถนน

เทศกาลปีใหม่ เทศกาลปีใหม่

2 โครงการปูองกนัและลดอบุัติเหตุ เพือ่ปูองกนัและลดการเกดิ ประชาชนผู้ใช้รถ 30,000       30,000       30,000       30,000       30,000       ร้อยละ 80 ของจ้านวน ลดจ้านวนการเกดิ ส้านักปลัดฯ

บนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์อบุัติเหตุบนถนนในช่วง ใช้ถนนในช่วง ผู้ประสบอบุัติเหตุลดลง อบุัติเหตุบนถนน

เทศกาลสงกรานต์ เทศกาลสงกรานต์

3 โครงการซักซ้อมแผนปูองกนั เพือ่ฝึกอบรมใหค้วามรู้ หน่วยงานราชการ 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       ร้อยละ 80 ของผู้รับ ผู้เขา้รับการอบรมมี ส้านักปลัดฯ

และบรรเทาสาธารณภยั และเตรียมความพร้อมในการ รัฐวสิาหกจิ การอบรม ความรู้และพร้อมให้

ใหค้วามช่วยเหลือผู้ประสบภยั ประชาชนต.สันทราย ความช่วยเหลือผู้ประสบ

เบือ้งต้น ภยัอยา่งถกูต้อง

4 โครงการปูองกนัและแกไ้ขปัญหา เพือ่ใหป้ระชาชนได้มีความรู้ พืน้ทีต้่าบล 20,000       20,000       20,000       20,000       20,000       หมอกควนัลดลง ลดการเผาปุาและการ ส้านักปลัดฯ

หมอกควนัและไฟปุา ความเขา้ใจและร่วมกนั สันทราย พืน้ทีปุ่าชุมชนเพิม่ขึ้น เผาขยะของชุมชน

ปูองกนัปัญหาหมอกควนัไฟปุา และปูองกนัการเกดิไฟปุา

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัเชยีงใหม ่ที ่5 ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความมัน่คง ความปลอดภยั และความสงบสขุของประชาชน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จังหวดัเชยีงใหม ่ที ่6  ยทุธศาสตรก์ารปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในชมุชน

     6. ยทุธศาสตรก์ารจัดระเบยีบชมุชน สงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จังหวดัเชยีงใหม่

          6.2  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

5 โครงการฝึกอบรมทบทวน เพือ่ใหค้วามรู้และเพิม่ อปพร.ในต้าบล 50,000       50,000       50,000       50,000       50,000       อปพร.ในต้าบล อปพร.ได้รับความรู้ ส้านักปลัดฯ

หลักสูตรอาสาสมัครปูองกนั ศักยภาพการท้างานของ สันทราย สันทราย และพฒันาประสิทธภิาพ

ภยัฝุายพลเรือน อปพร. ความเขา้ใจงาน อปพร. ในการท้างาน

6 โครงการปูองกนัและบรรเทา เพือ่ปูองกนัและบรรเทา ประชาชน 500,000     500,000     500,000     500,000     500,000     จ้านวนผู้ประสบภยัต่างๆ บรรเทาสาธารณภยั ส้านักปลัดฯ

สาธารณภยัผู้ประสบภยั สาธารณภยั และช่วยเหลือ ต้าบลสันทราย ลดลง และบรรเทาความเดือด

ราษฎรผู้ประสบภยั ร้อนของผู้ประสบภยั

7 โครงการเพิม่ประสิทธภิาพการ

ด้าเนินงานของงานปูองกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

ใหป้ระชาชนได้รับการช่วยเหลือ

แบบมีขั้นตอนและกระบวนการ

ทีไ่ด้มาตรฐาน

ประชาชนต้าบลสัน

ทราย

     348,000      403,200      423,400      450,000      500,000 ร้อยละ70 ของประชาชน

ทีไ่ด้รับการช่วยเหลือ

ประชาชนได้รับการ

ช่วยเหลือ

ส้านักปลัดฯ

8 โครงการซ้อมแผนอบุัติภยัทาง

ถนน

เพิม่ศักยภาพการพฒันา

บุคลากรของงานปูองกนัและ

บรรเทาสาธารณภยั

เจา้หน้าทีอ่ปพร.และ

เจา้หน้าทีง่านปูองกนัฯ

       30,000        30,000        30,000        30,000        30,000 ร้อยละ 80 ของผู้เขา้ร่วม

โครงการ

ผู้เขา้รับการอบรมมีความ

เขา้ใจในการแกป้ัญหา

และการช่วยเหลือ

ประชาชน

ส้านักปลัดฯ

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



- หน้า 154 -

แบบ ผ.02

ก. ยทุธศาสตรจ์ังหวดัเชยีงใหม ่ที ่5 ยทุธศาสตรก์ารเสรมิสรา้งความมัน่คง ความปลอดภยั และความสงบสขุของประชาชน

ข. ยทุธศาสตรก์ารพัฒนาขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน จังหวดัเชยีงใหม ่ที ่6  ยทุธศาสตรก์ารปอ้งกัน บรรเทาสาธารณภยัและการรกัษาความเปน็ระเบยีบเรยีบรอ้ยในชมุชน

     6. ยทุธศาสตรก์ารจัดระเบยีบชมุชน สงัคม และการรกัษาความสงบเรยีบรอ้ย

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสนัทราย อ าเภอฝาง จังหวดัเชยีงใหม่

          6.2  แผนงานการรกัษาความสงบภายใน

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั ผลทีค่าดวา่ หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้บั รบัผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

9 โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้และ

วธิเีอาชีวติรอดจากจมน้้า

ใหป้ระชาชนได้รับความรู้ในการ

เอาตัวรอดและการช่วยเหลือ

แบบมีขั้นตอนและกระบวนการ

ทีไ่ด้มาตรฐาน

จนท.ทต.สันทราย 

นักเรียน นักศึกษา 

ประชาชนต้าบล

สันทราย

       40,000        40,000        40,000 ร้อยละ70 ของประชาชน

ทีเ่ขา้ร่วมโครงการได้รับ

ความรู้

ผู้เขา้ร่วมโครงการได้รับ

ความรู้ฯ

ส้านักปลัดฯ

10 โครงการติดต้ังกล้อง CCTV 

ในพืน้ทีต้่าบลสันทราย

เพือ่ปูองกนัและปราบปราม

อาชญากรรมและรักษาความ

เป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน

หมูท่ี ่1-17  ต้าบลสัน

ทราย

  3,000,000   3,000,000   3,000,000   3,000,000 ประชาชน ร้อยละ 100 

ของหมูบ่้านได้ใช้

ประโยชน์จากโครงการนี้

ลดปัญหาอาชญากรรม

และเกดิความสงบสุขใน

ชุมชน

กองช่าง

11 ค่าใช้จา่ยในการช่วยเหลือ

ประชาชน

เพือ่ช่วยเหลือประชาชนจากภยั

พบิัติต่าง ๆ

หมูท่ี ่1-17  ต้าบลสัน

ทราย

     500,000      500,000      500,000 ประชาชนร้อย 80  ได้รับ

ความช่วยเหลือ

ประชาชนในพืน้ทีต้่าบล

สันทรายได้รับความ

ช่วยเหลือทันท่วงที

ส้านักปลัดฯ

12 โครงการปูองกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติดต้าบลสันทราย

เพือ่ฝึกอบรมใหค้วามรู้และ

ปูองกนัการแกไ้ขปัญหายาเสพ

ติดแกป่ระชาชนต้าบลสันทราย

ประชาชนต้าบลสัน

ทราย

       50,000        50,000        50,000 ประชาชนร้อย 80  ได้รับ

ความรู้ในการปูองกนัและ

แกไ้ขปัญหายาเสพติด

ประชาชนในพืน้ทีต้่าบล

สันทรายได้รับความรู้ใน

การปูองกนัและแกไ้ข

ปัญหายาเสพติด

ส้านักปลัดฯ

  1,058,000   4,113,200   4,723,400   4,700,000   4,750,000 

ที่

โครงการ วตัถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา



- หน้า 155 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

          7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการวันเทศบาล 1.  เพื่อเป็นการระลึกถึงความส้าคัญ

และความเป็นมาของการก่อก้าเนิด

เทศบาล 

2.  เพื่อตระหนักและเห็นถึง 

ความส้าคัญของการปกครองท้องถิ่นใน

รูปแบบเทศบาล ตลอดจนมองเห็น

ความส้าคัญของการบริการและการ

อ้านวยความสะดวก ความเสมอภาค 

และการสร้างความเป็นธรรม ให้กับ

ประชาชนที่มาใช้บริการของเทศบาล

3.  เพื่อให้เกิดความรักความผูกพัน

ความสามัคคีระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล

 พนักงานเทศบาล 

และพนักงานจ้าง

10,000        5,000         50,000        50,000        50,000        ผู้เข้าร่วมโครงการตาม

เปูาหมายไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

1.  ท้าให้ทราบถึงความส้าคัญ

และ

 ความเป็นมาของการ

ก่อก้าเนิดเทศบาล 

2. เกิดความตระหนักและเห็น

ถึงความ 

 ส้าคัญของการปกครอง

ท้องถิ่นในรูปแบบเทศบาล

ตลอดจนมองเห็นความส้าคัญ

ของการบริการประชาชน

3. เกิดความรักความสามัคคี

ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

ส้านักปลัดฯ

10,000        5,000         50,000        50,000        50,000        

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



- หน้า 156 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการ

บริหารท้องถิ่น(การประชุม

สภาพลเมือง)

1  เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน

ร่วมในการบริหารจัดการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น

2.  เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในการก้าหนดนโยบายและวางแผน

พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมในระดับ

ท้องถิ่น

3.  เปิดโอกาสให้ประชาชน มีส่วนร่วม

ในการตรวจสอบการด้าเนินงานของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบ

ขั้นตอนการด้าเนินงาน ส่งผลให้การ

ด้าเนินการต่าง ๆ ของท้องถิ่นเป็นไป

ด้วยความโปร่งใส มีความเป็นธรรม ลด

การทุจริต และความขัดแย้งในการ

ท้างาน

1.  ก้านัน, 

ผู้ใหญ่บ้าน, ประธาน

กลุ่มผู้สูงอายุ, 

ประธานกลุ่มสตรี

แม่บ้าน, และ

ประธาน อสม. 

ต้าบลสันทราย   2. 

 หัวหน้าส่วน

ราชการภาครัฐ และ

เอกชนในเขตพื้นที่

ต้าบลสันทราย 3.  

คณะผู้บริหาร 

สมาชิกสภาเทศบาล 

ผู้อ้านวยการกอง 

หัวหน้าฝุาย 

เทศบาลต้าบล

สันทราย

        20,000        20,000         20,000         20,000         20,000 ผู้เข้าร่วมโครงการตาม

เปูาหมายไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 80

1.  ประชาชนมีส่วนร่วมใน

การบริหารจัดการองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 2.  

ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

ก้าหนดนโยบายและวางแผน

พัฒนา เศรษฐกิจและสังคมใน

ระดับท้องถิ่น 3. ประชาชน มี

ส่วนร่วมในการตรวจสอบการ

ด้าเนินงานขององค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น รับทราบ

ขั้นตอนการด้าเนินงาน  ลด

การทุจริต และความขัดแย้ง

ในการท้างาน

ส้านักปลัดฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



- หน้า 157 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

3 โครงการเทศบาลเคล่ือนที่

พบประชาชน

เพื่อรับทราบถึงปัญหาความต้องการ

ของประชาชนอย่างแท้จริง

เพื่อเป็นการออกพบปะประชาชนในเขต

เทศบาลอย่างใกล้ชิดและทั่วถึงเพื่อ

เสริมสร้างทัศนคติที่ดคีต่อเทศบาล

เทศบาลเคล่ีอนที่ 

พบประชาขน

20,000        20,000       50,000        50,000        50,000        ร้อยละ 80 ของความ

พึงพอใจของประชาชน

ในพื้นที่

ได้รับทราบถึงปัญหาความ

ต้องการของประชาชนอย่าง

แท้จริงได้พบปะประชาชนใน

เขตเทศบาลอย่างใกล้ชิด

ส้านักปลัดฯ

4 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ

เลือกต้ัง

เพื่อด้าเนินการเลือกต้ังกรณีเลือกต้ังใหม่ กรณีมีการเลือกต้ัง

ใหม่

700,000      700,000      1,000,000    1,000,000    50,000        ร้อยละ 80 ของจ้านวน

 ผู้มีสิทธิเลือกต้ังมาใช้

สิทธิ

ส้าหรับด้าเนินการกรณีมีการ

เลือกต้ังใหม่

ส้านักปลัดฯ

5 โครงการฝึกอบรมเพิ่ม เพื่อฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ผู้น้าชุมชน 500,000      500,000      500,000      500,000      ร้อยละ 80 ของผู้ เพิ่มประสิทธิภาพและ ส้านักปลัดฯ

ประสิทธิภาพผู้น้าชุมชน และศักยภาพ ผู้น้าชุมชน เข้าร่วมโครงการได้ ประสิทธิผลในการบริหาร

เทศบาลต้าบลสันทราย ต้าบลสันทราย รับการพัฒนาศักยภาพ งานท้องถิ่น

ในการบริหาร งานท้องถิ่น

6 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม เพื่อพัฒนาศักยภาพคณะ คณะผู้บริหาร 50,000        50,000        50,000        ร้อยละ 80 ของ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ส้านักปลัดฯ

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้บริหาร  สมาชิกสภา สมาชิกสภาฯ ผู้เข้ารับการอบรม พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับ

พนักงานเทศบาลและ พนักงานเทศบาล และ พนักงาน มีความรู้ความเข้าใจ ความรู้ความเข้าใจในการ

พนักงานจ้างเพื่อเพิ่ม พนักงานจ้าง ให้มีความรู้ ในการปฏิบัติงาน ท้างานเสริมสร้าง

ประสิทธิภาพของอปท. ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ประสิทธิภาพในการท้างาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



- หน้า 158 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

7 โครงการฝึกอบรมส่งเสริม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ คณะผู้บริหาร 20,000        20,000        20,000        ร้อยละ 80 ของ คณะผู้บริหาร และพนักงานฯ ส้านักปลัดฯ

คุณธรรมจริยธรรม จริยธรรมในการท้างานให้แก่ พนักงานเทศบาล ผู้เข้าร่วมโครงการ เทศบาลต้าบลสันทราย

คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น สามารถน้าความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม

มาปรับใช้ในการท้างาน ในการท้างานและเกิดความรัก

ความสามัคคีภายในองค์กร

8 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้าง

ทัศนคติและจิตส้านึกที่ดีงาม

ในการอยู่ร่วมกันของ

คณะผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน

1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการเรียนรู้เกิด

จิตส้านึกในการท้างานในองค์กร

2. เพื่อให้พนักงานได้เรียนรู้โลกการ

ท้างานเปล่ียนแปลงไปอย่างไร และ

รู้จักปรับตัวเพื่อการเปล่ียนแปลง

คณะผู้บริหาร

พนักงานเทศบาล

และผู้ปฏิบัติงาน

ในเทศบาล

ต้าบลสันทราย

200,000      200,000      200,000      ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถน้าความรู้

มาปรับใช้ในการท้างาน

1. ผู้เข้ารับการเรียนรู้เกิด

จิตส้านึกในการท้างานให้

กับองค์กร

2. พนักงานได้เรียนรู้ว่าการ

ท้างานในปัจจุบันเปล่ียนไป

อย่างไร

ส้านักปลัดฯ

9 โครงการฝึกอบรมพัฒนา

ศักยภาพของคณะผู้บริหาร

พนักงานเทศบาลและ

ผู้ปฏิบัติงาน

เพื่อเพิ่มศักยภาพของคณะผู้บริหาร 

พนักงานเทศบาลและผู้ปฏิบัติงาน

คณะผู้บริหาร

พนักงานเทศบาล

และผู้ปฏิบัติงาน

ในเทศบาล

ต้าบลสันทราย

300,000      300,000      300,000      ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้าร่วมโครงการ

สามารถน้าความรู้

มาปรับใช้ในการท้างาน

คณะผู้บริหาร พนักงาน

เทศบาลและผู้ปฏิบัติงาน 

ได้รับความรู้เพิ่มขึ้น

ส้านักปลัดฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



- หน้า 159 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 725,122      1,225,124   1,625,126    1,625,128    675,130      

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการส่งเสริมและ

สนับสนุนการจัดท้า

แผนพัฒนาท้องถิ่น

1. เพื่อพัฒนาศักยภาพ

คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

และคณะกรรมการสนับสนุน

การจัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่น

2. เพื่อเกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนในการจัดท้าแผนพัฒนา

ท้องถิ่น

ประชาชนต้าบล

สันทราย

30,000        30,000       30,000        30,000        30,000        ร้อยละ 60 ของ

ประชาชนเข้าร่วมการ

ประชาคม

แผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้อง

กับแผนพัฒนาจังหวัดและมี

ประสิทธิภาพ เกิดการมีส่วน

ร่วมของประชาชนล

ส้านักปลัดฯ

11 โครงการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อติดตามผลการด้าเนินงานตาม

แผนพัฒนาท้องถิ่น

โครงการใน

แผนพัฒนาท้องถิ่น

        25,000        25,000         25,000         25,000         25,000 ร้อยละ 80 ของ

โครงการที่

สามารถน้าไปปฏิบัติจริง

ได้รับทราบถึงผลการ

ด้าเนินงานและใช้เป็นข้อมูล

ในการ

จัดท้าแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

ส้านักปลัดฯ

12 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

ด้านการจัดท้าแผนพัฒนา

ท้องถิ่นและการเขียน

โครงการอย่างมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ด้าน

การจัดท้าแผนและการเขียนโครงการ

อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ  และ

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ

ผู้น้าชุมชน 

สมาชิกสภาฯ  

คณะผู้บริหาร 

พนักงานเทศบาล 

และผู้ปฏิบัติงาน

ในเทศบาลต้าบล

สันทราย

20,000        20,000        20,000        ร้อยละ 70 ของผู้เข้า

รับการฝึกอบรมได้รับ

ความรู้และสามารถ

เขียนโครงการอย่างมี

ประสิทธิภาพ

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้

ด้านการจัดท้าแผนและการ

เขียนโครงการอย่างถูกต้อง

และมีประสิทธิภาพ  และ

เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยฯ

ส้านักปลัดฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



- หน้า 160 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป 2,561         2,562         572,563      572,564      572,565      

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

13 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ

เทศบาลแก่ประชาชน

เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมี

ความรู้ความเข้าใจในกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาล

ประชาชน ผู้น้าชุมชน 

สมาชิกสภาฯ  

คณะผู้บริหาร 

พนักงานเทศบาล 

และผู้ปฏิบัติงาน

ในเทศบาลต้าบล

สันทราย

30,000        30,000       30,000        30,000        30,000        ร้อยละ 80 ของผู้เข้า

รับการอบรมมีความรู้

ความเข้าใจในกฎหมาย

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้

ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

ของเทศบาล

ส้านักปลัดฯ

14 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

ทางกฎหมายว่าด้วยการ

บริหารราชการส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้ความรู้

ทางกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ

ท้องถิ่น และกฎหมายต่าง ๆ ที่ควรรู้

ผู้น้าชุมชน 

สมาชิกสภาฯ  

คณะผู้บริหาร 

พนักงานเทศบาล 

และผู้ปฏิบัติงาน

ในเทศบาลต้าบล

สันทราย

30,000        30,000        30,000        ร้อยละ 80 ของผู้เข้า

รับการอบรมมีความรู้

ความเข้าใจกฎหมาย

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้

ความรู้ทางกฎหมายว่าด้วย

การบริหารราชการท้องถิ่น 

และกฎหมายต่าง ๆ ที่ควรรู้

ส้านักปลัดฯ

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



- หน้า 161 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

15 จัดนิทรรศการและเผยแพร่ เพื่อจัดนิทรรศการและผลงาน จัดนิทรรศการ 50,000        50,000       50,000        50,000        50,000        ร้อยละของประชาชน ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลและ ส้านักปลัดฯ

ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ของหน่วยงานต่าง ๆ 1 คร้ัง ที่ได้รับข้อมูลข่าวสาร รู้จักหน่วยงานราชการยิ่งขึ้น

พร้อมของดีประจ้า

ต้าบลสันทราย

16 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ จัดเก็บภาษีในพื้นที่ 20,000       20,000        20,000        20,000        จัดเก็บภาษีได้ร้อยละ สามารถบริหารงานข้อมูลให้ กองคลัง

การบริการจัดเก็บภาษี จัดท้าเอกสารฐานข้อมูล เทศบาลต้าบลสันทราย 90 ของจ้านวนผู้ต้อง เป็นปัจจุบัน เพิ่มประสิทธิภาพ

เคล่ือนที่ และส่ิงปลูกสร้างในต้าบล ช้าระภาษี การจัดเก็บภาษีและอ้านวย

สันทรายเพื่อรองรับการ ความสะดวกให้ประชาชนที่มา

จัดเก็บภาษีรายได้และ ใช้บริการ

ค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

17 โครงการพัฒนาเพิ่ม เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ส้านักปลัด 2,000,000   2,000,000    2,000,000    2,000,000    ร้อยละของงาน ภารกิจหน้าที่ และงานที่ปฏิบัติ ส้านักปลัดฯ

ประสิทธิภาพในการ บุคคลภายนอก เพื่อช่วยปฏิบัติ กองคลัง ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น กองคลัง

บริหารจัดการของเทศบาล งานของเทศบาลต้าบลสันทราย กองช่าง กองช่าง

ต้าบลสันทราย กองการศึกษาฯ กองการศึกษาฯ

โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลสันทราย 50000 2070000 2070000 2070000 2070000

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



- หน้า 162 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

18 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ 1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจกับ ประชาชนที่ร่วม 30,000        30,000       30,000        30,000        30,000        ร้อยละของความ 1. ประชาชนมีความรู้ความ กองคลัง

ตามระเบียบกระทรวง กรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง เป็นกรรมการ โปร่งใสในการจัดซ้ือ เข้าใจกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง

การคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ 2. เพื่อให้การบริหารงานโครงการของ จัดซ้ือจัดจ้าง จัดจ้าง 2. การจัดซ้ือจัดจ้างเกิดความ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุ เทศบาลต้าบลสันทรายเกิดความโปร่งใส โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 สามารถตรวจสอบได้ 3. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ

3. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม บริหารงานท้องถิ่น

ในการบริหารงานท้องถิ่น

19 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

แก่ผู้อยู่ในข่ายต้องช้าระภาษี

ที่ดินและส่ิงปลูกสร้างตาม 

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและส่ิงปลูก

สร้าง พ.ศ. 2562

1. เพื่อให้ผู้น้าและผู้อยู่ในข่ายต้องช้าระ

ภาษีฯ ได้เข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ภาษี

ที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

2. เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ช้าระภาษีได้ช้าระ

ภาษีในห้วงระยะเวลาตามที่กฎหมาย

ก้าหนด

3. เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ 

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง 

สามารถลดขั้นตอนการจัดเก็บภาษีได้

ผู้อยูในข่ายต้อง

ช้าระภาษีที่ดินและ

ส่ิงปลุกสร้าง และ

ประชาชน

ต้าบลสันทราย

ผู้น้าท้องถิ่น

20,000        20,000        20,000        ร้อยละ 80 ของ

ผู้เข้ารับการอบรม

มีความรู้เพิ่มขึ้น

1. ผู้น้าและผู้อยูใ่นข่ายต้องช้าระ

ภาษีฯ ได้เข้าใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. 

ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง พ.ศ. 

2562

2. ผู้มีหน้าที่ช้าระภาษีได้ช้าระ

ภาษีในห้วงระยะเวลาตามที่

กฎหมายก้าหนด

3. เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับ 

พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร้าง

 สามารถลดขั้นตอนการจดัเก็บ

ภาษีได้

กองคลัง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



- หน้า 163 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          7.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

20 โครงการจิตอาสา เราท้า

ความดีด้วยหัวใจ

เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็ด

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาว

ชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อม

ร้าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ  

เพื่อให้ประชาชนเกิดจิตส้านึกรักษ์

ทรัพยากรอันมีค่าและมีการใช้สอย

ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

เพื่อแสดงถึงพลังความสามัคคีของ

ประชาชน

กิจกรรมท้าแนวกันไฟ

กิจกรรมจิตอาสา

พัฒนาสวนสาธารณะ

กิจกรรมจิตอาสา

พัฒนาวัด

กิจกรรมรณรงค์ลด

และคัดแยกขยะมูล

ฝอย

กิจกรรมปลูกปุา

กิจกรรมอาสาท้าดี

อื่นฯลฯ

50,000       50,000        50,000        50,000        ร้อยละของประชาชน

ในพื้นที่เข้าร่วม

กิจกรรมมีความพึงพอใจ

ประชาชน  ผู้น้า  จิตอาสาฯ  

พนักงาน ภาครัฐ และ

ภาคเอกชนในพื้นที่ได้ร่วมกัน

ท้ากิจกรรม  เกิดจิตส้านึก

รักษ์ทรัพยากรอันมีค่าและมี

การใช้สอยทรัพยากรอย่าง

ยั่งยืน

ส้านักปลัดฯ

21 อุดหนุนที่ท้าการปกครอง

อ้าเภอฝาง ตามโครงการ

รัฐพิธี

เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่ที่ท้าการ

ปกครองอ้าเภอฝาง ตามโครงการรัฐพิธี

อุดหนุนที่ท้าการ

ปกครองอ้าเภอฝาง

30,000       30,000        30,000        30,000        ส้านักปลัดฯ

915,000     3,490,000  4,505,000   4,505,000   3,555,000   รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



- หน้า 164 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          7.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการต่อเติมอาคารกู้ชีพ เพื่อต่อเติมอาคารกู้ชีพ กู้ภัย จ้านวน 1 แห่ง 200,000      200,000      200,000      ร้อยละความพึงพอใจ มีพื้นที่ใช้สอยเพิ่มมากขึ้น กองช่าง

กู้ภัย ของประชาชน

2 โครงการจ้างออกแบบอาคาร เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างออกแบบอาคาร       500,000       500,000       500,000       500,000 แบบแปลนที่ได้ การด้าเนินงานของกองช่าง กองช่าง

จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือ มาตรฐาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

นิติบุคคล ถูกต้องตามระเบียบ

3 โครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อก่อสร้างอาคารส้านักงาน จ้านวน 1 หลัง 35,000,000  35,000,000  ร้อยละความพึงพอใจ มีอาคารส้านักงานเพื่อรองรับ กองช่าง

ส้านักงาน คสล. 3 ชั้น คสล. เทศบาลต้าบลสันทราย ของประชาชน การปฏิบัติงานและการให้บริการ

เทศบาลต้าบลสันทราย

4 โครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟู เพื่อก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูกายภาพ กว้าง 4 เมตร 400,000      400,000      ร้อยละความพึงพอใจ ประชาชนมีสถานที่ กองช่าง

กายภาพบ้าบัดต้าบลสันทราย บ้าบัดต้าบลสันทราย ยาว 12 เมตร ของประชาชน ส้าหรับท้ากายภาพบ้าบัด

5 โครงการปรับปรุง ต่อเติม เพื่อปรับปรุง ต่อเติม อาคารศูนย์ฟื้นฟู อาคาร 1 หลัง 500,000      500,000      ร้อยละความพึงพอใจ อาคารศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบ้าบัด กองช่าง

ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบ้าบัด กายภาพบ้าบัดต้าบลสันทราย กว้าง 5.2 เมตร ของประชาชน ได้รับปรับปรุง เหมาะสมต่อการ

ต้าบลสันทราย ยาว 12 เมตร ให้บริการประชาชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



- หน้า 165 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          7.2  แผนงานเคหะและชุมชน -           1,100,000  1,600,000   36,200,000 35,500,000 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 โครงการก่อสร้าง

อาคารจอดรถ

ศูนย์บริการประชาชน

ต้าบลสันทราย

เพื่อใช้เป็นสถานที่จอดรถยนต์ของ

บุคลากรและประชาชนผู้มาติดต่อ

ราชการและใช้เป็นสถานที่รับรองและ

พักผ่อนส้าหรับประชาขนผู้มาใช้บริการ

ศูนย์บริการประชาชนต้าบลสันทราย

อาคารจอดรถ 500,000      500,000      500,000      ร้อยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

มีอาคารส้าหรับจอดรถ

รองรับการให้บริการประชาชน

กองช่าง

7 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

แก่คณะกรรมการบริหาร

กิจการและบ้ารุงรักษา

ประปาหมู่บ้าน

เพื่อให้ความรู้แก่คณะกรรมการบริหาร

กิจการและบ้ารุงรักษาประปาหมู่บ้าน 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การบริหารกิจการและการบ้ารุงรักษา

ระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ. 2562  

ให้กับคณะกรรมการบริหารกิจการ

ประปาหมู่บ้านในต้าบลสันทราย

คณะกรรมการ

บริหารกิจการ

ประปาหมู่บ้าน ใน

พื้นที่ต้าบลสันทราย

40,000        40,000        40,000        ร้อยละของ

คณะกรรมการที่เข้ารับ

การอบรมได้รับความรู้

เพิ่มขึ้น

คณะกรรมการบริหารกิจการ

และบ้ารุงรักษาประปาหมู่บ้าน

 ได้รับความรู้ตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย

การบริหารกิจการและการ

บ้ารุงรักษาระบบประปา

หมู่บ้าน พ.ศ. 2562 

ให้กับคณะกรรมการบริหาร

กิจการประปาหมู่บ้าน

ในต้าบลสันทราย

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



- หน้า 166 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          7.2  แผนงานเคหะและชุมชน

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

8 โครงการตรวจคุณภาพน้้า

อุปโภคบริโภคของชุมชน

ในเขตเทศบาล

1. เพื่อทราบถึงคุณภาพน้้าประปา

หมู่บ้านในเขตเทศบาลต้าบลสันทราย

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพน้้าประปาหมู่บ้าน

ในเขตเทศบาลต้าบลสันทรายให้อยู่ใน

เกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง

3. เพื่อเสริมสร้างให้ผู้เกี่ยวข้องมีองค์

ความรู้ตระหนักต่อปัญหาที่มีผลกระทบ

ต่อสุขภาพและมีส่วนร่วมในการเฝูา

ระวังคุณภาพน้้าอุปโภค บริโภค

ตรวจสอบคุณภาพ

น้้าประปาในต้าบล

สันทราย

จ้านวน 12 หมู่บ้าน

50,000       50,000        50,000        50,000        ร้อยละของคุณภาพ

น้้าประปาที่มีคุณภาพ

1. ท้าให้ถึงคุณภาพน้้าประปา

หมู่บ้านในเขตเทศบาลต้าบล

สันทราย

2. ได้พัฒนาคุณภาพ

น้้าประปาหมู่บ้านในเขต

เทศบาลต้าบลสันทรายให้อยู่

ในเกณฑ์มาตรฐานอย่าง

ต่อเนื่อง

3. ได้เสริมสร้างให้ผู้เกี่ยวข้อง

มีองค์ความรู้ตระหนักต่อ

ปัญหาที่มีผลกระทบต่อ

สุขภาพและมีส่วนร่วมในการ

เฝูาระวังคุณภาพน้้าอุปโภค 

บริโภค

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างร้ัวคสล.

โรงเรียนอนุบาลเทศบาล

สันทราย

เพื่อก่อสร้างร้ัว คสล.โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลสันทราย

ร้ัวคสล.ยาว 187 

เมตร 

พร้อมประตูเข้าออก 

จ้านวน 2 จุด

      400,000       400,000 ร้อยละความพึงพอใจ 

ของประชาชน

มีแนวเขตร้ัวที่ชัดเจนสามารถ

ปูองกันทรัพย์สินทางราชการ

ไม่ให้สูญหายได้

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



- หน้า 167 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          7.2  แผนงานเคหะและชุมชน 205,122      1,955,124   3,095,126    72,095,128  71,095,130  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

10 โครงการก่อสร้างห้องน้้า

สาธารณะ

เพื่อก่อสร้างห้องน้้าไว้ส้าหรับบริการ

ประชาชนในที่สาธารณะ

กว้าง 4 เมตร ยาว 

12.50 เมตร

จ้านวน 8 ห้อง

      400,000 ร้อยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

ประชาชนสาธารณะส้าหรับ

บริการประชาชน

กองช่าง

11 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

และก่อสร้างศูนย์บริการ

ประชาชน 

เทศบาลต้าบลสันทราย

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และส่ิงปลูกสร้าง 

1.ก่อสร้างรางระบายน้้า  

2.ก่อสร้างระบบประปา/ระบบไฟฟูา  

3.ต่อเติมอาคารกู้ชีพกู้ภัย   

4.ก่อสร้างร้ัว/ซุ้มประตูทางเข้า 

5.ก่อสร้างพระภูมิเจ้าที่

บริเวณพื้นที่

ศูนย์บริการ

ประชาชนส้านักงาน

เทศบาลต้าบลสัน

ทราย

    5,000,000     5,000,000     5,000,000 ประชาชนมีความพึง

พอใจร้อยละ 80

ประชาชนได้รับความสะดวก

ในการมาใช้บริการ

กองช่าง

12 โครงการปรับปรุงอาคาร

ศูนย์ฟื้นฟูและกายบ้าบัด

เทศบาลต้าบลสันทราย

เพื่อปรับปรุงอาคารศูนย์ฟื้นฟูฯ

เพื่อให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานและ

รองรับการให้บริการประชาชน

ปรับปรุงศูนย์ฟื้นฟู 

จ้านวน 1 หลัง  

ขนากว้าง 5.2 เมตร 

ยาว 12 เมตร

      500,000       500,000 ร้อยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

ปรับปรุงอาคารฟื้นฟู ให้

เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน

และบริการประชาชน

กองช่าง

13 โครงการปรับปรุง ต่อเติม

อาคารสันทรายรวมใจ

เพื่อปรับปรุง ต่อเติม 

อาคารสันทรายรวมใจ เพื่อรองรับการ

ให้บริการประชาชน

จ้านวน 1 หลัง       100,000       100,000     1,000,000     1,000,000     1,000,000 ร้อยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

มีพื้นที่ใช้สอยที่เหมาะสมต่อ

การจัดกิจกรรมรองรับการ

ให้บริการประชาชน

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



- หน้า 168 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          7.2  แผนงานเคหะและชุมชน 205,122      1,955,124   3,095,126    72,095,128  71,095,130  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

14 โครงการก่อสร้างร้ัวพร้อม

ปรับปรุง

ภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลสันทราย 

และก่อสร้างเสาธงชาติ

เพื่อก่อสร้างร้ัว และปรับปรุงภูมิทัศน์

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย และ

ก่อสร้างเสาธงชาติ

ร้ัวคสล.ยาว 19 เมตร

 สูง1.20 เมตร

เสาธงสูง 12 เมตร

      300,000       300,000 ร้อยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

มีแนวเขตร้ัวที่ชัดเจนสามารถ

ปูองกันทรัพย์สินทางราชการ

ไม่ให้สูญหายได้และปรับปรุง

ภูมิทัศน์โรงเรียนอนุบาล

เทศบาลสันทราย และก่อสร้าง

เสาธงชาติ   ให้เหมาะสม

กองช่าง

15 โครงการก่อสร้างร้ัวศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยงู

เพื่อก่อสร้างร้ัวศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร้ัวคสล.

ยาว 200 เมตร 

สูง 1.60 เมตร

      500,000       500,000 ร้อยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

มีแนวเขตร้ัวที่ชัดเจนสามารถ

ปูองกันทรัพย์สินทางราชการ

ไม่ให้สูญหายได้

กองช่าง

16 โครงการปรับปรุงซ่อมแซม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านสันต้นดู่

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็ก  ให้เหมาะสม

ปรับปรุงซ่อมแซม

อาคาร 

ต่อเติมศูนย์พัฒนา

เด็กเล็กบ้านสันต้นดู่

      300,000       300,000 ร้อยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ได้รับ

ปรับปรุงที่เหมาะสมแก่เด็ก

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



- หน้า 169 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          7.2  แผนงานเคหะและชุมชน 205,122      1,955,124   3,095,126    72,095,128  71,095,130  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

17 โครงการบ้ารุงรักษา

สวนสาธารณะ

เฉลิมพระเกียรติฯ 

เทศบาลต้าบลสันทราย

1. เพือบ้ารุงและดูแลรักษา

สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ 

เทศบาลต้าบลสันทราย

2. เพื่อพัฒนาส่ิงแวดล้อมและคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน เสริมสร้างภาพ

แวดล้อมสีเขียวที่เสมือนปอดของชุมชน

3. เพื่อให้ประชาชนได้มีสถานที่ส้าหรับ

ท้ากิจกรรมพักผ่อน

ปรับปรุงบ้ารุงรักษา

สวนสาธารณะ

      200,000       150,000       150,000       150,000 ร้อยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

1. สวนสาธารณะเฉลิมพระ

เกียรติฯได้รับการบ้ารุงรักษา

ดูแล 

2. ได้พัฒนาส่ิงแวดล้อมและ

คุณภาพชีวิตของประชาชน 

เสริมสร้างภาพแวดล้อมสี

เขียวที่เสมือนปอดของชุมชน

3. ประชาชนมีสถานที่ส้าหรับ

ท้ากิจกรรมพักผ่อน

กองช่าง

18 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์

ศูนย์บริการประชาชน

เทศบาลต้าบลสันทรายและ

ที่สาธารณะในเขตต้าบลสัน

ทราย

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคาร

ส้านักงาน  ศูนย์บริการประชาชนฯและ

สถานที่สาธารณะในเขตต้าบลสันทราย

อาคารส้านักงาน

สวนสาธารณะในเขต

ต้าบลสันทราย

        10,000        10,000       100,000       100,000       100,000 ร้อยละความพึงพอใจ

ของประชาชน

อาคารส้านักงาน  ศูนย์บริการ

ประชาชนฯและสถานที่

สาธารณะในเขตต้าบลสัน

ทราย  ได้รับการปรับปรุงอย่าง

เหมาะสม

กองช่าง

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



- หน้า 170 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          7.2  แผนงานเคหะและชุมชน 205,122      1,955,124   3,095,126    72,095,128  71,095,130  

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

19 ปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลาง

ถนนและสถานที่สาธารณะ

เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมบริเวณเกาะกลาง

ถนนและสถานที่สาธารณะ

ปรับปรุงภูมิทัศน์

เกาะกลางถนน 

สถานที่สาธารณะ

ในเขตเทศบาลต้าบล

สันทราย

      100,000       100,000       100,000       100,000 เกาะกลางที่มีการ

ปรับปรุงดีขึ้น

ภูมิทัศน์เกาะกลางถนนและ

สถานที่สาธารณะสวยงาม

กองช่าง

20 ก่อสร้างสวนสาธารณะในเขต

เทศบาลต้าบลสันทราย

เพื่อก่อสร้างสวนสาธารณะ 

จ้านวน 5 แห่ง ในเขตเทศบาล

ต้าบลสันทราย

สวนสาธารณะ

จ้านวน 5 แห่ง

   5,000,000     5,000,000     5,000,000     5,000,000 สวนสาธารณะที่เพิ่มขึ้น มีสวนสาธารณะไว้ส้าหรับ

ประชาชนท้ากิจกรรม

กลางแจ้งนันทนาการและออก

ก้าลังกาย

กองช่าง

21 ก่อสร้างปูายสวนสาธาณะ เพื่อก่อสร้างปูายสวนสาธารณะ 

จ้านวน 5 แห่ง ในเขตเทศบาล

ต้าบลสันทราย

สวนสาธารณะ

จ้านวน 5 แห่ง

      500,000       500,000       500,000     1,000,000 ปูายสวนสาธารณะที่

เพิ่มขึ้น

มีปูายสวนสาธารณะ กองช่าง

22 ติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ 

โซล่าเซลล์

เพื่อเพิ่มแสงสว่างและประหยัด

ค่าใช้จ่ายโดยการใช้พลังงานทดแทน

ศูนย์บริการประชาชน

จ้านวน  20  จุด

      980,000       980,000       980,000 มึไฟฟูาส้าหรับให้แสงสว่าง

เพียงพอ และช่วยประหยัด

ค่าใช้จ่าย

กองช่าง

210,000     9,160,000  17,620,000 50,620,000 50,420,000 รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



- หน้า 171 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          7.3  แผนงานสาธารณสุข

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 พัฒนาศักยภาพระบบการ 1. เพื่อให้การด้าเนินงานเป็น  - จัดจ้างบุคคล       700,000       700,000       700,000       700,000       700,000 ร้อยละ 90 ของงาน การด้าเนินงานเป็นไปด้วย ส้านักปลัดฯ

แพทย์ฉุกเฉินต้าบลสันทราย ไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง ภายนอก มีประสิทธิภาพ ความเรียบร้อยถูกต้องตาม

ตามระเบียบ เพื่อช่วยในการ ระเบียบ

2. เพื่อให้งานมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  - เพิ่มศักยภาพ

3. เพื่อให้การปฏิบัติงานได้ ของพนักงาน

ทันท่วงทีบริการประชาชน การศึกษาดูงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  - จัดซ้ือวัสดุ

อุปกรณ์เพื่อใช้

ในการปฏิบัติงาน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



- หน้า 172 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          7.3  แผนงานสาธารณสุข

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

2 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับการช้าระ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม

พรบ.สาธารณสุขแก่คณะ

ผู้บริหาร พนักงาน ผู้น้า

ชุมชน ผู้ประกอบการ

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ

เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติในการขอรับ

ใบอนุญาตและการช้าระค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาตตามพรบ.สาธารณสุข ฯ

ผู้ประกอบกิจการ 

ผู้น้าชุมชน ที่มีหน้าที่

ในการช้าระ

ค่าธรรมเนียม

ใบอนุญาต

        25,000         25,000         25,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า

รับการฝึกอบรมได้รับ

ความรู้เพิ่มขึ้น

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความ

เข้าใจถึงวิธีปฏิบัติในการขอรับ

ใบอนุญาตและการช้าระ

ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตาม

พรบ.สาธารณสุข ฯ

ส้านักปลัดฯ

3 โครงการฝึกอบรมสุขาภิบาล

อาหารแก่ผู้ประกอบกิจการ

สถานที่จ้าหน่ายอาหาร 

(ผู้สัมผัสอาหาร)

เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้

เร่ืองการสุขาภิบาลอาหารและปฏิบัติได้

ตามข้อก้าหนด และมีความรู้เร่ือง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบ

กิจการสถานที่จ้าหน่ายอาหาร

ผู้ประกอบกิจกรรม

สถานที่จ้าหน่าย

อาหาร

        20,000         20,000         20,000 ร้อยละ 80 ของผู้เข้า

รับการฝึกอบรมได้รับ

ความรู้เพิ่มขึ้น

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้

เร่ืองการสุขาภิบาลอาหาร

และปฏิบัติได้ตามข้อก้าหนด 

และมีความรู้เร่ืองกฎหมายที่

เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบกิจการ

สถานที่จ้าหน่ายอาหาร

ส้านักปลัดฯ

700,000     700,000     745,000     745,000     745,000     รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



- หน้า 173 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          7.4  แผนงานงบกลาง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 เงินสมทบกองทุนระบบหลัก เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนหลักประกัน 475,000      371,360      500,000      500,000      500,000      มีการด้าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่องส้านักปลัดฯ

ประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น สุขภาพเทศบาลต้าบลสันทราย ของกองทุนหลักประกันสุขภาพ

2 เงินสมทบกองทุนสวัสดิการ เพื่อสร้างนิสัยการออมเงิน ประชาชนต้าบล 100,000      100,000      200,000      200,000      200,000      ประชากรต้าบล ประชาชนมีนิสัยรักการออม ส้านักปลัดฯ

ชุมชนต้าบลสันทราย ให้กับประชาชน สันทราย สันทราย

3 เงินบ้ารุงสมาคมสันนิบาต เพื่อจ่ายเป็นค่าบ้ารุงสมาคม สมาคมสันนิบาต 490,000      490,000      490,000      490,000      490,000      ร้อยละ 1/6 ของ สิทธิประโยชน์ของเทศบาล ส้านักปลัดฯ

เทศบาลแห่งประเทศไทย สันนิบาติเทศบาลแห่งประ เทศบาลแห่ง รายรับจริงปีที่ผ่านมา ต้าบลสันทราย

เทศไทย ประเทศไทย

4 ค่าใช้จ่ายในกิจการจราจร เพื่อจัดหาอุปกรณ์จราจรในส่ิงที่ประชาชนจัดหาอุปกรณ์ 10,000       10,000        20,000        20,000        มีอุปกรณ์ ส้าหรับการจราจร ส้านักปลัดฯ 

ได้รับผลประโยชน์โดยตรง จราจร อย่างครบถ้วน เหมาะสม

5 เงินเบี้ยยังชีพผู้ปุวยเอดส์ เพื่อเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อ ผู้ปุวยเอดส์ใน 540,000      540,000      540,000      540,000      540,000      ร้อยละ 100 ของ ผู้ปุวยเอดส์ในต้าบล ส้านักปลัดฯ

การยังชีพส้าหรับผู้ปุวยเอดส์ ต้าบลสันทราย ผู้ปุวยในต้าบลสันทราย สันทรายมีขวัญก้าลังใจ

และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



- หน้า 174 -
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 7  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

     7. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

          7.4  แผนงานงบกลาง

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

6 เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อ ผู้สูงอายุ 17,770,800 19,063,200 22,783,200 25,000,000 27,000,000 ร้อยละ 100 ของ ผู้สูงอายุต้าบลสันทราย ส้านักปลัดฯ

การยังชีพส้าหรับผู้สูงอายุ ต้าบลสันทราย ผู้สูงอายุต้าบลสันทราย มีขวัญก้าลังใจและมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

7 เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ เพื่อเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อ ผู้พิการ 3,264,000 3,561,600 3,648,000 3,800,000 4,000,000 ร้อยละ 100 ของ ผู้พิการต้าบลสันทราย ส้านักปลัดฯ

การยังชีพส้าหรับผู้พิการ ในต้าบลสันทราย ผู้พิการต้าบลสันทราย มีขวัญก้าลังใจและมี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

22,639,800 24,136,160 28,171,200 30,550,000 32,750,000 

7.5  แผนงานการศึกษา

เปา้หมาย ตวัชี้วัด ผลที่คาดว่า หน่วยงาน

(ผลผลติของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) จะไดร้ับ รับผิดชอบหลกั

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

1 โครงการจิตอาสาพัฒนาวัด เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนต้าบลสันทราย วัดในพื้นที่ 20,000 20,000 20,000 20,000 ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีจิตส้านึกในการดูแล กองการศึกษา

ได้มีจิตส้านึกในการดูแลและรักษา

ความสะอาดวัด และมีส่วนร่วมในการ

ดูแลรักษาความสะอาด

ต้าบลสันทราย ผู้เข้าร่วมโครงการ และรักษาความสะอาดวัด

20,000      20,000       20,000       20,000       

รวม

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

รวม



- หน้า 175 -
แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 โครงการก่อสร้างฝายแบ่งน้้าล้าน้้ามาว

บ้านหัวฝาย  หมู่ที่ 3 ต.โปุงน้้าร้อน

เพื่อให้มีน้้าใช้ในการอุปโภค

 บริโภค ท้าการเกษตร ท้า

ให้มีการแบ่งน้้าได้อย่างทั่วถึง

ขนาดกว้าง 18.00 เมตร 

ความสูงสันฝาย 1.00 เมตร (ช่างวัช

ให้ข้อมูล)

   2,000,000    2,000,000   2,000,000 ร้อยละของอาคาร

แบ่งน้้าที่เพิ่มขึ้น

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง กองช่าง

2 โครงการติดต้ังไฟฟูาสาธารณะ 

พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)

เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจรไปมา

จ้านวน 70 จุด    1,000,000    3,500,000   3,500,000 ร้อยละของไฟฟูา

สาธารณะที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.   หมู่ที่ 7 

ซอย 3 เชื่อมหมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 2,400

 เมตร หนา 0.15 เมตร

   5,760,000    5,760,000   5,760,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล. 

สายบ้านแม่มาว หมู่ที่ 1 

เชื่อมบ้านห้วยงูนอก หมู่ที่ 4 

เชื่อมหมู่ 1  บ้านแม่มาว

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

 ขนาดความกว้าง 5.00 เมตร 

ยาว 1,820 เมตร หนา 0.15 เมตร

   5,463,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา



- หน้า 176 -
แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

5 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4  

บ้านห้วยงูนอก- หมู่ที่ 17 บ้านต้นส้านใน

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 1,100

 เมตร

   2,640,000    2,640,000   2,640,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสายหมู่ที่ 15 บ้านท่ากว้าง 

ต้าบลสันทราย เชื่อม หมู่ที่ 17  

บ้านหนองยาวต้าบลแม่สูน (ช่วงที่ 1) อ้าเภอ

ฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 6  เมตร ยาว 180 

เมตร หนา 0.15 เมตร

648,000 648,000 648,000 648,000 648,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ถนนสายหมู่ที่ 15 บ้านท่ากว้าง  

ต้าบลสันทราย เชื่อม หมู่ที่ 17 

บ้านหนองยาว ต้าบลแม่สูน (ช่วงที่ 2) 

อ้าเภอฝาง  จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 6  เมตร ยาว 758 

เมตร หนา 0.15 เมตร

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 177 -
แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสายหมู่ที่ 13 บ้านสันหนองเขียว

ต้าบลสันทราย เชื่อม หมู่ที่ 11 

บ้านสันปุาเกี๊ยะ ต้าบลแม่สูน 

อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 240 

เมตร หนา 0.15 เมตร ลงดินถม 

ไหล่ทางเฉล่ียข้างละ   0.50 เมตร  

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,440 ตร.ม. 

 จ้านวน 1 สาย

864,000 864,000 864,000 864,000 864,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

ถนนสายหมู่ที่ 7 บ้านสองแคว ต้าบล

สันทราย เชื่อม หมู่ที่ 17 บ้านหนองยาว 

ต้าบลแม่สูน อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 180 

เมตร   หนา 0.15 เมตร ลงดินถม

ไหล่ทางเฉล่ีย ข้างละ  0.50 เมตร  

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.

562,000 562,000 562,000 562,000 562,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4 

เชื่อมบ้านม่อนปิ่นใต้ หมู่ที่ 12

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6 เมตร ยาว 120 เมตร     481,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 178 -
แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

11 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.1 

บ้านแม่มาวเชื่อมต้าบลม่อนปิ่น 

หมู่ 2  บ้านแม่มาวต้นตุ้ม

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 6  เมตร ยาว 2,033 เมตร 

หนา 0.15 เมตร มีไหล่ทาง

   3,913,525    3,913,525    3,913,525   3,913,525 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

12 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 

ต.สันทราย เชื่อมแม่มาวต้นตุ้ม ต.ม่อนปิ่น

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร ยาว 1,450 เมตร   3,190,000    3,190,000    3,190,000    3,190,000   3,190,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

13 โครงการขยายสะพานข้ามล้าน้้าห้วยงู 

หมู่ที่ 4 เชื่อมต้าบลม่อนปิ่น

เพื่อให้ประชาชนมีการ

คมนาคมอย่างสะดวก

รวดเร็ว

กว้าง 5 เมตร ยาว 12 เมตร  -       900,000       900,000       900,000      900,000 ร้อยละของสะพานที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

14 โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.7 

เลียบล้าน้้าร้องเชื่อมบ่อน้้ามัน

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 900 เมตร หนา 

0.15 เมตร

   2,000,000    2,000,000   2,000,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 179 -
แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

15 โครงการปรับปรุงถนนยางพาราดินซีเมนต์ 

บ้านสองแคว หมู่ที่ 7 ต้าบลสันทราย 

(เขตเทศบาลต้าบลสันทราย) เชื่อม 

บ้านหนองยาวเหนือ หมู่ที่ 17 

ต้าบลแม่สูน(เขตอบต.แม่สูน)

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 5  เมตร ยาว 

1,000 เมตร

1,000,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

16 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

 หมู่ที่ 5 บ้านห้วยงูใน ต้าบลสันทราย เชื่อม หมู่

ที่ 9 บ้านเวียงหวาย ต้าบลม่อนปิ่น

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 6  เมตร ยาว 480 

เมตร หนา 0.15 เมตร

2,000,000 2,000,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

17 โครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6

 บ้านต้นส้าน ต้าบลสันทราย เชื่อม หมู่ที่ 11 บ้าน

สันปุาเกี๊ยะ ต้าบลแม่สูน

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 2 เมตร ยาว 1,450

 เมตร หนา 0.15 เมตร

2,000,000 2,000,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 180 -
แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

18 โครงการปรับปรุงถนนสาย หมู่ 6 บ้านต้นส้าน

 - หมู่ 17 บ้านต้นส้านใน - หมู่ 13 บ้านสัน

หนองเขียว ต้าบลสันทราย

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

 เสริมผิวจราจร คสล. ข้างละ 0.50 

เมตร พร้อมเสริมผิวจราจรพารา

แอสฟัลท์คอนกรีต ขนาดความกว้าง

 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

  6,600,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

19 ซ่อมแซมถนนลาดยาง 

สายหมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 4,270

 เมตร

  2,000,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

20 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 5เมตร ยาว 2,800 

เมตร

  7,580,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 181 -
แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

21 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 - หมู่ที่ 11 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 5เมตร ยาว 2,000 

เมตร

  5,700,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

22 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายเลียบน้้าร้อง หมู่ที่

 3 - หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร     224,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

23 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7 ซอย 9 โดย

การเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร   2,200,000              -   ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

24 ก่อสร้างสะพานข้ามล้าน้้าร้อง หมู่ที่ 7 เพื่อให้การสัญจรมีความ

ต่อเนื่องสะดวกและ

ปลอดภัย

ขนาดความกว้าง 6เมตร ยาว 6 เมตร       540,000       540,000      540,000 ร้อยละของสะพานที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 182 -
แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

25 ก่อสร้างสะพานข้ามล้าน้้าเหมืองกลาง       

หมู่ที่ 7

เพื่อให้การสัญจรมีความ

ต่อเนื่องสะดวกและ

ปลอดภัย

ขนาดความกว้าง 6เมตร ยาว 6 เมตร       540,000       540,000      540,000 ร้อยละของสะพานที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

26 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 เชื่อมทาง

หลวงหมายเลข 109 ต้าบลแม่สูน

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 1,000

 เมตร หนา 0.15 เมตร

   2,240,000    2,240,000    2,240,000   2,240,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

27 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7       

ซอย 3 เชื่อมหมู่ที่ 8

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 2,400

 เมตร หนา 0.15 เมตร

   5,760,000    5,760,000    5,760,000   5,760,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

28 โครงการก่อสร้างถนน คสล.  หมู่ที่ 4 

เชื่อมหมู่ 1  บ้านแม่มาว

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

 ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 

1,145 เมตร หนา 0.15 เมตร

   2,748,000    2,748,000    2,748,000   2,748,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 183 -
แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

29 โครงการขุดลอกหนองน้้าสาธารณะ

เพื่อการเกษตร หมู่ที่ 7 

(ข้อมูล : ผอ.คมน)์

เพื่อกักเก็บน้้าไว้ใช้ใน

การเกษตร และปูองกัน

แก้ไขปัญหาน้้าท่วม

พื้นที่ 5,000 ตารางเมตร 

กว้าง 65 เมตร ยาว 100 เมตร  

ลึก 8  เมตร

   2,000,000    2,000,000   2,000,000 ร้อยละของการเกิด

น้้าท่วมลดลง

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่าง

เพียงพอและลดการ

เกิดน้้าท่วม

กองช่าง

30 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้าคสล.ล้าน้้าร้อง

หมู่ที่  7 - หมู่ที่ 16  (ข้อมูล : ผอ.คมน์)

เพื่อให้ประชาชนมี

คลองส่งน้้าไว้ใช้

เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง

ขนาดกว้าง 4 เมตร 

ยาว 5,500 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 1.20 เมตร

   8,250,000    8,250,000   8,250,000 ร้อยละของดาด

คอนกรีตที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

31 โครงการก่อสร้างคลองส่งน้้า

ล้าเหมืองกลาง   (ข้อมูล : ผอ.คมน์)

หมู่ที่ 7 - หมู่ที่ 16

เพื่อให้ประชาชนมี

คลองส่งน้้าไว้ใช้

เพื่อการเกษตรอย่างทั่วถึง

 ขนาดกว้าง 7 เมตร 

ยาว 4,500 เมตร 

ลึกเฉล่ีย 1.80 เมตร

     9,500,000      9,500,000     9,500,000 ร้อยละของดาด

คอนกรีตที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนมีน้้าใช้เพื่อ

การเกษตรอย่างทั่วถึง

กองช่าง

32 โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 

เชื่อมหน่วยจัดการต้นน้้าแม่เผอะ

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

 ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 

2,500 เมตร หนา 0.15 เมตร

      700,000       700,000       700,000      700,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 184 -
แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

33 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายหมู่ที่ 8 

เชื่อมสามแยก ท่าสะแล ต้าบลเวียง

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 800 

เมตร

   2,800,000    2,800,000    2,800,000   2,800,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

34 โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 บ้านห้วย

งูนอก เชื่อมหมู่ที่ 12 บ้านสันปุาข่า

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,100 เมตร หนา 0.15 เมตร

   3,351,000    3,351,000    3,351,000   3,351,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

35 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า คสล.

ถนนสายหลัก ม.3 บ้านสันทราย - ม.5 บ้าน

ห้วยงูใน

เพื่อปูองกันและแก้ปัญหา

น้้าท่วมขัง

 ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ลึก 

0.50-1.00 เมตร ยาว 2,000 เมตร

   8,000,000    8,000,000    8,000,000   8,000,000 ร้อยละของราง

ระบายน้้าที่เพิ่มขึ้น

ปูองกันและแก้ไข

ปัญหาน้้าท่วมขัง

กองช่าง

36 ก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่  8 ซอย 4 

เชื่อมบ้านท่าสะแล ต.เวียง

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

กว้าง 4 เมตร ยาว 770 เมตร หนา 

0.15 เมตร

   1,500,000    1,500,000    1,500,000   1,500,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 185 -
แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

37 โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีต

พร้อมปูผิวพาราแอสฟัลท์ถนนสาย ม.13 

บ้านสันหนองเขียว - ม.4 บ้านห้วยงูนอก

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 900 

เมตร

   4,300,000    4,300,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

38 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง 

สาย หมู่ที่ 3 - หมู่ที่ 5

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 4,270

 เมตร

   2,000,000    2,000,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

39 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4

(ต่อจากถนนในหมู่บ้าน)

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 5เมตร ยาว 2,170 

เมตร

   6,510,000    6,510,000    6,510,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

40 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 16 - หมู่ที่ 11 เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 5เมตร ยาว 2,000 

เมตร

   5,700,000    5,700,000    5,700,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 186 -
แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

41 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4  บ้านห้วยงูนอก- 

หมู่ที่ 2 บ้านแม่มาวต้นตุ้ม ต.ม่อนปิ่น

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 800 เมตร 

หนา 0.15 เมตร

   2,400,000    2,400,000    2,400,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

42 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4  

บ้านห้วยงูนอก- หมู่ที่ 12 

บ้านม่อนปิ่นใต้ ต.ม่อนปิ่น

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 4 เมตร 

ยาว 1,147 เมตร

   4,574,000    4,574,000   4,574,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

43 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4  บ้านห้วยงูนอก- 

หมู่ที่ 17 บ้านต้นส้านใน

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 1,100

 เมตร

   2,640,000    2,640,000    2,640,000   2,640,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

44 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5  

บ้านห้วยงูใน- หมู่ที่ 12     บ้านม่อนปิ่นใต้ ต.

ม่อนปิ่น

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 1,400

 เมตร

   3,360,000    3,360,000    3,360,000   3,360,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 187 -
แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

45 ปรับปรุงสายทาง  หมู่ที่ 6  บ้านต้นส้าน- หมู่

ที่ 17 บ้านต้นส้านใน

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 2,024

 เมตร

   6,072,000    6,072,000    6,072,000   6,072,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

46 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7  บ้านสองแคว 

- หมู่ที่ 15 บ้านท่ากว้าง

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 1,800

 เมตร

   4,320,000    4,320,000    4,320,000   4,320,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

47 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7  

บ้านสองแคว- หมู่ที่ 2 บ้านสันปุาก่อ 

ต.แม่คะ

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 4 เมตร 

ยาว 615 เมตร

   1,476,000    1,476,000    1,476,000   1,476,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

48 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต สายเลียบน้้าร้อง หมู่ที่

 3 - หมู่ที่ 6

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร       224,000       224,000       224,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 188 -
แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

49 ซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ 7 ซอย 9 โดย

การเสริมผิวจราจรแอสฟัลติก

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร    2,200,000    2,200,000    2,200,000   2,200,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

50 ก่อสร้างสะพานข้ามล้าน้้าร้อง หมู่ที่ 7 เพื่อให้การสัญจรมีความ

ต่อเนื่องสะดวกและ

ปลอดภัย

ขนาดความกว้าง 6เมตร ยาว 6 เมตร       540,000       540,000       540,000      540,000 ร้อยละของสะพานที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

51 ก่อสร้างสะพานข้ามล้าน้้าเหมืองกลาง 

หมู่ที่ 7

เพื่อให้การสัญจรมีความ

ต่อเนื่องสะดวกและ

ปลอดภัย

ขนาดความกว้าง 6เมตร ยาว 6 เมตร       540,000       540,000       540,000      540,000 ร้อยละของสะพานที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

52 ก่อสร้างอ่างเก็บน้้า หมู่ที่  5  ห้วยหินฝน เพิ่อกักเก็บน้้า ระบายน้้า

และปูองกันการเกิดอุทกภัย

หมู่ที่5 บ้านห้วยงูใน  -  -    30,000,000    30,000,000   30,000,000 ร้อยละของอ่างเก็บ

น้้าที่เพิ่มขึ้น

กักเก็บน้้า ปูองกันและ

แก้ไขปัญหาน้้าท่วมขัง

กองช่าง

53 ก่อสร้างสะพานล้าน้้ามาว หมู่ที่ 10

เชื่อมต้าบลเวียง

เพื่อให้การสัญจรมีความ

ต่อเนื่องสะดวกและ

ปลอดภัย

กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร      1,000,000      1,000,000      1,000,000     1,000,000 ร้อยละของสะพานที่

เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 189 -
แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

54 โครงการก่อสร้างก้าแพงกันดินแบบฐานแผ่ 

หมู่ที่ 8 บ้านสันต้นดู่ ต้าบลสันทราย 

อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อปูองกันดินพังทลาย ขนาด สูง   2.5 เมตร

ยาว 535  เมตร

   8,360,000    8,360,000   8,360,000 ร้อยละของ

ประชาชนมีความ

พึงพอใจ

หน้าดินพังทลายน้อยลง กองช่าง

55 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ต้าบลสันทราย

เชื่อม หมู่ที่ 17 ต้าบลแม่สูน

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,000

 เมตร

   3,000,000    3,000,000   3,000,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

56 ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสองแคว หมู่ที่ 7 

เชื่อม บ้านสันต้นดู่ หมู่ที่ 8 

ต้าบลสันทราย

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,300 เมตร

   3,968,000   3,968,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

57 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ต้าบลสันทราย 

เชื่อม หมู่ที่ 17 ต้าบลสันทราย

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 1,100

 เมตร

   2,640,000    2,640,000   2,640,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง



- หน้า 190 -
แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

58 ก่อสร้างถนนคสล. หมู่ที่ 8 บ้านสันต้นดู่ 

ต้าบลสันทราย  เชื่อม  บ้านสันปุาก่อ 

ต้าบลแม่คะ 

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 5 เมตร 

ยาว 1,225 เมตร

   3,677,000   3,677,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

59 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 

ต้าบลสันทราย เชื่อม หมู่ที่ 8 

ต้าบลสันทราย

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 5 เมตร ยาว 1,875

 เมตร

   5,900,000    5,900,000   5,900,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

60 โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 

200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย  

เทศบาลต้าบลสันทราย

เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนเด็ก

เล็ก ที่ได้มาตรฐานด้าน

การศึกษา

ก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาล

เทศบาลสันทรายแบบตอกเสาเข็ม 

กว้าง 22 เมตร ยาว 36 เมตร 

จ้านวน 1 หลัง

   6,300,000 ร้อยละของอาคาร

เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

มีอาคารเรียนเด็กเล็กที่

ได้มาตรฐาน

กองช่าง

61 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยงู 

เทศบาลต้าบลสันทราย

เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้

มาตรฐานด้านการศึกษา

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอก

เสาเข็ม กว้าง 12 เมตร ยาว 18 

เมตร จ้านวน 1 หลัง

   2,063,300 ร้อยละของอาคาร

เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

มีอาคารเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กที่ได้

มาตรฐาน

กองช่าง



- หน้า 191 -
แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

62 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขนาดไม่เกิน 50 คน

ตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแคว

เทศบาลต้าบลสันทราย

เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้

มาตรฐานด้านการศึกษา

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอก

เสาเข็ม กว้าง 12 เมตร ยาว 18 

เมตร จ้านวน 1 หลัง

   2,063,300    2,063,300    2,063,300 ร้อยละของอาคาร

เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

มีอาคารเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กที่ได้

มาตรฐาน

กองช่าง

63 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขนาดไม่เกิน 50 คน

ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง

เทศบาลต้าบลสันทราย

เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้

มาตรฐานด้านการศึกษา

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอก

เสาเข็ม กว้าง 12 เมตร ยาว 18 

เมตร จ้านวน 1 หลัง

   2,063,300    2,063,300    2,063,300 ร้อยละของอาคาร

เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

มีอาคารเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กที่ได้

มาตรฐาน

กองช่าง

64 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอกเสาเข็ม 

ศูนย์พัฒนาบ้านใหม่สันต้นดู่ 

เทศบาลต้าบลสันทราย

เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้

มาตรฐานด้านการศึกษา

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ขนาดไม่เกิน 50 คน แบบตอก

เสาเข็ม กว้าง 12 เมตร ยาว 18 

เมตร จ้านวน 1 หลัง

   2,063,300    2,063,300    2,063,300 ร้อยละของอาคาร

เรียนศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กที่ได้มาตรฐาน

เพิ่มขึ้น

มีอาคารเรียนศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กที่ได้

มาตรฐาน

กองช่าง

65 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอนุบาล
เทศบาลสันทราย

เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ให้แก่เด็กนักเรียนและ
ถูกต้องตามมาตรฐานของ
โรงเรียน

ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารอนุบาล
พร้อมก่อสร้างร้ัวความยาว 19.00
เมตร (ต่อจากเดิมที่ต้ังงบประมาณไวใ้น
ป2ี562) เสาธง ความสูง 12.00 ม.

      372,000       372,000       372,000      372,000 สถานศึกษามี

มาตรฐานด้าน

การศึกษา

เด็กนักเรียนได้รับความ

ปลอดภัยถูกต้องตาม

มาตรฐานของโรงเรียน

กองช่าง



- หน้า 192 -
แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

     1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน

          1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

66 ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

บ้านห้วยงู
เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
ให้แก่เด็กนักเรียนและ
ถูกต้องตามมาตรฐานของ
โรงเรียน

ปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณอาคารศูนย์

พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยงูพร้อมก่อสร้าง

ร้ัว ความยาว  200.00 เมตร เสาธง 

ความสูง 12.00 เมตร

      610,000       610,000       610,000      610,000 สถานศึกษามี

มาตรฐานด้าน

การศึกษา

เด็กนักเรียนได้รับความ

ปลอดภัยถูกต้องตาม

มาตรฐานของโรงเรียน

กองช่าง

67 ก่อสร้างรางระบายน้้าคสล.ถนนสายบ้านสันทราย

 หมู่ที่ 3 -บ้านห้วยงูใน หมู่ที่ 5 ต้าบลสันทราย 

เชื่อมทางหลวง 107

เพื่อป้องกันป้ญหาน้ าท่วมขัง รางระบายน้้า กวา้ง 0.50 เมตร

ลึกเฉล่ีย 1.00 เมตร  

ยาว 270 เมตร

   1,350,000   1,350,000 ร้อยละความพึง

พอใจของประชาชน

เพิ่มขึ้น

ลดปัญหาน้้าท่วมและ

ประชาสัญจรไปมาอยา่ง

สะดวก

กองช่าง

68 โครงการก่อสร้างฝายน้้าล้น ล้าน้้าห้วยงู หมู่ที่

 4 บ้านห้วยงูนอก ต้าบลสันทราย
เพื่อป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยแล้ง

สันฝายสูง 1 เมตร ผนังข้างสูง 2.50 

เมตร กว้าง 6 เมตร

      411,000       411,000      411,000 ร้อยละของปัญหา

ภัยแล้งลดลง

แก้ไขปัญหาภัยแล้ง กองช่าง

69 ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ต้าบลสันทราย 

เชื่อม หมู่ที่ 12 ต้าบลสันทราย

เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้

ในการคมนาคมอย่าง

สะดวกรวดเร็ว

ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 1,100

 เมตร

   2,640,000    2,640,000   2,640,000 ร้อยละของถนน 

คสล.ที่เพิ่มขึ้น

ประชาชนได้รับความ

สะดวกในการสัญจร

และลดการเกิดอุบัติเหตุ

กองช่าง

70 โครงการบริหารจดัการน้้า

แบบบูรณาการ

 เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการ

บริหารและจดัการน้้าแบบบูรณา

การ โดยการมส่ีวนร่วมของภมูิ

ปัญญาท้องถิน่ควบคู่กบัการ

พื้นที่เทศบาล

ต้าบลสันทราย

   2,000,000    2,000,000   2,000,000 มีแหล่งน้้าเพิ่มขึ้น 1. มีการบริหารและ

จัดการน้้าแบบบูรณา

การ โดยการมีส่วนร่วม

ของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส้านัก

ปลัดฯ 

กองช่าง

32,549,000   103,493,725   187,885,425   194,543,425   168,056,525  รวม
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก
1 ชุดอุปกรณ์ส้าหรับห้องเรียน โครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLTV โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย  

เทศบาลต้าบลสันทราย อ้าเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม่

เพื่อจัดซ้ือชุดอุปกรณ์

ส้าหรับห้องเรียนโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

จ้านวน 1 ชุด       30,700 ร้อยละของ

อุปกรณ์การเรียนที่

ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

มีอุปกรณ์การเรียนที่

ได้มาตรฐาน

กอง

การศึกษา

2 ชุดอุปกรณ์ส้าหรับห้องเรียน โครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใหม่สันต้นดู่  

เทศบาลต้าบลสันทราย อ้าเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม่

เพื่อจัดซ้ือชุดอุปกรณ์

ส้าหรับห้องเรียนโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

จ้านวน 1 ชุด       30,700 ร้อยละของ

อุปกรณ์การเรียนที่

ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

มีอุปกรณ์การเรียนที่

ได้มาตรฐาน

กอง

การศึกษา

3 ชุดอุปกรณ์ส้าหรับห้องเรียน โครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยงู  เทศบาล

ต้าบลสันทราย อ้าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

เพื่อจัดซ้ือชุดอุปกรณ์

ส้าหรับห้องเรียนโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

จ้านวน 1 ชุด       30,700       30,700       30,700 ร้อยละของ

อุปกรณ์การเรียนที่

ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

มีอุปกรณ์การเรียนที่

ได้มาตรฐาน

กอง

การศึกษา

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา
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แบบ ผ.02/1

เป้าหมาย ตัวชี้วัด ผลที่คาด หน่วยงาน

(ผลผลิตของ 2561 2562 2563 2564 2565 (KPI) ว่าจะได้รับ รับผิดชอบ

โครงการ) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท) หลัก

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถ่ิน(พ.ศ.2561-2565)

ส าหรับ โครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

เทศบาลต าบลสันทราย อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพ เชื่อมโยงชุมชนและท้องถ่ิน

    5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

5.1  แผนงานการศึกษา

ที่ โครงการ วัตถุประสงค์

งบประมาณและที่ผ่านมา

4 ชุดอุปกรณ์ส้าหรับห้องเรียน โครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสองแคว 

เทศบาลต้าบลสันทราย อ้าเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม่

เพื่อจัดซ้ือชุดอุปกรณ์

ส้าหรับห้องเรียนโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

จ้านวน 1 ชุด       30,700       30,700       30,700 ร้อยละของ

อุปกรณ์การเรียนที่

ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

มีอุปกรณ์การเรียนที่

ได้มาตรฐาน

กอง

การศึกษา

5 ชุดอุปกรณ์ส้าหรับห้องเรียน โครงการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศรีบุญเรือง 

เทศบาลต้าบลสันทราย อ้าเภอฝาง จังหวัด

เชียงใหม่

เพื่อจัดซ้ือชุดอุปกรณ์

ส้าหรับห้องเรียนโครงการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา

ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

จ้านวน 1 ชุด       30,700       30,700       30,700 ร้อยละของ

อุปกรณ์การเรียนที่

ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น

มีอุปกรณ์การเรียนที่

ได้มาตรฐาน

กอง

การศึกษา

6 ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพื่อก่อสร้างอาคาร

อเนกประสงค์ รองรับการ

ให้บริการสาธารณประโยชน์

อาคารอเนกประสงค์ 

ขนาดกว้าง 10 เมตร 

ยาว 20 เมตร จ้านวน 1 หลัง

  2,000,000   2,000,000 ร้อยละของอาคารที่

เพิ่มขึ้น

มีอาคารอเนกประสงค์

เพื่อรองรับการจัด

กิจกรรม

สาธารณประโยชน์

กองช่าง

-           153,500    2,092,100 2,092,100 -           รวม
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
บรหิารทั่วไป ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์ส านักงาน

1  - ตู้เหล็กบานเล่ือนแบบกระจก เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 3 หลัง 15,000 15,000 ส้านกัปลัดเทศบาล

2  - โพเดียม (แทน่ยืน) แบบกล่อง เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 2 ชุด 40,000 40,000 40,000 ส้านกัปลัดเทศบาล

3  - โต๊ะพบัอเนกประสงค์ เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 50 ตัว 60,000 50,000 ส้านกัปลัดเทศบาล

4 - เคร่ืองขัดพื้น ขนาด 18 นิ้ว เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1 ตัว 25,000 25,000 25,000 ส้านกัปลัดเทศบาล

5 - พดัลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 2 ตัว 4,000 4,000 ส้านกัปลัดเทศบาล

6  - โต๊ะท้างาน เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 3 ชุด 18,000 18,000 ส้านกัปลัดเทศบาล

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

บรหิารทั่วไป ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์ส านักงาน

7  - เก้าอี้ท้างาน เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

40 ตัว 124,000 124,000 ส้านกัปลัดเทศบาล

8 - เคร่ืองโทรศัพทภ์ายใน เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 3 เคร่ือง 9,000 9,000 ส้านกัปลัดเทศบาล

9 - เต็นทผ้์าใบ เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 3 หลัง 60,000 60,000 ส้านกัปลัดเทศบาล

บรหิารทั่วไป ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1 - เคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ 

XGA ขนาด 3,000 ANSI lumens
เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1 เคร่ือง 32,700 32,700 ส้านกัปลัดเทศบาล

2  - ชุดอากาศยานไร้คนขับ เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1 ชุด 70,000 70,000 ส้านกัปลัดเทศบาล

3 - โทรทศัน์ แอล อี ดี (LED TV) 

แบบ Smart TV ขนาด 40 นิ้ว

เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 2 เคร่ือง 28,000 28,000 ส้านกัปลัดเทศบาล
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

บรหิารทั่วไป ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1 - รถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1 คัน 56,000 56,000 ส้านกัปลัดเทศบาล

บรหิารทั่วไป ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

1  - อุปกรณ์อ่านบตัรอเนกประสงค์ 

(Smart Card Reader)

เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 4  ชุด 2,800 2,800 ส้านกัปลัดเทศบาล

2  - จอภาพแบบ LED  ขนาดไม่น้อย

กวา่ 21.5 นิ้ว

เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1  ชุด 4,000 4,000 ส้านกัปลัดเทศบาล

3  - ตู้ส้าหรับจัดเก็บเคร่ือง

คอมพวิเตอร์และอุปกรณ์

เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1  ชุด 5,000 5,000 ส้านกัปลัดเทศบาล

4 เคร่ืองพมิพเ์ลเซอร์ หรือ LED 

ขาวด้า ชนิด Network

เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 3 เคร่ือง 8,900 8900 8900 ส้านกัปลัดเทศบาล

5  - เคร่ืองพมิพm์ultifunction แบบหมึก

ฉดีพร้อมติดต้ังถงัหมึกพมิพ ์ (Ink Tank 

Printer)

เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 3 เคร่ือง 8,000 8,000 8,000 ส้านักปลัดเทศบาล
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

บรหิารทั่วไป ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

6 เคร่ืองคอมพวิเตอร์โน้ตบุ้คส้าหรับ

งานประมวลผล

เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 2 เคร่ือง 22,000 22,000 22,000 ส้านกัปลัดเทศบาล

บรหิารทั่วไป ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์ส านักงาน

1  - ตู้เหล็กแบบ 2 บาน เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 4 หลัง 11,000 11,000 11,000 กองคลัง

2  - เก้าอี้ส้านักงานเล็ก เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 10 ตัว 30,000 30,000 30,000 กองคลัง

3 - เคร่ืองโทรศัพทภ์ายใน เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1 เคร่ือง 3,000 3,000 3,000 กองคลัง

4 - โต๊ะท้างานขนาด 5 ฟตุ เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1 ตัว 5,000 5,000 5,000 กองคลัง

5 - เก้าอี้ท้างาน เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1  ตัว 3,500 3,500 3,500 กองคลัง
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

บรหิารทั่วไป ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

1  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส้าหรับ

งานส้านักงาน

เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1  ชุด 17,000 17,000 17,000 กองคลัง

2  - เคร่ืองพมิพ์multifunction

 แบบหมึกฉีดพร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)

เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1 เคร่ือง 8,000 8,000 8,000 กองคลัง

3  - จอแสดงผล ขนาดไม่น้อยกวา่

 19 นิ้ว

เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1  ชุด 2,800 2,800 2,800 กองคลัง

บรหิารทั่วไป ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1 - รถจักรยานยนต์ ขนาด 110 ซีซี เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1 คัน 45,000 45,000 กองคลัง
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

บรหิารทั่วไป ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

2  - รถบรรทกุ(ดีเซล) เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1  คัน 868,000 868,000 868,000 กองคลัง

บรหิารทั่วไป ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์ส ารวจ

1  - ล้อวดัระยะทาง เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1  อัน 12,000 12,000 12,000 กองคลัง

ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

1  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ 

ส้าหรับงานส้านักงาน

เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1  ชุด 17,000      17,000      17,000      ส้านักปลัดเทศบาล

2 - เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพมิพ ์(Ink Tank Printer)

เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

1 เคร่ือง 8,900 8,900 8,900 ส้านักปลัดเทศบาล

สรา้งความ

เข้มแข็งของชุมชน
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แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

สาธารณสุข ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์ส านักงาน

1 - เก้าอี้ท้างาน เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 3 ตัว 9,000 9,000 9,000 ส้านักปลัดเทศบาล

2 - เคร่ืองปรับอากาศ  แบบติดผนัง

ขนาด 24,000 บทียีู

เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 2 เคร่ือง 56,000 56,000 ส้านักปลัดเทศบาล

3 - เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนัง

ขนาด 15,000 บทียีู

เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1 เคร่ือง 20,000 20,000 ส้านักปลัดเทศบาล

สาธารณสุข ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

1  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ส้าหรับ

งานส้านักงาน 

เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ 

ในการใหบ้ริการประชาชน

1 เคร่ือง 17,000 17,000 17,000 ส้านักปลัดเทศบาล

2 - เคร่ืองส้ารองไฟขนาด 800 VA เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

2 เคร่ือง 5,000 5,000 5,000 ส้านักปลัดเทศบาล



- หน้า 202 -

แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

สาธารณสุข ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

3 - เคร่ืองพมิพ ์Multifunction 

แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ัง

ถังหมึกพมิพ(์Ink Tank Printer)

เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

1 เคร่ือง 8,000 8,000 ส้านักปลัดเทศบาล

4  - เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม

ติดต้ังถังพมิพ ์(Ink Tank Printer)

เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1 เคร่ือง 4,300 4,300 ส้านักปลัดเทศบาล

สาธารณสุข ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1 - รถบรรทกุขยะ ขนาด 6 ตัน 

6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต้่ากวา่ 600 ซีซี    

เพื่อใหบ้ริการเก็บขยะในชุมชน

และการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1 คัน 2,400,000 2,400,000 2,400,000 ส้านักปลัดเทศบาล



- หน้า 203 -

แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

สาธารณสุข ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์การศึกษา

1  - หุน่ฝึกการช่วยฟื้นคืนชีพขัน้พื้นฐาน

 (แบบคร่ึงตัว)

เพื่อใช้ในการประกอบการ

ฝึกอบรมใหค้วามรู้การเร่ืองการ

ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานแกป่ระชาชน

จ้านวน 1 ตัว 28,000        28,000      ส้านักปลัดเทศบาล

การรกัษาความ ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1 สงบภายใน - รถบรรทุกน้้า และอปุกรณ์ เพื่อใช้ในการปอูงกนัและ

บรรเทาปญัหาภยัแล้งและ

ระงับอคัคีภยั

จ้านวน 1 คัน 2,500,000 2,500,000 2,500,000 ส้านกัปลัดเทศบาล

2 - รถจักรยานยนต์ เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ 

ในการใหบ้ริการ

ประชาชน

จ้านวน 1 คัน 56,000 56,000 56,000 ส้านกัปลัดเทศบาล

การรกัษาความ ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์โฆษณาและเผยแพร่

1 สงบภายใน - สัญญาณไฟฉุกเฉิน เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ 

ในการใหบ้ริการ

ประชาชน

จ้านวน 1 ชุด 30,000 30,000 30,000 ส้านกัปลัดเทศบาล



- หน้า 204 -

แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

เคหะและชุมชน ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์ส านักงาน

1  - พาติชั่นกั้นหอ้ง เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 3 ชุด 32,850        32,850      กองช่าง

2  - ตู้เหล็กบานเล่ือนแบบกระจก เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1  หลัง 5,000         5,000       กองช่าง

3 - ตู้เหล็กบานเล่ือน เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1 ตู้ 9,900         9,900       9,900       9,900        กองช่าง

เคหะและชุมชน ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์ส านักงาน

4 - โต๊ะท้างานขนาด 5 ฟตุ เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1 ตัว 5,000         5,000       5,000       5,000        กองช่าง

5 - เก้าอี้ท้างาน เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1 ตัว 3,000         3,000       3,000       3,000        กองช่าง



- หน้า 205 -

แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

เคหะและชุมชน ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

1
- เคร่ืองส้ารองไฟฟาู 

ขนาด 800 VA

เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 4 เคร่ือง 10,000 10,000 10,000 10,000 กองช่าง

การศึกษา ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์ส านักงาน

1 - โต๊ะท้างาน เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 3 ตัว 15,000 15,000 15,000 กองการศึกษา

2 - เก้าอี้ท้างาน เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 3 ตัว 7,500 7,500 7,500 กองการศึกษา

3 - เคร่ืองปรับอากาศ 

ขนาด 32,000 บทียีู

เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1 เคร่ือง 42,300 42,300 42,300 กองการศึกษา

4 - โซฟาชุดรับแขก เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1 ชุด 30,000 30,000 กองการศึกษา



- หน้า 206 -

แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

การศึกษา ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์ส านักงาน

5 - ตู้เอกสารบานเล่ือน เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 10 หลัง 32,000 32,000 32,000 กองการศึกษา

6 - โต๊ะพบัอเนกประสงค์ เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 10 ตัว 20,000 20,000 20,000 กองการศึกษา

7 - พดัลมติดผนัง ขนาด 18 นิ้ว เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 15 ตัว 25,500 25,500 กองการศึกษา

การศึกษา ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์งานบา้นงานครวั

1 - ตู้เย็น เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1 ตู้ 14,700 14,700 14,700 กองการศึกษา

2 - เคร่ืองซักผ้า เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1 เคร่ือง 18,000 18,000 18,000 กองการศึกษา



- หน้า 207 -

แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

การศึกษา ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์คอมพิวเตอร์

1  - เคร่ืองคอมพวิเตอร์ ส้าหรับงาน

ส้านักงาน

เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 3  ชุด 51,000 51,000 กองการศึกษา

2  - เคร่ืองพมิพแ์บบฉีดหมึกพร้อม

ติดต้ังถังพมิพ ์(Ink Tank Printer)

เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 3 เคร่ือง 12,900 12,900 กองการศึกษา

เคหะและชุมชน ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

1  - รถขยะแบบอัดทา้ย ชนิด 6 ล้อ

เคร่ืองยนต์ดีเซล มีก้าลังแรงม้าไม่

น้อยกวา่ 150 แรงม้า ปริมาตร

ความจุไม่น้อยกวา่ 6 ลูกบาศก์เมตร

เพื่อใหบ้ริการเก็บขยะในชุมชน

และการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1 คัน 2,200,000    ส้านักปลัดเทศบาล

รกัษาความสงบ ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์การเกษตร

1 ภายใน  - เคร่ืองสูบน้้า เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 1 ชุด 20,000 20,000 ส้านักปลัดเทศบาล



- หน้า 208 -

แบบ ผ.03

เป้าหมาย หน่วยงาน

(ผลผลิตของครุภัณฑ์) 2561 2562 2563 2564 2565 รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)

บัญชคีรุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.2561 - 2565) 

เทศบาลต าบลสันทราย  อ าเภอฝาง  จังหวัดเชยีงใหม่

ที่ แผนงาน หมวด ประเภท วัตถุประสงค์

งบประมาณและทีผ่่านมา

สาธารณสุข ครภุณัฑ์ ครภุณัฑ์ส านักงาน

1 - โต๊ะท้างาน เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 3 ตัว 15,000 กองสาธารณสุขฯ

2 - เก้าอี้ท้างาน เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 3 ตัว 9,000 กองสาธารณสุขฯ

3 - เคร่ืองพน่หมอกควนั เพื่อรองรับการปฏบิติัราชการ

ในการใหบ้ริการประชาชน

จ้านวน 2 ตัว 60,000 60,000 กองสาธารณสุขฯ

-      3,249,450   7,185,550 6,372,500 6,062,000 รวม


