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รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2562 
เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 

แผนการดำเนินการ 
ท้ังหมด 

อนุมัติงบประมาณ ลงนามสัญญา เบิกจ่าย 

จำนวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จำนวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จำนวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 
จำนวน 
โครงการ 

คิดเป็น งบประมาณ คิดเป็น 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 38 28.57 20,346,600.00 28.95 19 19.79 6,041,393.38 11.89 14 18.42 4,409,993.38 10.65 14 18.42 4,406,993.38 10.67 

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความย่ังยืน 4 3.01 295,000.00 0.42 4 4.17 125,000.00 0.25 4 5.26 105,000.00 0.25 4 5.26 105,000.00 0.25 

3.  ยุทธศาสตร์การบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์อย่างย่ังยืน 8 6.02 910,000.00 1.29 6 6.25 564,900.00 1.11 4 5.26 257,899.96 0.62 4 5.26 256,439.96 0.62 

4.  ยุทธศาสตร์อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 8 6.02 385,000.00 0.55 8 8.33 355,000.00 0.7 8 10.53 335,710.00 0.81 8 10.53 335,710.00 0.81 

5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 
33 24.81 40,519,100.00 57.65 22 22.92 

38,233,061.0
0 75.22 21 27.63 32,802,072.38 79.21 21 27.63 

32,770,672.3
8 79.32 

6. ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษา
ความสงบเรียบร้อย 10 7.52 575,000.00 0.82 8 8.33 175,000.00 0.34 4 5.26 65,783.00 0.16 4 5.26 65,783.00 0.16 

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและ
การให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 31 23.31 7,235,000.00 10.29 29 30.21 5,334,036.00 10.49 21 27.63 3,434,210.89 8.29 21 27.63 3,374,005.99 8.17 

รวม 132   70,285,700.00   96   50,828,390.38   76   41,410,669.61   76   41,314,604.71   
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แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.2562 
 

 
 
 
 

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ เปรียบเทียบตามขั้นตอนที่ได้ดำเนินการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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รายละเอียดโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562 
ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้ 

 

  
ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม 
เทศบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

1 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาปิด ถนน
สายหลัก หมู่ที่ 1 (ลำน้ำฮ่อง) 

  350,000.00 348,000.00 

2 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 4 ถนนสายหลัก   338,400.00 337,000.00 

3 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5 ซอย 4/1   300,000.00 299,000.00 

4 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ถนน คสล. หมู่ที่ 6 เชื่อมหมู่ที่ 7 ซอย 5   300,000.00 299,000.00 

5 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ปรับปรุงถนน คสล.หมู่ที7่ ซอย 2   135,000.00 134,000.00 

6 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ซอย 5 พร้อม
ขยายไหล ่

  368,000.00 368,000.00 

7 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 9 ซอย 6   475,000.00 473,000.00 

8 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 10 ถนนไป
หัวทุ่ง ต่อจากเดิม 

  350,000.00 340,000.00 

9 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางส่งน้ำ หมู่ที่ 11 ลำเหมืองหนอง
แหย่ง 

  356,000.00 356,000.00 

10 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที 14 ซอย 4 
พร้อมขยายไหล่ทาง 

  350,000.00 348,000.00 

11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 15 ซอย 3,4,5   336,000.00 335,000.00 

12 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 16 ซอย 7 
แยกขวา เชื่อมซอย 5 

  400,000.00 384,000.00 

13 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 17 ซอย 6   300,000.00 300,000.00 

14 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน 

อุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค   88,993.38 88,993.38 

15 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ย่ังยืน 

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
ผู้สูงอายุตำบลสันทราย 

  50,000.00 30,000.00 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 

แหล่งท่ีมา 
งบประมาณ 

งบตาม
ข้อบัญญัติ 

วงเงินตาม
สัญญา 

16 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ย่ังยืน 

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฝาง
โครงการมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ 

  45,000.00 45,000.00 

17 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ย่ังยืน 

โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชีพผู้
พิการ 

  10,000.00 10,000.00 

18 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความ
ย่ังยืน 

โครงการส่งเสริมอาชีพกลุ่มสตรี
แม่บ้านตำบลสันทราย 

  20,000.00 20,000.00 

19 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์
อย่างย่ังยืน 

การจัดการขยะแบบย่ังยืนสร้างตำบล
น่าอยู่ 

  130,000.00 85,120.00 
 

20 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์
อย่างย่ังยืน 

โครงการพัฒนาศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรตำบล
สันทราย 

  100,000.00 23,568.50 

21 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์
อย่างย่ังยืน 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
บริหารจัดการน้ำ ตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง(ธนาคารน้ำใต้ดิน) 

  80,000.00 55,850.00 

22 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศน์
อย่างย่ังยืน 

โครงการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณา
การ 

  99,900.00 93,361.46 

23 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และสืบสาน
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการหล่อเทียนและถวายเทียน
พรรษา 

  100,000.00 95,325.00 

24 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และสืบสาน
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ตำบลสันทราย 

  30,000.00 30,000.00 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 

25 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และสืบสาน
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการประเพณีรดน้ำขอพร
ผู้สูงอายุตำบลสันทราย 

  150,000.00 140,185.00 

26 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และสืบสาน
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ธรรมะสัญจรสำหรับประชาชน   15,000.00 15,000.00 

27 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และสืบสาน
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อบรมคุณธรรมจริยธรรมเด็กและ
เยาวชนตำบลสันทราย 

  20,000.00 19,900.00 

28 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และสืบสาน
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอฝาง
โครงการงานประเพณีสงกรานต์  

  15,000.00 15,000.00 

29 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และสืบสาน
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการจัดงานประเพณีต้ังธรรม
หลวงเทศน์มหาชาติลุ่มน้ำฝาง 

  20,000.00 20,000.00 

30 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การอนุรักษ์ 
ฟื้นฟู และสืบสาน
ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น 

โครงการบวงสรวงสักการะอนุสาวรีย์
พระเจ้าฝางพระนางสามผิว 

  5,000.00 300.00 

31 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนในสังกัด 
สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลสันทราย 

  1,132,474.00 805,888.22 

32 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

ค่าอาหารเสริม(นม) ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสันทราย 

  82,397.00 55,202.30 

33 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

ค่าอาหารเสริม(นม) โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลสันทราย 

  235,693.00 161,883.66 
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34 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

ค่าอาหารกลางวันสำหรบัเด็ก
นักเรียนในสังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่
ตำบลสันทราย 

  2,395,000.00 2,366,000.00 

35 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลสัน
ทราย 

  346,390.00 346,290.00 

36 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

เงินสบทบกองทุนระบบหลักประกัน
สุขภาพระดับท้องถิ่น 

  371,360.00 371,360.00 

37 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียน
อนุบาลเทศบาลสันทราย 

  980,690.00 924,690.00 

38 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการแข่งขันกีฬาเยาวชนสร้าง
ภูมิคุ้มกันยาเสพติด 

  40,000.00 39,360.00 

39 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน สรา้ง
ความปรองดองและสมานฉันท ์

  300,000.00 262,350.00 

40 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการป้องกันและควบคุมโรค
ไข้เลือดออก 

  90,000.00 72,957.20 

41 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า 

  90,057.00 90,057.00 

42 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

เงินเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์   540,000.00 459,000.00 

43 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ   19,063,200.00 19,059,500.00 

44 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ   3,561,600.00 3,560,000.00 

45 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

อุดหนุนวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้สูงอายุ 
หมู่ที่ 1-17 ตำบลสันทราย 

  85,000.00 85,000.00 

46 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านในเขต
เทศบาล 

  340,000.00 340,000.00 
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47 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 
200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลสันทราย 
เทศบาลตำบลสันทราย 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

6,205,100.00 2,173,500.00 

48 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คน ตอก
เสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วย
งู เทศบาลตำบลสันทราย 

เงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ 

2,063,300.00 1,450,000.00 

49 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 

  100,000.00 88,454.00 

50 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการรักการอ่าน   62,050.00 62,050.00 

51 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชน 

โครงการส่งเสริมการจัดทำบัญชี
ครัวเรือนให้แก่ประชาชนตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
เทศบาลตำบลสันทราย 

  118,750.00 28,530.00 

52 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนช่วงเทศกาลขึ้นปใีหม ่

  10,000.00 9,460.00 

53 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุบน
ท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 

  10,000.00 7,420.00 

54 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา
หมอกควันและไฟปา่ 

  20,000.00 13,903.00 

55 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การจัด
ระเบียบชุมชน สังคม และการ
รักษาความสงบเรียบร้อย 

อุดหนุนกองร้อยตำรวจตระเวน
ชายแดนที่ 334 

  35,000.00 35,000.00 

56 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

พัฒนาศักยภาพระบบการแพทย์
ฉุกเฉินตำบลสันทราย 

  700,000.00 558,584.00 

57 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพ
ผู้นำชุมชนเทศบาลตำบลสันทราย 

  512,800.00 422,263.10 
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58 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสปีี(พ.ศ.
2561-2564) 

  30,000.00 1,425.00 

59 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-
2564) 

  25,000.00 540.00 

60 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการจัดนิทรรศการและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพร้อม
ของดีประจำตำบลสันทราย 

  40,000.00 36,000.00 

61 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาเพ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธผิลการ
ปฏิบัติราชการ 

  40,000.00 29,925.00 

62 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการเงินสมทบกองทุนบำเหน็จ
บำนาญขา้ราชการสว่นท้องถิ่น 

  691,406.00 691,406.00 

63 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการเงินสมทบกองทุนสวัสดิการ
ชุมชนตำบลสันทราย 

  100,000.00 100,000.00 

64 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการเงินสมทบกองทุน
ประกันสังคม 

  136,560.00 130,256.00 

65 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการเงินบำรุงสมาคมสันนิบาต
เทศบาลแห่งประเทศไทย 

  53,570.00 53,563.79 

66 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการเงินสำรองจ่าย   125,400.00 119,704.00 
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67 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการอุดหนุนที่ทำการปกครอง
อำเภอฝางโครงการงานรัฐพิธี 

  30,000.00 30,000.00 

68 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการส่งเสริมการมีสว่นร่วมของ
ประชาชนในการบรหิารท้องถิ่น(การ
ประชุมสภาพลเมือง) 

  20,000.00 10,280.00 

69 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที ่

  5,000.00 1,800.00 

70 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการวันเทศบาล   5,000.00 5,000.00 

71 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟู
กายภาพบำบัดตำบลสันทราย 

  400,000.00 398,900.00 

72 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ   400,000.00 398,800.00 

73 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์ฟื้นฟู
และกายภาพบำบัดเทศบาลตำบลสัน
ทราย 

  409,300.00 398,900.00 

74 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
ของคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล
และผู้ปฏิบัติงาน 

  20,000.00 15,390.00 

75 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการฝึกอบรมใหค้วามรู้ทาง
กฎหมายว่าด้วยการบรหิารราชการ
ส่วนท้องถิ่น 

  30,000.00 27,846.00 
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ยุทธศาสตร์ โครงการ 
แหล่งท่ีมา 

งบประมาณ 
งบตาม

ข้อบัญญัติ 
วงเงินตาม

สัญญา 

76 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ
และการใหบ้ริการประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

โครงการจิตอาสาพฒันาวัด   4,000.00 3,628.00 

 
 
โครงการที่ยกเลิก 

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 2 บ้านนันทาราม ซอย 5 งบประมาณ 350,000 บาท 
 เนื ่องจากการดำเนินการเรื ่องเอกสารสิทธิ ์ที ่ดินในการก่อสร้างไม่เรียบร้อย จึงขออนุมัติโอน

งบประมาณดังกล่าวเพื่อตั้งจ่ายรายการใหม่ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ 2 บ้านนันทาราม ซอย 5 
งบประมาณ 350,000 บาท เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู ่ 2  
บ้านนันทาราม ซอย 5 ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.50 เมตร  ยาว 100 เมตร 
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ส่วนที่ 4 
ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา 

--------------------------- 
   ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับท่ี 3) หมวด 6 ข้อ 29  ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น    
   ในการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ ่นเทศบาลตำบลสันทราย   
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562  ครั้งที่ 2/2562  เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   ของเทศบาลตำบลสันทราย  จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2561 – 2565)  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ มีข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลสันทราย ดังนี้ 
    1. โครงการก่อสร้างถนนทำให้ประชาชนในพื้นที่และนอกพื้นที่สามารถสัญจรไปมาอย่างสะดวก และ
รวดเร็วยิ่งขึ้น   
        2.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายหลักหมู่ท่ี  1  ตรวจพบว่า  รางระบายน้ำท่ีก่อสร้าง สูงกว่า
พื้นถนนเดิมทำให้น้ำจากถนนไม่ไหลลงรางน้ำ  เห็นควรให้เจ้าหน้าท่ีผู้เกี่ยวข้องลงตรวจสอบและแก้ไขต่อไป 
    3.  โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนไปหัวทุ่ง หมู่ 10  ตรวจพบว่ามีน้ำขังในรางระบายน้ำ  เห็นควร
แจ้งผู้รับผิดชอบตรวจสอบและแก้ไขต่อไป 
    4.  โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน แบบบ่อเปิด สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ผู ้ใช้น้ำได้ 
และบ่อปิด สามารถแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังได้  เห็นควรให้ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนในพื้นท่ีเพื่อขยายผลต่อไป 
    5.  โครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที ่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปสู่การปฏิบัติควรแบ่งสัดส่วน
งบประมาณและมีการกระจายงบประมาณให้สอดคล้องกัน 
         6.  ควรมีการประชาสัมพันธ์เพื ่อสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนเรื ่องการใช้จ่ายงบประมาณ ในการ
ดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น  เนื่องจากงบประมาณท่ีจำกัดจึงไม่สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนได้ท่ัวถึง   
    7.   ควรจัดกิจกรรมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  การประเมินผลความพึงพอใจของประชาชน  โดยผู้นำ
ชุมชน  ร่วมกับ  สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันทราย เจ้าหน้าท่ีเทศบาล และหน่วยงานในพื้นท่ี  เพื่อกระตุ้นการมีส่วน
ร่วมของประชาชน   
    8.   โครงการทุกโครงการควรดำเนินงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนการดำเนินงาน  
เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในช่วงระยะเวลาใกล้ส้ินปีงบประมาณ     
 
      


