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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสันทราย
เรื่อง ใหใชแผนการดําเนินงาน ประจําป#งบประมาณ พ.ศ. 2562
--------------------------อาศั ย อํ า นาจตามระเบี ย บกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจั ด ทํ า แผนพั ฒ นาขององค! ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. ๒๕61 ขอ 26 (2) คณะกรรมการพัฒนาทองถิ่นพิจารณารางแผน
ดําเนินงาน และมติเห็นชอบของคณะกรรมการพัฒนาองค!การบริหารสวนตําบลสันทรายในการประชุม เมื่อ
วันที่ 11 ตุลาคม 2561 แลวเสนอผูบริหารทองถิ่นประกาศเป:นแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้ใหป<ดประกาศ
แผนการดําเนินงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่ประกาศเพื่อใหประชาชนในทองถิ่นทราบโดยทั่วกัน และตองป<ด
ประกาศไวอยางนอยสามสิบวัน
บัดนี้นายกองค!การบริหารสวนตําบลสันทราย จึงประกาศใหใชแผนการดําเนินงาน ประจําป@
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อนําไปปฏิบัติและใชเป:นแนวทางของการจัดทําแผนจัดกาพัสดุ แผนการใช
จายเงิ น รายละเอี ย ดปรากฏแนบทายประกาศฉบั บ นี้ และสามารถดาวน! โ หลดรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ไดที่
www.sansaiphrao.go.th
ตั้งแตบัดนี้เป:นตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2561
(นายเสถียร ตันจะริรักษ!)
นายกองค!การบริหารสวนตําบลสันทราย

คํานํา
องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลสั น ทรายได มี ก ารจั ด ทํ า แผนดํ า เนิ น งานประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงาน ประกอบดวยบัญชีสรุป
โครงการ/กิจกรรม โครงการตามแผนพัฒนาตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลสันทราย ไดแก
แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนท องถิ่น (แผนพัฒนาสี่ป) ยุทธศาสตรการพัฒนา และขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําป
องคการบริหารสวนตําบลสันทราย จึงไดจัดทําแผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2562 ขึ้น เพื่อใชประกอบการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายและเกิดประสิทธิภาพ และ
ตอบสนองความตองการของประชาชน
สํานักงานปลัด
ฝายแผนงานวิเคราะหนโยบายและแผน
องคการบริหารสวนตําบลสันทราย
ตุลาคม 2561

บทนํา
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทํา แผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 กําหนดใหดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร การพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น และแผน
ดําเนินงาน เพื่อเปนการกําหนดทิศทางในการพัฒนาใหสอดคลองซึ่งกันระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา
แผนพัฒนาทองถิ่น และงบประมาณรายจายประจําป
เพื่อใหการดําเนินการพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลเปนไปตามยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดวางไว
และใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
พ.ศ. 2548 หมวด 5 ซึ่งกําหนดใหองคการบริหารสวนตําบลจัดทําแผนการดําเนินงาน
วัตถุประสงคของการจัดทําแผนการดําเนินงาน
แผนการดําเนินงาน มีจุดมุงหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน / โครงการพัฒนาและ
กิจกรรมที่ดําเนินการจริงทั้งหมด ในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
แผนการดํ า เนิ น งานเป นเอกสารที่ ระบุ แ ผนงาน/โครงการพัฒ นา/กิจ กรรม ทั้ งหมดที่จ ะดํ าเนิ น การใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2562 ทําใหแนวทางการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมีความชัดเจนในการ
ปฏิบัติมากขึ้น มีการประสานและบูรณาการ การทํางานกับหนวยงานและการจําแนกรายละเอียดตาง ๆ
ของแผนงาน / โครงการ / กิจกรรม ในแผนการดําเนินงานจะทําใหการติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปมีความ
สะดวกยิ่งขึ้น
ขั้นตอนการจัดทําแผนการดําเนินงาน
ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมขอมูล โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลสันทราย เก็บรวบรวมขอมูลโครงการพัฒนา/กิจกรรม ที่จะดําเนินการจริงใน
พื้นที่ ทั้งโครงการพัฒนา/กิจกรรมขององคการบริหารสวนตําบลเอง และของหนวยงานอื่น
ขั้นตอนที่ 2 การจัดทํารางแผนการดําเนินงาน โดยคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสวนตํา บลสันทราย จัดทํารางแผนการดําเนินงานโดยพิจารณาจัดหมวดหมู
ใหสอดคล องกับยุทธศาสตร และแนวทางการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลกําหนดไวในแผน
ยุทธศาสตรการพัฒนา และแผนพัฒนาสี่ป
ขั้นตอนที่ 3 การพิจารณารางแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทํา
แผนพัฒนาองคการบริหารสว นตําบลสันทราย นํารางแผนการดําเนินงานเสนอคณะกรรมการพัฒนา
องคการบริหารสวนตําบลสันทราย
ขั้นตอนที่ 4 การประกาศแผนการดําเนินงาน คณะกรรมการพัฒนาองคการบริหารสวน
ตําบลสันทรายพิจารณารางแผนการดําเนินงาน แลวเสนอผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลประกาศเปน
แผนการดำเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และปดประกาศโดยเปดเผยใหประชาชนทราบและ
สามารถตรวจสอบได
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ประโยชนของแผนการดําเนินงาน
1. แสดงถึงความชัดเจนในการนําแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น ไปสูการปฏิบัติ
2. แสดงความสอดคลองระหวางแผนยุทธศาสตรการพัฒนา แผนพัฒนาทองถิ่น และงบประมาณ
รายจายประจําป
3. เพื่อสะดวกในการปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนาตาง ๆ ใหบรรลุเปาหมาย
4. ทําใหสะดวกในการการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงาน/โครงการพัฒนา/
กิจกรรม ในปนั้น

ขอมูลทั่วไป
สภาพทั่วไปขอมูลพื้นฐานและบริบทของพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลสันทราย
ตําบลสันทราย อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

๑. ขอมูลพื้นฐาน
๑.๑ ประวัติตําบล
ตําบลสันทราย เริ่มตนตั้งแตประกาศเปนตําบลประมาณป พ.ศ 2490 มีหมูบานอยู 10
หมูบาน (ปจจุบันมี 15 หมูบาน) โดยมีกํานันคนแรกอยูบานสันทรายหมูที่ 7 ไมทราบชื่อแนนอนแตชาวบาน
เรียกชื่อวา ปูทาว ต.สันทราย สรางโดยพระเจากือนาแหงราชวงศเชียงใหม ประชากรสวนใหญเปนคนพื้นเมือง
– เดิมและอพยพมาจาก อ.ดอยสะเก็ด อ.สันทราย อ.แมออน และจังหวัดลําปาง
๑.๒ ขอมูลทั่วไป
๑.๒.๑ ดานภูมิศาสตร
๑) ที่ตั้งของหนวยงาน
ที่ตั้ง ตําบลสันทราย อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูทางทิศเหนือของอําเภอพราวหาง
จากที่วาการอําเภอพราว ประมาณ 5 กิโลเมตร
สภาพพื้นที่ เปนที่ราบสลับภูเขาและเชิงเขา อยูในชั้นความสูง 439 – 1,342 เมตร
ลั ก ษณะพื้ น ที่ ลาดเอี ย งทางทิ ศเหนื อ มาทิ ศ ใต ทิ ศตะวั น ตกลงทิ ศตะวั น ออก ลั ก ษณะเป น พื้ น ที่ ร าบอยู ท าง
ตอนกลางของตําบลเปนที่ราบตามแมน้ําแมงัด ซึ่งเปนลําน้ําสายหลักของตําบลและลําน้ําแมโกนผานอีกทางสวน
หนึ่ง ทางดานตะวันออกเปนลําน้ําสายหลักอีกสวนหนึ่งดวย
๒) อาณาเขตติดตอ
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศใต
ทิศตะวันตก

ติดตอกับตําบลศรีดงเย็น อําเภอไชยปราการ โดยใชสันเขาเปนแนวเขตแดน
ติดตอกับตําบลปาไหนและตําบลเวียง โดยใชแนวสันเขาและที่นาเปนแนวเขตแดน
ตําบลทากอ อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
ติดตอกับตําบลบานโปง โดยใชสันเขาและที่นาเปนแนวเขตแดน
ติดตอกับอําเภอเชียงดาว โดยใชสันเขาและที่นาเปนแนวเขตแดน
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แผนที่ตําบลสันทราย อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

ม.12 แมปาคี

ม.14 บานผาแดง

การทอผาชนเผา(ปะกาญอ)

ม. 11 บานสันฮกฟา
ศูนยพลังงานทดแทน

ม.13 บานโปงเย็น

น้ําตก
หวยปา
พลู

ม.15 ทามะเกี๋ยงเหนือ
ม.3 สันผักฮี้

ม.1 บานหวยสาน

-การเลีย้ งโคนม

-ศูนยเรียนเศรษฐกิจ
พอเพียง

ม.4 ทามะเกี๋ยง

ม.5 สันปง

ม.2 บานหนองปด
-น้ําตกหวยริน
-สวนมะมวง
-สวนลําไย

-ตลาดชุมชน
-ผักสวนครัว
-ออมกรบอกไม้ ไผ่

ม.6 ขามสุม

ม.10 บานหนองครก
-โปงน้ํารอนหนองครก

-สหกรณเครดิต
ยูเนียน
-กองทุนสวัสดิการ
- ตลาดชุมชน

ม.7 บานสันทราย
-กลุมบริหารจัดการน้ํา
-การปลูกดอกเบญจมาศ
-ฟารมไก

ม.9 บานตนโชค
-กําจัดขยะ
-ศูนยเรียนรูพลังงาน
ทดแทน

-การจักรสานไมไผ
-การเลี้ยงเปด

ม.8 ศรีค้ํา

-รพ.สต บานขามสุม
- กลุมคัดเลือกพันธขาว
-ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง
-ผลิตภัณฑครัวเรือน
-กลุมบริหารจัดการปา
- สถาบันการเงิน
-ศูนยกสิกรรมธรรมชาติ
-การทอผาพื้นเมือง
- สวนมะมวงน้ําดอกไม
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๓) เนื้อที่
ตําบลสันทราย อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูทางทิศเหนือของอําเภอพราว หาง
จากที่วาการอําเภอพราว ประมาณ 5 กิโลเมตร เนื้อที่ประมาณ 58,316 ไร
๔) การปกครอง
กระทรวงมหาดไทยไดประกาศตัง้ องคการบริหารสวนตําบลสันทราย เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ปจจุบนั ไดแบง
เขตการปกครองเปน 15 หมูบาน

1.3 ภูมิประเทศ

เปนที่ราบสลับภูเขาและเชิงเขา อยูในชั้นความสูง 439 – 1,342 เมตร
ลักษณะพืน้ ที่ลาดเอียงทางทิศเหนือมาทิศใต ทิศตะวันตก ลงทิศตะวันออก
ลักษณะเปนพื้นที่ราบอยูทางตอนกลางของตําบลเปนที่ราบตามแมน้ําแมงัด
ซึ่ ง เป น ลํ า น้ํ า สายหลั ก ของตํ า บลและลํ า น้ํ า แม โ ก น ผ า นอี ก ทางส ว นหนึ่ ง
ทางดานตะวันออกเปนลําน้ําสายหลักอีกสวนหนึ่งดวย

1.4 จํานวนหมูบา น

15 หมูบาน อยูในเขตขององคการบริหารสวนตําบลสันทรายเต็มทั้ง 15 หมูบาน
หมูที่ 1
บานหวยสาน
หมูที่ 2
บานหนองปด
หมูที่ 3
บานสันผักฮี้
หมูที่ 4
บานทามะเกี๋ยง
หมูที่ 5
บานสันปง
หมูที่ 6
บานขามสุม
หมูที่ 7
บานสันทราย
หมูที่ 8
บานศรีค้ํา
หมูที่ 9
บานตนโชค
หมูที่ 10
บานหนองครก
หมูที่ 11
บานสันฮกฟา
หมูที่ 12
บานแมปาคี
หมูที่ 13
บานโปงเย็น
หมูที่ 14
บานผาแดง
หมูที่ 15
บานทามะเกี๋ยงเหนือ

1.5 ทองถิ่นในตําบลอื่น ไมมี
1.6 ประชากร มีจํานวน 6,384 คน แยกเปนชาย 3,148 คน หญิง 3,236 คน
จํานวนครัวเรือน 2,372 ครัวเรือน

6
ที่มา : สํานักทะเบียนอําเภอพราว ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2561
ครัวเรือน
ประชากร
หมู
บาน
ชาย
หญิง
1 หวยสาน
113
166
176
2 หนองปด
233
340
300
3 สันผักฮี้
100
114
118
4 ทามะเกี๋ยง
167
189
206
5 สันปง
243
292
297
6 ขามสุม
131
138
166
7 สันทราย
244
271
290
8 ศรีค้ํา
168
170
206
9 ตนโชค
53
69
81
10 หนองครก
163
240
257
11 สันฮกฟา
132
157
161
12 แมปาคี
164
322
299
13 โปงเย็น
115
186
174
14 ผาแดง
194
317
325
15 ทามะเกี๋ยงเหนือ
152
177
180
รวม
2,372
3,148
3,236

รวม
342
640
232
395
589
304
561
376
150
497
318
621
360
642
357
6,384

๑.6.1 ดานการเมืองการปกครอง
๑) การปกครอง
ดานการเมืองและการปกครองของตําบลสันทราย มีผูบริหารทองถิ่น ดังนี้
1.1 นายเสถียร ตันจะริรักษ
นายกองคการบริหารสวนตําบลสันทราย
1.2 นายเงินพร บุญทราย
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
1.3 นายพลากร โจะเซ
รองนายกองคการบริหารสวนตําบล
1.4 นายประสิทธิ์ ตาใจ
เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล
ดานการปกครองทองที่ มีผูนําชุมชน ไดแก กํานันและผูใหญบาน ปกครอง ดังนี้
1.1 นายวิเชียร ชัยลูน
ผูใหญบาน หมู 1
1.2 นายสุพล ผัดแกว
ผูใหญบาน หมู 2
1.3 นายอุดร เทพสิงห
ผูใหญบาน หมู 3
1.4 นายชาตรี เปงดวง
กํานันตําบลสันทราย
1.5 นายสมพล พวงมาลัย
ผูใหญบาน หมู 5
1.6 นายวัลลภ ฉัตรทอง
ผูใหญบาน หมู 6
1.7 นายบรรจง สุใจ
ผูใหญบาน หมู ๗
1.8 นายอินสอน เดชะภิรมยพร ผูใหญบาน หมู 8
1.9 นายณรงค คําดวน
ผูใหญบาน หมู 9
1.10 นายประชัน อูปคําแดง
ผูใหญบาน หมู 10
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1.11
1.๑2
1.13
1.14
1.15

นายพรชัย ใจสม
นายผจญ นุตุ
นายสุเทพ ใหมคํา
นายประพันธ แสนเข็ญ
นายบุญยง แสนใจ

ผูใหญบาน หมู 11
ผูใหญบาน หมู 1๒
ผูใหญบาน หมู 1๓
ผูใหญบาน หมู 1๔
ผูใหญบาน หมู 1๕

1.7 สภาพเศรษฐกิจ
1. อาชีพ
ประชาชนสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร ทํานาประมาณรอยละ 44 ของครัวเรือน
ทั้งหมดทําไรประมาณรอยละ 32 ทําสวนประมาณรอยละ 15 และเลี้ยงสัตวประมาณรอยละ 9
ประชากรบางครัวเรือนมีการอพยพแรงงานบางสวนไปทํางานนอกตําบลทั้งเปนการถาวรและชั่วคราว
เมื่อหมดฤดูทํานาไดทําใหเกษตรกรเกิดการวางงานตามฤดูกาลทําใหมีแรงงานรับจางทั่วไป เชน รับจาง
สรางบาน แรงงานรับจางในภาคการเกษตรซึ่งแรงงานประเภทนี้เปนแรงงานรับจางชั่วคราวไมสามารถ
คํานวณคิดเปนรอยละของครัวเรือนทั้งหมดได
2. หนวยธุรกิจในเขต อบต.
ธนาคาร
แหง
โรงแรม
แหง
ปมน้ํามัน
14 แหง
โรงงานอุตสาหกรรม
แหง
โรงสี
8
แหง
ตลาดสด
1 แหง
ปมน้ํามัน 10 แหง
ลําดับ ชื่อหมูบาน
1 ม.1 บานหวยสาน
2 ม.2 บานหนองปด
3 ม.4 บานทามะเกี๋ยง
4 ม.5 บานสันปง
5 ม.6 ขามสุม
6 ม.7 บานสันทราย
7 ม.12 บานแมปาคี

จํานวน (แหง)
1
1
1
2
1
1
1

โรงสี 4 แหง
ลําดับ ชือ่ หมูบาน
จํานวน (แหง)
1 ม.10 บานหนองครก
1
2 ม.6 บานขามสุม
1
3 ม.8 ศรีค้ํา
1
4 ม.15 บานทามะเกี๋ยงเหนือ
1
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1.8 สภาพสังคม
1. การศึกษา ประชากรสวนใหญรอยละ 80 จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโรงเรียนระดับปฐมวัย
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ตั้งใหบริหารแกประชาชนในวัยศึกษา คือ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
๙

ชื่อโรงเรียน
โรงเรียนบานทามะเกี๋ยง
โรงเรียนบานหนองปด
โรงเรียนบานสันปง
โรงเรียนบานแมปาคี
โรงเรียนอนุบาลสันทรายพัฒนา
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานสันปง
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองปด
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานแมปาคี
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กบานหนองผา
รวม

สถานทีต่ ั้ง

จํานวนครู

ม.15
ม.2
ม.8
ม.๑๒
ม.๕
ม.๕
ม.๒
ม.๑๒
ม.๑๔

5
15
11
21
๔
๕
๒
๒
๑
66

จํานวน
นักเรียน
42
79
60
180
๖๖
๖0
๓๒
๒7
๑๒
558

ที่มา : ขอมูลจากสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
๒๕๕9

2. สถาบันและองคกรทางศาสนา ภายในตําบลมีสถานที่ใชประกอบกิจกรรมทางศาสนาตั้งอยู
ในตําบล คือ
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
๘
9
10
11
12
13
14
15
16
17

สถาบันศาสนา
วัดหวยสาน
วัดหนองปด
วัดบอเตา
วัดทามะเกี๋ยง
วัดสันปง
วัดขามสุม
วัดสันทราย
วัดพระธาตุกลางใจเมือง
วัดหนองครก
สํานักสงฆบานลอม
โบสถคริสตจักรพระคริสต
โบสถคริสตจักรทวีพร
โบสถคริสตจักร
โบสถคริสตจักรทวีพร
โบสถคริสตจักรบานลอม
โบสถคริสตจักรทวีพร
โบสถคริสจักรบานผาแดง

สถานทีต่ ั้ง
หมูที่ ๑
หมูที่ 2
หมูที่ 3
หมูที่ 15
หมูที่ 5
หมูที่ 6
หมูที่ 7
หมูที่ 8
หมูที่ 10
หมูที่ 12
หมูที่ 7
หมูที่ 7
หมูที่ 4
หมูที่ 15
หมูที่ 14
หมูที่ 7
หมูที่ 14
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ลําดับที่
สถาบันศาสนา
18 โบสถคริสจักรบานแมปาคี
19 อารามสันฮกฟา

สถานทีต่ ั้ง
หมูที่ 12
หมูที่ 11

ที่มา : ขอมูลจากสวนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม, ข อบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
๒๕60

3. การสาธารณสุข ตําบลสันทรายมีสถานีอนามัยประจําตําบลใหบริหารชุมชนอยู 2 แหง
ตั้งอยูหมูที่ 2และหมูที่ 6 มีเขตรับผิดชอบทั้งตําบลใหบริหารรักษาโรคภัยไขเจ็บเล็กๆนอยๆโรคที่พบได
ทั่วไปไดแกโรคไขหวัด ปวดทอง ฯลฯ และยังใหคําปรึกษาแนะนําการวางแผนครอบครัว นอกจากนั้น
ราษฎรยังสามารถไปรักษาที่โรงพยาบาลพราวหรือโรงพยาบาลในอําเภอเมืองเชียงใหม
4. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีที่พักสายตรวจ 1
แหง ตั้งอยูหมูที่ 1 บาน
หวยสาน
1.9 บริการพื้นฐาน
1. การคมนาคม

ถนนลูกรัง
ถนนลาดยาง
ถนนคสม./ คสล.

28 สาย
6 สาย
26 สาย

2. การโทรคมนาคม ที่ทําการไปรษณียโทรเลข
3. ไฟฟา

1 แหง

จํานวนหมูบานที่มีไฟฟาเขาถึงทุกหมูบาน

4.
แหลงน้ําตามธรรมชาติ มีจํานวนลําน้ําสําคัญไหลผานในตําบลสันทราย คือ น้ําแมงัด
แมโกนและลําหวยตาง ๆ ที่ไหลลงมาจากภูเขาอีกหลายสาย ซึ่งมีน้ําไหลตลอดป ประชาชนสามารถสูบน้ํา
เขาที่นาไดและลําน้ําเหมืองสายยอยตาง ๆ เขาสูพื้นที่การเกษตรอาจมีฝายทดน้ําหรืออาศัยน้ําฝนทํานา
แตพื้นที่มีไมมากแหลงน้ําอุปโภคบริโภคราษฎรไดใชน้ําจากบอน้ําตื้นที่มีอยูต ามหมูบาน ระบบประปา
ภายในหมูบาน น้ําฝน น้ําจากลําหวยที่ไหลผานภายในหมูบาน
5. แหลงน้าํ ทีส่ รางขึ้น
1.ฝาย
2.บอน้ําตื้น
3.ประปาบาดาล
4.ถังเก็บน้ํา
5.สระเก็บน้ํา
6.ประปาภูเขา

25
929
16
7
13
5

แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
แหง
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1.9 ขอมูลอื่น ๆ
1. ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
1. โปงน้ํารอนบานหนองครกหมูที่ 10
2. ปาไม (ไมสัก , ไมประดู , ไมเต็ง , ไมรัง ฯลฯ)
3. น้ําตกหวยปาพลูหมูที่ 11
4. ถ้ําผาแดง หมู14
5. ตนกําเนิดลําน้ําแมงัด
6. น้ําตกหวยน้ําริน หมูที่ 2
2. มวลชนที่จัดตั้งขึ้น
1. ลูกเสือชาวบาน
2. อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
3. กลุมแมบาน
4. กลุมอาชีพ
5. กลุมผูสูงอายุ
6. กลุมฌาปนกิจ
7. อาสาปองกันภัยฝายพลเรือน (อปพร.)
8. อาสาสมัครตํารวจชุมชน
9. กลุมเยาวชน
10. กลุม ผูติดเชื้อ
11. อาสาสมัครปองกันไฟปา

1
184
15
14
10
13
42
34
13
1
32

รุน
คน
กลุม
กลุม
กลุม
กลุม
คน
คน
กลุม
กลุม
คน

3. จุดเดนของพื้นที่ (ที่เอื้อตอการพัฒนาตําบล)
มีสภาพทั่วไปเปนภูเขาและเปนที่ราบเชิงเขา มีปาไม โดยรอบ มีน้ําไหลผานจึงเหมาะแก
การทําการเกษตรมี โปงน้ํารอนบานหนองครก , น้ําตกหวยปาพลูบานสันฮกฟาและถ้ําผาแดง
สามารถพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวได

บัญชีสรุปจํานวนโครงการและงบประมาณ
แผนดําเนินงาน ประจําป:งบประมาณ พ.ศ. 2562
องคการบริหารส=วนตําบลสันทราย อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม=

ภาคผนวก ก

จํานวนโครงการ คิดเป@นรอยละ

ยุทธศาสตร/แนวทาง

คิดเป@นรอยละ
หน=วยดําเนินการ
ของงบประมาณทั้งหมด

ที่ดําเนินการ

33.33
33.33

4,576,090
4,576,090

18.91
18.91

สวนโยธา

รวม

27
27

4.17
4.17

105,000
105,000

0.54
0.54

สํานักปลัด

รวม

4
4

25.00
18.06
43.06

2,417,109
465,000
2,882,109

12.97
2.37
15.34

สวนการศึกษาฯ
สวนการศึกษาฯ

รวม

26
14
40

6.75
4.17
1.39

5,764,218

62.71
0.93
0.15

สํานักปลัด
สํานักปลัด
สํานักปลัด

รวม

5
3
1
4
13

1. ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาดานโครงสรางพื้นฐาน
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
2. ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร"างความเข"มแข็งของชุมชน
3. ยุทธศาสตรที่ 3 ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 แผนงานการศึกษา
3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
4. ยุทธศาสตรที่ 4 ดานสังคมและสาธารณสุข
4.1 แผนงานงบกลาง
4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
4.3 แผนงานสาธารณสุข

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

จํานวนงบประมาณ

ของโครงการ
ทั้งหมด

12.31

180,000
30,000
407,000
5,974,218

63.79
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จํานวนโครงการ คิดเป@นรอยละ
ยุทธศาสตร/แนวทาง

ที่ดําเนินการ

5. ยุทธศาสตรที่ 5 ดานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม แหล=งน้ํา แหล=งท=องเที่ยว
5.1 แผนงานสร"างความเข"มแข็งของชุมชน
5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
รวม
6. ยุทธศาสตรที่ 6 ดานการบริหารงานองคกร และการเมือง
6.1 แผนงานสร"างความเข"มแข็งชุมชน
6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
รวม
รวมโครงการและงบประมาณทั้งสิ้น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ของโครงการ

จํานวนงบประมาณ

ทั้งหมด

5
3
8

2.78
4.17
6.95

1
1
2
94

1.39
2.78
4.17
100.00

คิดเป@นรอยละ
หน=วยดําเนินการ
ของงบประมาณทั้งหมด

170,000
140,000
310,000

0.41
0.72
1.13

สํานักปลัด
สํานักปลัด

20,000
465,000
485,000
14,332,417

0.10
0.18
0.28

อบต.
อบต.

100.00
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ 2562
องคการบริหารสวนตําบลสันทราย อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม

ผด.01

ก. ยุทธศาสตรจังหวัดที่ 1 การพัฒนาเศรษฐกิจอยางสมดุลและยั่งยืน
ข. ยุทธศาสตรการพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม ยุทธศาสตร ที่ 1 การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
1. ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
ระยะเวลาดําเนินงาน
รายละเอียดของ
หนวย
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการกอสรางศาลาเอนกประสงค หมูที่ 9
127,340
กอสรางอาคารเอนกประสงค
บานตนโชค
กองชาง
หมูที่ 9 บานตนโชค

หมูที่ 9

กวาง 3.00 ม. ยาว 6.00 ม.
2 โครงการกอสรางอาคารโรงจอดรถ อบต.สันทราย

3 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเขา
ปาชาตอนบน หมูที่ 1 บานหวยสาน

4 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนา
วัดหนองปด หมูที่ 2 บานหนองปด

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ตามแบบ อบต.สันทราย
กอสรางอาคารโรงจอดรถ
อบต.สันทราย หมูที่ 5
กวาง 10.00 ม. ยาว 15.00 ม.
ตามแบบ อบต.สันทราย
กอสรางถนนคสล.
บานหวยสาน หมูที่ 1
กวาง 4.00 ม. ยาว 90.00 ม.
ตามแบบ อบต.สันทราย
กอสรางถนนคสล.
บานหนองปด หมูที่ 2
กวาง 4.00 ม. ยาว 85.00 ม.
ตามแบบ อบต.สันทราย

200,000

อบต.สันทราย
หมูที่ 5

กองชาง

190,780

บานหวยสาน
หมูที่ 1

กองชาง

180,180

บานหนองปด
หมูที่ 2

กองชาง
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1. ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
5 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนา
โรงเรียนบานหนองปด หมูที่ 2 บานหนองปด

6 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยนาย
เรืองฤทธิ์ เดชอูป หมูที่ 2 บานหนองปด

7 โครงการซอมแซมระบบประปาหมูบาน (เปลี่ยนทอ
สงน้ําในหมูบาน) หมูที่ 3 บานสันผักฮี้

8 โครงการขยายไหลทางถนนบานแพะ หมูที่ 4 บาน
ทามะเกี๋ยง

9 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาน
ลุงปอก (ซอยหางบาน) หมูที่ 5 บานสันปง

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม
กอสรางถนนคสล.
บานหนองปด หมูที่ 2
กวาง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม.
ตามแบบ อบต.สันทราย
กอสรางถนนคสล.
บานหนองปด หมูที่ 2
กวาง 3.00 ม. ยาว 51.00 ม.
ตามแบบ อบต.สันทราย
ซอมแซม ระบบประปา
บานสันผักฮี้ หมูที่ 3
ระยะทาง 1,220 ม.
ตามแบบ อบต.สันทราย
ขยายไหลทาง
บานทามะเกี๋ยง หมูที่ 4
กวาง 1.00 ม. ยาว 600.00 ม.
ตามแบบ อบต.สันทราย
กอสรางถนนคสล.
บานสันปง หมูที่ 5
กวาง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม.
ตามแบบ อบต.สันทราย

งบประมาณ

สถานที่ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

211,980

บานหนองปด
หมูที่ 2

กองชาง

84,170

บานหนองปด
หมูที่ 2

กองชาง

218,950

บานสันผักฮี้
หมูที่ 3

กองชาง

63,990

บานสันผักฮี้
หมูที่ 3

กองชาง

216,150

บานสันปง
หมูที่ 5

กองชาง

ระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ศ. 2561

พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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1. ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
10 โครงการขยายไหลทางหมูที่ 5 เชื่อม หมูที่ 7 ตําบล
สันทราย

11 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบาน
นายอินสอน หมูที่ 6 บานขามสุม

โครงการ/กิจกรรม
ขยายไหลทาง

งบประมาณ
256,270

สถานที่ดําเนินการ
บานสันปง

หมูที่ 5 , หมูที่ 7

หมูที่ 5

กวาง 1.00 ม. ยาว 450.00 ม.

บานสันทราย

ตามแบบ อบต.สันทราย

หมูที่ 7

กอสรางถนนคสล.

188,420

บานขามสุม หมูที่ 6

บานขามสุม

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2561

ระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

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

กองชาง

กองชาง

หมูที่ 6

กวาง 4.00 ม. ยาว 89.00 ม.
ตามแบบ อบต.สันทราย
12 โครงการขยายไหลทางหมูที่ 6 บานขามสุม ตําบล
สันทราย เชื่อม หมูที่ 6 บานแมกอย ตําบลเวียง

13 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย
ชาวนาอุทิศ หมูที่ 7 ตําบลสันทราย

ขยายไหลทาง

341,700

บานขามสุม

บานขามสุม หมูที่ 6 เชื่อม ตําบลเวียง

หมูที่ 6

กวาง 1.00 ม. ยาว 600.00 ม.

เชื่อม

ตามแบบ อบต.สันทราย

ตําบลเวียง

กอสรางถนนคสล.

211,980

บานสันทราย หมูที่ 7

บานสันทราย

กองชาง

กองชาง

หมูที่ 7

กวาง 4.00 ม. ยาว 100.00 ม.
ตามแบบ อบต.สันทราย
14 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุง
เพชร หมูที่ 8 บานศรีค้ํา

กอสรางถนนคสล.
บานศรีค้ํา หมูที่ 8

63,670

บานศรีค้ํา

กองชาง

หมูที่ 8

กวาง 2.00 ม. ยาว 55.50 ม.
ตามแบบ อบต.สันทราย

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
โครงการ/กิจกรรม
15 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยลุงคํา
หมูที่ 8 บานศรีค้ํา

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
กอสรางถนนคสล.

งบประมาณ
147,330

บานศรีค้ํา หมูที่ 8

สถานที่ดําเนินการ
บานศรีค้ํา

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2561

ระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

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

กองชาง

หมูที่ 8

กวาง 3.00 ม. ยาว 92.00 ม.
ตามแบบ อบต.สันทราย
16 โครงการขยายไหลทางในหมูบาน หมูที่ 9 บานตน
โชค

ขยายไหลทาง

68,820

บานตนโชค หมูที่ 9

บานตนโชค

กองชาง

หมูที่ 9

ขางละ 0.50 ม. ยาว 105.00 ม.
ตามแบบ อบต.สันทราย
17 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา ในหมูบาน หมูที่ 10
บานหนองครก

กอสรางรางระบายน้ํา

198,850

บานหนองครก หมูที่ 10

บานหนองครก

กองชาง

หมูที่ 10

กวาง0.50 ม. ยาว 179.00 ม.
ตามแบบ อบต.สันทราย
18 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา (หยอมหวยปาไร)
หมูที่ 11 บานสันฮกฟา

กอสรางรางระบายน้ํา

187,340

บานสันฮกฟา หมูที่ 11

บานสันฮกฟา

กองชาง

หมูที่ 11

กวาง 0.50 ม. ยาว 151.0 ม.
ตามแบบ อบต.สันทราย
19 โครงการกอสรางรางระบายน้ํา หมูที่ 11 บาน
สันฮกฟา

กอสรางรางระบายน้ํา
บานสันฮกฟา หมูที่ 11

99,600

บานสันฮกฟา

กองชาง

หมูที่ 11

กวาง 0.50 ม. ยาว 80.00 ม.
ตามแบบ อบต.สันทราย

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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1. ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
20 โครงการกอสรางถังเก็บน้ําในหมูบานแมปาคี หมูที่
12

โครงการ/กิจกรรม
กอสรางถังเก็บน้ํา

งบประมาณ
98,770

บานแมปาคี หมูที่ 12

สถานที่ดําเนินการ
บานแมปาคี

หนวย
ดําเนินการ

พ.ศ. 2561

ระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

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

กองชาง

หมูที่ 12

กวาง 4.00 ม. ยาว 50.00 ม.
ตามแบบ อบต.สันทราย
21 โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร หมูที่ 12
บานแมปาคี

ปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร

101,260

บานแมปาคี หมูที่ 12

บานแมปาคี

กองชาง

หมูที่ 12

กวาง 3.00 ม. ยาว 1,878.00 ม.
ตามแบบ อบต.สันทราย
22 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน (ยายถังลูก
บอล) หมูที่ 13

กอสรางระบบประปาหมูบาน

192,880

บานโปงเย็น หมูที่ 13

บานโปงเย็น

กองชาง

หมูที่ 13

ตามแบบ อบต.สันทราย
23 โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ใน
หมูบานผาแดง หมูที่ 14 บานผาแดง

กอสรางถนนคสล.

203,640

บานผาแดง หมูที่ 14

บานผาแดง

กองชาง

หมูที่ 14

กวาง 4.00 ม. ยาว 80.00 ม.
ตามแบบ อบต.สันทราย
24 โครงการกอสรางระบบประปาหมูบาน (หยอมบาน
หนองผา) หมูที่ 14 บานผาแดง

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

กอสรางระบบประปาหมูบาน
บานผาแดง หมูที่ 14
ตามแบบ อบต.สันทราย

213,940

บานผาแดง

กองชาง

หมูที่ 14

17

1. ยุทธศาสตร การพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภค
1.1 แผนงานเคหะและชุมชน
ที่
รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม
25 โครงการขยายไหลทางถนนสายกองทราย หมูที่ 15
บานทามะเกี๋ยงเหนือ

26 โครงการจัดทําระบบไฟฟาโซลาเซลลพลัง
แสงอาทิตย หมูที่ 5

27 โครงการจัดทําระบบไฟฟาโซลาเซลลพลัง
แสงอาทิตย หมูที่ 15

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

โครงการ/กิจกรรม
ขยายไหลทาง

งบประมาณ
208,080

บานทามะเกี๋ยงเหนือ หมูที่ 15
กวาง 1.00 ม. ยาว 372.00 ม.
ตามแบบ อบต.สันทราย
ระบบไฟฟาโซลาเซลล

ตามแบบ อบต.สันทราย

บานทามะเกี๋ยงเหนือ

พ.ศ. 2561

ระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ศ. 2562

หมายเหตุ

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

กองชาง

หมูที่ 15

150,000

ตามแบบ อบต.สันทราย

ระบบไฟฟาโซลาเซลล

สถานที่ดําเนินการ

หนวย
ดําเนินการ

บานสันปง

กองชาง

หมูที่ 5

150,000

บานทามะเกี๋ยงเหนือ

กองชาง

หมูที่ 15
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงานประจําป%งบประมาณ 2562
องค,การบริหารส0วนตําบลสันทราย อําเภอพร2าว จังหวัดเชียงใหม0

ผด.01

ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่ 2 การส0งเสริมและพัฒนาการค2า การลงทุน และการชายแดน
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส0วนท2องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม0 ยุทธศาสตร, ที่ 2 การพัฒนาด2านเศรษฐกิจ ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตร, การพัฒนาด2านเศรษฐกิจ
2.1 แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน
ระยะเวลาดําเนินงาน
รายละเอียดของ
หน0วย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ สถานที่ดําเนินการ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม
ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 โครงการอบรมให/ความรู/ด/านการสงเสริมการ
10,000
ตําบลสันทราย สํานักปลัด
ฝกอบรม
ประกอบอาชีพ
จํานวน 1 ครั้ง

2 โครงการอบรมเกี่ยวกับแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

10,000

ตําบลสันทราย

สํานักปลัด

กลุมสตรีตําบลสันทราย

75,000

ต.สันทราย

สํานักปลัดฯ

กลุมสตรีตําบลสันทราย

10,000

ต.สันทราย

สํานักปลัดฯ

ฝกอบรม
จํานวน 1 ครั้ง

3 อุดหนุนกลุมสตรีตําบลสันทราย ตามโครงการ
สงเสริมอาชีพสตรีตําบลสันทราย
4 อุดหนุนกลุมสตรีตําบลสันทราย ตามโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู/อาชีพกลุมสตรี

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงานประจําป%งบประมาณ 2562
องค,การบริหารส0วนตําบลสันทราย อําเภอพร2าว จังหวัดเชียงใหม0

ผด.01

ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่ 3 การแก2ไขป;ญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส0วนท2องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม0 ยุทธศาสตร, ที่ 4 การอนุรักษ,ฟ?@นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิป;ญญาท2องถิ่น
3. ยุทธศาสตร, การพัฒนาด2านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
3.1 แผนงานการศึกษา
ระยะเวลาดําเนินงาน
รายละเอียดของ
หมาย
สถานที่
หน0วย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ดําเนินการ ดําเนินการ
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
20,000 ร.ร.บ/านสันปง สวนการศึกษา
ร.ร.บ/านสันปง
1 อุดหนุนโรงเรียนบ/านสันปง โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู/
นอกสถานที่
2 อุดหนุนโรงเรียนบ/านหนองป8ด โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ร.ร.บ/านหนองป8ด 20,000 ร.ร.บ/านหนองป8ด สวนการศึกษา
ด/านกีฬา
3 อุดหนุนโรงเรียนบ/านทามะเกี๋ยง โครงการทัศนศึกษาแหลงเรียนรู/ ร.ร.บ/านทามะเกี๋ยง 10,000 ร.ร.บ/านทามะเกี๋ยง สวนการศึกษา
และภูมิป=ญญาท/องถิ่น
25,000 ร.ร.บ/านแมปาคี สวนการศึกษา
ร.ร.บ/านแมปาคี
4 อุดหนุนโรงเรียนบ/านแมปาคี โครงการเศรษฐกิจพอพียง
5
6
7
8
9

อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ/านสันปง
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ/านหนองป8ด
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ/านแมปาคี
อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ/านทามะเกี๋ยง
โครงการจัดจ/างนักเรียน - นักศึกษาทํางานในชวงป8ดภาคเรียน

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ร.ร.บ/านสันปง
ร.ร.บ/านหนองป8ด
ร.ร.บ/านแมปาคี
ร.ร.บ/านทามะเกี๋ยง
ตําบลสันทราย

228,000 ร.ร.บ/านสันปง
328,000 ร.ร.บ/านหนองป8ด
552,000 ร.ร.บ/านแมปาคี
140,000 ร.ร.บ/านทามะเกี๋ยง
40,000 อบต.สันทราย

สวนการศึกษา
สวนการศึกษา
สวนการศึกษา
สวนการศึกษา
สวนการศึกษา

20

3.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

10 โครงการอาหารเสริม (นม) แกนักเรียนศูนยDเด็กเล็ก 4 ศูนยD

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ศพด.บ/านสันปง

144,453

สถานที่
ดําเนินการ

หน0วย
ดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินงาน
หมาย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.สันทราย สวนการศึกษา

บ/านหนองป8ด,
บ/านแมปาคี,หนองผา
ร.ร.อนุบาล
11 โครงการอาหารเสริม (นม) แกนักเรียนอนุบาลสันทราย
สันทรายพัฒนา
พัฒนา
12 อุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ/านสันปง
ร.ร.บ/านสันปง
13 อุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ/านหนองป8ด
ร.ร.บ/านหนองป8ด
14 อุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ/านแมปาคี
ร.ร.บ/านแมปาคี
ร.ร.บ/านทามะเกี๋ยง
15 อุดหนุนโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนบ/านทามะเกี๋ยง
16 โครงการอุดหนุนคาใช/จายด/านสาธารณูปโภคของศูนยD (ศพด.สันปง) ศพด.บ/านสันปง

164,800
109,224
157,129
264,436
67,067
8,500

ศพด.หนองป8ด

8,500

18 โครงการอุดหนุนคาใช/จายด/านสาธารณูปโภคของศูนยD (ศพด.แม
ปาคี)

ศพด.แมปาคี

8,500

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

สวนการศึกษา

สันทรายพัฒนา

17 โครงการอุดหนุนคาใช/จายด/านสาธารณูปโภคของศูนยD (ศพด.
หนองป8ด)

19 อุดหนุนศูนยDการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบล กศน.ตําบลสันทราย
สันทราย ตามโครงการพัฒนาแหลงเรียนรู/และภูมิป=ญญาท/องถิ่น
เพื่อสงเสริมและพัฒนาการศึกษาค/นคว/าของนักศึกษา กศน. ตําบล
สันทราย

ร.ร.อนุบาล

20,000

ร.ร.บ/านสันปง
ร.ร.บ/านหนองป8ด

ร.ร.บ/านแมปาคี
ร.ร.บ/านทามะเกี๋ยง

สวนการศึกษา
สวนการศึกษา
สวนการศึกษา
สวนการศึกษา

ต.สันทราย สวนการศึกษา
ต.สันทราย สวนการศึกษา
ต.สันทราย สวนการศึกษา
ต.สันทราย สวนการศึกษา
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3.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน0วย
ดําเนินการ

20 เงินอุดหนุนศูนยDพัฒนาเด็กเล็กบ/านสันปง ตามโครงการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณDสื่อการเรียนการสอนในศูนยDพัฒนาเด็กเล็กบ/านสันปง

ศพด.บ/านสันปง

15,000

ต.สันทราย สวนการศึกษา

21 เงินอุดหนุนศูนยDพัฒนาเด็กเล็กบ/านหนองป8ด ตามโครงการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณDสื่อการเรียนการสอนในศูนยDพัฒนาเด็กเล็กบ/านหนอง
ป8ด

ศพด.บ/านหนองป8ด

15,000

ต.สันทราย สวนการศึกษา

22 เงินอุดหนุนศูนยDพัฒนาเด็กเล็กบ/านแมปาคี ตามโครงการจัดซื้อ
วัสดุอุปกรณDสื่อการเรียนการสอนในศูนยDพัฒนาเด็กเล็กบ/านแมปาคี

ศพด.บ/านแมปาคี

15,000

ต.สันทราย สวนการศึกษา

23 เงินอุดหนุนศูนยDพัฒนาเด็กเล็กบ/านสันปง ตามโครงการสนับสนุน
คาใช/จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยDพัฒนาเด็กเล็กบ/านสันปง

ศพด.บ/านสันปง

15,820

ต.สันทราย สวนการศึกษา

24 เงินอุดหนุนศูนยDพัฒนาเด็กเล็กบ/านหนองป8ด ตามโครงการ
สนับสนุนคาใช/จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก
บ/านหนองป8ด

ศพด.บ/านหนองป8ด

10,170

ต.สันทราย สวนการศึกษา

25 เงินอุดหนุนศูนยDพัฒนาเด็กเล็กบ/านแมปาคี ตามโครงการสนับสนุน ศพด.บ/านแมปาคี
คาใช/จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยDพัฒนาเด็กเล็กบ/านแมปาคี

19,210

ต.สันทราย สวนการศึกษา

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

ระยะเวลาดําเนินงาน
หมาย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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3.1 แผนงานการศึกษา
ที่

โครงการ/กิจกรรม

26 เงินอุดหนุนศูนยDพัฒนาเด็กเล็กบ/านหนองผา ตามโครงการ
สนับสนุนคาใช/จายในการจัดการศึกษาสําหรับศูนยDพัฒนาเด็กเล็ก
บ/านหนองผา

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ศพด.บ/านหนองผา

11,300

สถานที่
ดําเนินการ

หน0วย
ดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินงาน
หมาย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.สันทราย สวนการศึกษา
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3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการจัดงานวันเด็กแหงชาติ
2 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลสันทราย โครงการบรรพชาสามเณร
ภาคฤดูร/อน
3 โครงการสืบสานฮีตฮอยประเพณีสงกรานตD
4 โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชกาลที่ 10
5 โครงการจัดงานวันเข/าพรรษา
6 อุดหนุนวัดสันปง โครงการจัดงานสงเสริมประเพณีสรงน้ํา
พระธาตุดอยนางแล (ประเพณีเตียวขึ้นดอย)
7 อุดหนุนวัดพระธาตุกลางใจเมือง โครงการจัดงานสงเสริม
ประเพณีสรงน้ําพระธาตุกลางใจเมือง
8 อุดหนุนวัดห/วยส/าน โครงการจัดงานสงเสริมประเพณี
สรงน้ําพระธาตุดอยกู
9 อุดหนุนวัดสันปง โครงการสืบสานฮีตฮอยประเพณี
สรงน้ําพระธาตุเกศแก/วจุฬามณี วัดสันปง
10 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลสันทราย โครงการสงเสริมศิลป
วัฒนธรรมแหงดนตรีล/านนา (ดนตรีพื้นเมือง)
11 อุดหนุนสภาวัฒนธรรมตําบลสันทราย โครงการธรรมะสัญจร

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ

สถานที่
ดําเนินการ

หน0วย
ดําเนินการ

เด็กและเยาวชน
บล
สัตํนาทราย
วัฒนธรรม
ตําบลสันทราย
ตําบลสันทราย
ตําบลสันทราย

150,000 อบต.สันทราย สวนการศึกษา
30,000

วัดสันทราย สวนการศึกษา

80,000
20,000

อบต.สันทราย สวนการศึกษา

ตําบลสันทราย
ตําบลสันทราย

25,000
20,000

ต.สันทราย สวนการศึกษา
ต.สันทราย สวนการศึกษา

ตําบลสันทราย

10,000

ต.สันทราย สวนการศึกษา

ตําบลสันทราย

20,000

ต.สันทราย สวนการศึกษา

ตําบลสันทราย

10,000

ต.สันทราย สวนการศึกษา

ตําบลสันทราย

10,000

ต.สันทราย สวนการศึกษา

ตําบลสันทราย

30,000

ต.สันทราย สวนการศึกษา

ระยะเวลาดําเนินงาน
หมาย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

อบต.สันทราย สวนการศึกษา
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3.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

12 อุดหนุนวัดทามะเกี๋ยง โครงการเข/าคายคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ/าอยูหัว
13 อุดหนุนวัดสันปง โครงการเข/าคายพระพุทธศาสนา (วัดสันปง)
14 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ประชาชนในตําบล
สันทราย
ประชาชนในตําบล
สันทราย
ตําบลสันทราย

สถานที่
ดําเนินการ

หน0วย
ดําเนินการ

20,000

ต.สันทราย

สวนการศึกษา

20,000

ต.สันทราย

สวนการศึกษา

20,000

อบต.สันทราย สวนการศึกษา

ระยะเวลาดําเนินงาน
หมาย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
เหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงานประจําป%งบประมาณ 2562
องค,การบริหารส0วนตําบลสันทราย อําเภอพร2าว จังหวัดเชียงใหม0

ผด.01

ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่ 3 การแก2ไขป;ญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส0วนท2องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม0 ยุทธศาสตร, ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ยุทธศาสตร,ที่ 6 การปCองกันและบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเปDน
ระเบียบเรียบร2อยในชุมชน
4. ยุทธศาสตร, การพัฒนาด2านสังคมและสาธารณสุข
4.1 แผนงานงบกลาง
ระยะเวลาดําเนินงาน
รายละเอียดของ
สถานที่
หน0วย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ดําเนินการ ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1 อุดหนุนโครงการเบี้ยยังชีพผู/สูงอายุ
ตําบลสันทราย 10,788,600 ต.สันทราย สํานักปลัดฯ
2 อุดหนุนโครงการเบี้ยยังชีพคนพิการ
ตําบลสันทราย
2,300,000 ต.สันทราย สํานักปลัดฯ
3 อุดหนุนโครงการเบี้ยยังชีพผู/ปOวยเอดสD
ตําบลสันทราย
204,000 ต.สันทราย สํานักปลัดฯ
4 เงินสบทบระบบหลักประกันสุขภาพ (สป.สช.)
ตําบลสันทราย
150,000 ต.สันทราย สํานักปลัดฯ
5 เงินสบทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตําบลสันทราย
ตําบลสันทราย
50,000
ต.สันทราย สํานักปลัดฯ
4.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
1 โครงการแขงขันกีฬาตําบลสันทราย
ตําบลสันทราย
70,000
ต.สันทราย สํานักปลัดฯ
2 โครงการจัดการกีฬาประชาชนท/องถิ่นสัมพันธD
อปท.
80,000
ต.สันทราย สํานักปลัดฯ
ในอ.พร/าว
3 โครงการอบรมเยาวชนปPองกันยาเสพติด
ตําบลสันทราย
30,000
ต.สันทราย สวนการศึกษา
4.3 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 โครงการอบรมเพื่อทบทวนการปฏิบัติงานของ
ตําบลสันทราย
30,000
ต.สันทราย สํานักปลัดฯ
อปพร.ตําบลสันทราย
แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
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4.4 แผนงานสาธารณสุข
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการปPองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ/า
2 โครงการปราบพนยุงลาย (ไข/เลือดออก)
3 โครงการสํารวจข/อมูลจํานวนสัตวDและขึ้นทะเบียน
สัตวื ตามโครงการปPองกันและควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ/า
4 อุดหนุน โครงการพระราชดําริด/านสาธารณสุข

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม

งบประมาณ

ตําบลสันทราย
ตําบลสันทราย
ตําบลสันทราย

57,000
30,000
20,000

ต.สันทราย สํานักปลัดฯ
ต.สันทราย สํานักปลัดฯ

ตําบลสันทราย

300,000

ต.สันทราย สํานักปลัดฯ

สถานที่
ดําเนินการ

หน0วย
ดําเนินการ

ระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ต.สันทราย สํานักปลัดฯ
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงานประจําป%งบประมาณ 2562
องค,การบริหารส0วนตําบลสันทราย อําเภอพร2าว จังหวัดเชียงใหม0

ผด.01

ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่ 4 การจัดการอนุรักษ, ฟ?@นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส0วนท2องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม0 ยุทธศาสตร, ที่ 3 การบริหารจัดการด2านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อม
5. ยุทธศาสตร, การพัฒนาด2านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล2อมและการท0องเที่ยว
5.1 แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน
ระยะเวลาดําเนินงาน
รายละเอียดของ
สถานที่
หน0วย
ที่
โครงการ/กิจกรรม
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ดําเนินการ ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
5.1 แผนงานสร2างความเข2มแข็งของชุมชน
1 อุดหนุนโครงการอนุรักษDและฟTUนฟูทรัพยากรปOาไม/
กลุมสภาองคDกร
50,000 ต.สันทราย สํานักปลัดฯ
ชน
ตําบลสันทราย
ชุชุมมชน
2 โครงการปPองกันและแก/ไขป=ญหาไฟปOาและหมอกควัน
ตําบลสันทราย
30,000 ต.สันทราย สํานักปลัดฯ
3 โครงการให/ความรู/ด/านอัคคีภัยและติดตั้งถังดับเพลิง
ประจําหมูบ/าน
4 โครงการอบรมให/ความรู/ในการจัดการขยะตําบล
สันทราย (นํารองหมูที่ 10 บ/านหนองครก)
5 โครงการอบรมให/ความรู/ในการจัดการขยะตําบล
สันทราย

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

ตําบลสันทราย

50,000

ต.สันทราย สํานักปลัดฯ

ตําบลสันทราย

20,000

ต.สันทราย สํานักปลัดฯ

ตําบลสันทราย

20,000

ต.สันทราย สํานักปลัดฯ

28

5.2 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ
ที่

โครงการ/กิจกรรม

1 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวน้ําตกห/วยปOาพลู
2 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวน้ําพุร/อนหนองครก
3 โครงการสงเสริมการทองเที่ยวน้ําตกห/วยน้ําริน

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562

รายละเอียดของ
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
นักทองเที่ยว
จํานวนคน
10,000
นักทองเที่ยว
จํานวน 10,000
คน ่ยว
นักทองเที
จํานวน 5,000
คน

สถานที่
ดําเนินการ

หน0วย
ดําเนินการ

70,000

ต.สันทราย สํานักปลัดฯ

50,000

ต.สันทราย สํานักปลัดฯ

20,000

ต.สันทราย สํานักปลัดฯ

ระยะเวลาดําเนินงาน
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนดําเนินงานประจําป%งบประมาณ 2562
องค,การบริหารส0วนตําบลสันทราย อําเภอพร2าว จังหวัดเชียงใหม0

ผด.01

ก. ยุทธศาสตร,จังหวัดที่ 3 การแก2ไขป;ญหาความยากจน พัฒนาคน สังคม การบริการภาครัฐ และพลังงานทดแทน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต
ข. ยุทธศาสตร,การพัฒนาขององค,กรปกครองส0วนท2องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม0 ยุทธศาสตร, ที่ 7 การพัฒนาบริหารจัดการท2องถิ่นที่ดี
ระยะเวลาดําเนินงาน
รายละเอียดของ
สถานที่
หน0วย
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
ที่
โครงการ/กิจกรรม
หมายเหตุ
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ
ดําเนินการ ดําเนินการ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6.1 แผนงานสร2างความเข2มแข็งชุมชน
1 โครงการจัดทําแผนพัฒนาตําบลสันทราย
6.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 อุดหนุนเทศบาลตําบลแมป=Vง ตามโครงการบริหาร
จัดการศูนยDปฏิบัติการรวมในการชวยเหลือ

ตําบลสันทราย

10,000

ต.สันทราย

สํานักปลัดฯ

ทต.แมป=Vง

35,000

ต.สันทราย

สํานักปลัดฯ

ตําบลสันทราย

100,000

ต.สันทราย

สํานักปลัดฯ

ตําบลสันทราย
ตําบลสันทราย
ตําบลสันทราย

30,000
200,000
100,000

ต.สันทราย
ต.สันทราย
ต.สันทราย

สํานักปลัดฯ
สํานักปลัดฯ
กองคลัง

ประชาชนขององคDกรปกครองสวนท/องถิ่น
อําเภอพร/าว จังหวัดเชียงใหม

2 โครงการพัฒนาศักยภาพทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

3 โครงการชวยเหลือประชาชนตามอํานาจหน/าที่
4 โครงการเลือกตั้ง
5 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได/ของ
องคDกรปกครองสวนท/องถิ่น

แผนดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
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