แบบ ผด.02
บัญชีจานวนโครงการพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรมและงบประมาณ
แผนดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เทศบาลตาบลสันทราย อาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและการขนส่ง
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านป่าข่า หมู่ที่ 8 ซอย 5

2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านโป่งสลี หมู่ที่ 3 (คันแม่น้าลาว)

3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านร่องก๊อ หมู่ที่ 5 ซอย 3/1

4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ 10 ซอย 13

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว
103 ม.หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
412 ตร.ม. ชนิดมีไหล่ทางหินคลุกข้างละ
0.50 ม.
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว
195 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 780 ตร.ม. ชนิดมีไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.50 ม.
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว
45 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 180 ตร.ม. ชนิดมีไหล่ทางหินคลุกข้าง
ละ 0.30 ม.
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว
45 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
180 ตร.ม. ชนิดมีไหล่ทางหินคลุกตาม
สภาพพื้นที่

งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
235,000 หมู่ 8 ซอย 5 กองช่าง

429,400 หมู่ 3

กองช่าง

101,000 หมู่ 5
ซอย 3/1

กองช่าง

100,000 หมู่ที่ 10
ซอย 13

กองช่าง

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.
บ้านใหม่สันติสุข หมู่ที่ 10 ซอย 5/3

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 ม. ยาว
45 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
180 ตร.ม. ชนิดมีไหล่ทางหินคลุกตาม
สภาพพื้นที่

งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
กองช่าง
100,000 หมู่ท่ี 10
ซอย 5/3

6 โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.
ซอย 16 บ้านป่าข่า หมู่ที่ 8

ขยายไหล่ทางถนน คสล. โดยการเทคอน
กรีต หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า
72 ตร.ม. กว้าง 1.00 ม. ยาว 72 ม.

40,000

7 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคสล.
รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด บ้านสันทราย
หลวง หมู่ที่ 1 (บ้านริมลาว)

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ชนิดมีฝาปิด
กว้าง 0.30 ม. ยาว 112 ม. ลึกเฉลี่ย 112
ม.

247,900 หมู่ที่ 1
บ้านริมลาว

8 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคสล.
รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด บ้านสันทราย
หลวง หมู่ที่ 1 ปากซอย 4 ถึงริม
ถนน ซอย 6

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. รูปตัวยูชนิด
มีฝาปิด กว้าง 0.30 ม. ยาว 61 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.45 ม.

134,400 หมู่ที่ 1 ปาก กองช่าง
ซอย 4 ถึงริม
ถนน ซอย 6

หมู่ที่ 8
ซอย 16

กองช่าง

กองช่าง

9 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคสล.
รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด บ้านป่ากล้วย
หมู่ที่ 6 ซอย 10

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. รูปตัวยูชนิด
มีฝาปิด กว้าง 0.30 ม. ยาว 63 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.42 ม.

139,800 หมู่ที่ 6
ซอย 10

กองช่าง

10 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคสล.
รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด บ้านป่ากล้วย
เหนือ หมู่ที่ 11

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. รูปตัวยูชนิด
มีฝาปิด กว้าง 0.30 ม. ยาว 186 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.42 ม.

391,700 หมู่ที่ 11

กองช่าง

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
11 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคสล.
รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด บ้านป่าข่า
หมู่ที่ 8

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. รูปตัวยูชนิด
มีฝาปิด กว้าง 0.40 ม. ยาว 52 ม.
ลึกเฉลี่ย 0.40 ม.

12 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้าคสล.
รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด บ้านใหม่ทราย
ทอง หมู่ที่ 9 ซอย 8

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. ชนิดมีฝาปิด
กว้าง0.30 ม. ยาว 47 ม. ลึกเฉลี่ย 0.42 ม.

102,100 หมู่ที่ 9
ซอย 8

กองช่าง

13 โครงการก่อสร้างรางระบายน้้า
คสล. รูปตัวยูชนิดมีฝาปิด บ้านใหม่
สันติสุข หมู่ที่ 10 ซอย 3

ก่อสร้างรางระบายน้้า คสล. รูปตัวยูชนิด
มีฝาปิด กว้าง 0.30 ม. ยาว 65 ม. ลึกเฉลี่ย
0.42 ม.

150,200 หมู่ที่ 10
ซอย 3

กองช่าง

14 โครงการวางท่อ คสล.บ้านป่าตึง

วางท่อ คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.20

594,600

งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
กองช่าง
115,200 หมู่ท่ี 8

หมู่ที่ 4

กองช่าง

หมู่ที่ 4 ซอย 10

15 โครงการวางท่อระบายน้้า คสล.
บ้านสันทรายน้อย หมู่ที่ 2 ซอย 5

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
16 โครงการวางท่อระบายน้้า คสล.
บ้านสันทรายน้อย หมู่ที่ 2 ซอย3/4

ม. จ้านวน 49 ท่อนและท่อ คสล. ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. จ้านวน 15 ท่อน
พร้อมก่อสร้างบ่อพัก คสล. ขนาดกว้าง
1.24 ม. ยาว 1.70 ม. ลึก 2.05 ม.
จ้านวน 6 บ่อความยาววางท่อ คสล.รวม
บ่อพัก 71 เมตร
วางท่อระบายน้้า คสล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก จ้านวน 7 บ่อ
ความยาวรวมบ่อพัก 78 ม. พร้อมลงหิน
คลุกทับหน้า หนา 0.05 เมตร

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
วางท่อระบายน้้า คสล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก จ้านวน 2 บ่อ
ความยาววางท่อรวมบ่อพัก 35 ม. พร้อม
ลงหินคลุกทับหน้า หนา 0.05 ม.

ซอย 10

195,200

หมู่ที่ 2
ซอย 5

กองช่าง

งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
หมู่ที่ 2 กองช่าง
75,000
ซอย 3/4

17 โครงการก่อสร้างราชวัตร

ก่อสร้างราชวัตร กว้าง 2.00 ม. สูง1.00 ม.
จ้านวน 16 ตัว

50,000

ทต.สันทราย

18 โครงการขยายเขตระบบเสียงตาม

ขยายเขตระบบเสียงตามสายภายในหมู่

30,000

หมู่ที่ 8

กองช่าง

กองช่าง

สายภายในหมู่บา้ น หมู่ที่ 8

บ้าน โดยการเดินสายเสียงตามสาย ติดตั้ง
ปากล้าโพงฮอร์น ขนาด 15 นิ้ว

19 โครงการปรับปรุงซุ้มพระบรมฉายา
ลักษณ์ บ้านร่องก๊อ หมู่ที่ 5

ปรับปรุงซุ้มพระบรมฉายาลักษณ์ โดยการ
ท้าส่วนของหลังคาใหม่ และขยายพื้นที่
ฐานออกพร้อมท้าเสากั้นแนวเขต

63,000

หมู่ที่ 5

กองช่าง

20 โครงการปรับปรุงป้ายซอยภายใน
หมู่บา้ น บ้านร่องก๊อ หมู่ที่ 5

ปรับปรุงป้ายซอย จ้านวน 14 ป้ายโดยการ
ทาสีใหม่ เขียนรายการในป้ายใหม่ ท้าส่วน
ฐานป้ายใหม่

35,000

หมู่ที่ 5

กองช่าง

21 โครงการก่อสร้างรั้ว คสล.บ้านป่าข่า
หมู่ที่ 8 (ศูนย์นันทนาการประจ้า
ต้าบลสันทราย)

ก่อสร้างรั้ว คสล. ขนาดกว้างช่องละ 2.00
ม. ความยาวรวม 30 ม. สูง 1.60 ม.

กองช่าง
105,000 หมู่ที่ 8
ศูนย์นันทนา
การประจ้า
ต้าบลสันทราย

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
22 โครงการปรับปรุงถนน คสล.
บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 6 ซอย 11

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
ปรับปรุงถนน คสล. โดยการรื้อถนนเดิม
แล้วก่อสร้างใหม่ขนาดกว้างระหว่าง 3.20
-4.70 ม. ยาว 54 ม. หนา 0.15 ม. หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 176 ตร. ม. ชนิดไม่มี
ไหล่ทาง

งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
กองช่าง
110,600 หมู่ท่ี 6
ซอย 11

23 โครงการปรับปรุงถนน คสล.
บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 6 ซอย 14

ปรับปรุงถนน คสล. โดยการรื้อถนนเดิม
แล้วก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้างระหว่าง
4.80 -6.80 ม. ยาว 12 ม. หนา 0.15 ม.
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 67 ตารางเมตร
ชนิดไม่มีไหล่ทาง

41,200

หมู่ที่ 6
ซอย 14

กองช่าง

24 โครงการปรับปรุงถนน คสล.
บ้านป่าย้าง หมู่ที่ 7 ซอย 1

ปรับปรุงถนน คสล. โดยการยกระดับถนน
แล้วเทคอนกรีตใหม่ กว้าง 3.00 ม. ยาว
66 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 198 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง
ปรับปรุงถนน คสล.จ้านวน 3 จุด
จุดที่ 1 ก่อสร้างไหล่ทาง คสล. กว้าง 1.00
ม. ยาว 93 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 93 ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทาง
จุดที่ 2 ก่อสร้างไหล่ทาง คสล.กว้าง 1.00
ม. ยาว 50 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า 50 ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทาง
จุดที่ 3 รื้อถนนที่ช้ารุดออกพร้อมก่อสร้าง
ถนน คสล. ใหม่ กว้าง 4.00 ม. ยาว9.50ม.
หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 38
ตร.ม. ชนิดไม่มีไหล่ทาง

109,000

หมู่ที่ 7
ซอย 1

กองช่าง

100,000

หมู่ที่ 9
ซอย 4

กองช่าง

25 โครงการปรับปรุงถนน คสล.
บ้านใหม่ทรายทอง หมู่ที่ 9 ซอย 4

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
26 โครงการปรับปรุงถนนคันกั้นแม่น้า

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
ปรับปรุงถนนคันแม่น้าลาว โดยการลงหิน

งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
หมู่ที่ 5 กองช่าง
71,200

ลาว บ้านร่องก๊อ หมู่ที่ 5

คลุกพร้อมปรับเกลี่ย กว้าง 4.00 ม.
ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.05 ม. หรือมี
ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม.

27 โครงการปรับปรุงระบบประปา
โรงน้้าดื่มอาร์โอ หมู่ที่ 8

ปรับปรุงระบบประปาโรงน้้าดื่มอาร์โอ
โดยการเปลี่ยนสารกรองและเครื่องกรอง
น้้าระบบอาร์โอ

60,000

หมู่ที่ 8

28 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้ น

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น โดยการ
เปลี่ยนสารกรองระบบประปา ล้างท้าความ
สะอาดถังและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบ
ประปาหมู่บา้ น

30,000

ต้าบล กองช่าง
สันทราย

29 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้ น หมู่ที่ 8 บ้านป่าข่า

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น โดยการ
เปลี่ยนสารกรอง จ้านวน 2 จุด

60,000

บ้านขุนพล กองช่าง
หมู่ที่ 8

30 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้ น โดยการเปลี่ยนสารกรอง
หมู่ที่ 3 บ้านโป่งสลี

ปรับปรุงระบประปาหมู่บา้ นโดยการเปลี่ยน
สารกรองจ้านวน 3 จุด

36,000

หมู่ที่ 3

กองช่าง

31 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้ น โดยการเป่าล้างท่อประปา
บ้านป่าข่า หมู่ที่ 8

ปรับปรุงระบบประปา โดยการเป่าล้างท่อ
ประปา

90,000

หมู่ 8

กองช่าง

กองช่าง

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
32 โครงการปรับปรุงระบบประปา
บ้านป่าย้าง หมู่ที่ 7

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
ปรับปรุงระบบประปา โดยการเปลี่ยน
สารกรองประปา

งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
หมู่ที่ 7 กองช่าง
15,000

33 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้ น บ้านสันทรายหลวง หมู่ที่ 1

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น โดยการ
เปลี่ยนสารกรองระบบประปา

20,000

หมู่ที่ 1

กองช่าง

34 โครงการปรับปรุงระบบประปา
หมู่บา้ น หมู่ที่ 9 บ้านใหม่ทรายทอง

ปรับปรุงระบบประปาหมู่บา้ น โดยการล้าง
ท้าความสะอาดเปลี่ยนท่อ วัสดุกรอง
อุปกรณ์ควบคุมน้้า ไฟฟ้า เปลี่ยนวัสดุมุง
หลังคาเป็นเมทัลซีท

150,000

หมู่ที่ 9

กองช่าง

35 โครงการปรับปรุงศาลาในสุสาน
บ้านร่องก๊อ หมู่ที่ 5

ปรับปรุงศาลาในสุสาน โดยการเปลี่ยน
หลังคาจากเดิมเป็นลอนคู่เป็นแผ่นเมทัลซีท
ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 154 ตร.ม.

46,000

หมู่ที่ 5

กองช่าง

36 โครงการปรับปรุงอาคารเก็บของ
ประปาหมู่บา้ น บ้านสันทรายน้อย
หมู่ที่ 2

ปรับปรุงอาคารเก็บของประปาหมู่บา้ น
โดยการเปลี่ยนหลังคาเป็นแผ่นเมทัลชีท
ยกพื้นอาคาร และก่อผนังกั้นห้อง

48,000

หมู่ที่ 2

กองช่าง

37 โครงการปรับปรุงอาคารเอนก
ประสงค์ บ้านสันทรายน้อย หมู่ที่ 1

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โดยติดตั้ง
ฝ้าเพดาน C-LINE เพิ่มเติมรายละเอียด
บอร์ดติดผนัง ทาสีผนัง

24,000

หมู่ที่ 1

กองช่าง

ลาดับ
โครงการ/กิจกรรม
ที่
38 โครงการปรับปรุงอาคารอเนก
ประสงค์ประจ้าหมู่บา้ น บ้านป่าย้าง
หมู่ที่ 7

รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้น
จากโครงการ
ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ประจ้าหมู่
บ้าน โดยการปูกระเบื้องพื้นอาคาร
ขนาด 12 นิ้ว * 12 นิ้ว หรือมีพื้นที่ไม่น้อย
กว่า 255 ตารางเมตร

งบประมาณ สถานที่
หน่วยงาน
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ดาเนินการ รับผิดชอบหลัก ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
(บาท)
หมู่ที่ 7 กองช่าง
130,000

39 โครงการต่อเติมห้องเก็บของ
บ้านร่องก๊อ หมู่ที่ 5

ต่อเติมห้องเก็บของ โดยการต่อเติมห้อง
ด้านหน้า กว้าง 4.00 ม. ยาว 4.60 ม.
สูง 2.30 ม.

88,000

หมู่ที่ 5

40 ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซม

ค่าบ้ารุงรักษาและซ่อมแซมถนน ที่ช้ารุด
เสียหายในพื้นที่ต้าบลสันทราย เช่น ถนน
ลูกรัง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รางระบาย
น้้าคอนกรีตเสริมเหล็ก

400,000

ต้าบล กองช่าง
สันทราย

รวม 40 โครงการ

5,063,500

กองช่าง

